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УСТРОЙСТВЕН АКТ 

на 

ФОНДАЦИЯ  

за осъществяване на общественополезна дейност  

 

„ЛАТИНКА ИВАНОВА-ЛАТИ” (“Фондация”) 

 

 

 

I. Общи положения 

 

1. Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност 

в обществена полза, учредено и функциониращо съгласно разпоредбите на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел и настоящия Устройствен акт. 

 

2. Фондацията се учредява чрез учредително дарение съгласно предвиденото в 

този Устройствен акт и в памет на Латинка Иванова – Лати - според желанието 

й, изразено приживе. 

 

3. Фондацията е юридическо лице, отделно от членовете си, представляващо 

независимо самоуправляващо се обединение на физически лица, което е 

независимо от държавните органи, политически партии и религиозни 

организации. 

 

4. Фондацията може да се присъединява към други неправителствени организации 

със сходен предмет на дейност и цели, както и да поддържа връзки със сродни 

организации в страната и чужбина.  

 

5. Фондацията може да открива представителства и/или клонове и да участва в 

дружества с местни и чуждестранни лица в страната и извън нея по предвидения 

в закона ред.. 

 

II. Наименование. Седалище и адрес на управление.  

 

6. Наименованието на Фондацията е „Латинка Иванова - Лати”. На латиница 

наименованието на Фондацията се изписва по следния начин „Latinka Ivanov - 

Lati”. 

 

7. Седалището на Фондацията е: гр. София, район „Младост“, а адресът на 

управление е гр. София, район „Младост“, 1797, ж.к. „Младост“ 1, бл. 110, вх. А, 

ап. 12. 

 

8. Наименованието на Фондацията, заедно с указание за седалището, адреса и 

другите отличителни данни във връзка с регистрацията на Фондацията, както и 

информация за контакт, се посочват в кореспонденцията, както и във всяко 

изявление на Фондацията.  

 

9. Съществуването на Фондацията не е ограничено със срок или прекратително 

условие. 
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III. Цели на Фондацията 

 

10. Целите на Фондацията са: 

 

10.1. Да подпомага материално и морално деца от социално слаби семейства, 

страдащи от заболявания, които изискват ежедневни и непрекъснати 

грижи. 

 

10.2. Да подпомага развитието на науката и техниката и повишаване на 

успеваемостта при лечение на CMML (Chronic myelomonocytic leukemia) и 

CMV (Cytomegalovirus). 

 

IV. Средства за постигане на целите на Фондацията 

 

11. За постигане на поставените цели Фондацията: 

 

11.1. предоставя финансова помощ за лечение на деца и възрастни с остри 

хематологични заболявания (страдащи от тежки форми на левкимия) и 

други заболявания; 

 

11.2. спонсорира научно-изследователски програми, свързани с лечение на 

CMML (Chronic myelomonocytic leukemia) и CMV (Cytomegalovirus), 

провеждани в България и чужбина; 

 

11.3. пропагандира, популяризира, насърчава и провежда мероприятия и 

инициативи с благотворителна и милосърдна насоченост; 

 

11.4. осъществява контакти със сродни организации в страната и чужбина; 

 

11.5. организира, провежда и участва в дарителски кампании и благотворителни 

събития за набиране на средства и финансиране на текущи инициативи и 

проекти на Фондацията; 

 

11.6. отпуска персонални стипендии и оказва друг вид допълнителна финансова 

и морална помощ за деца и младежи, влезли в дарителска програма или 

друг благотворителен проект на Фондацията; 

 

11.7. осъществява други спомагателни дейности, свързани с осъществяване  

целите на Фондацията, които не противоречат на закона. 

 

12. За постигане на своите цели Фондацията може да извършва допълнителна 

стопанска дейност, свързана с предмета на дейност и целите на Фондацията и 

незабранена  от закона, като приходите от тази стопанска дейност ще се 

използват за постигане целите на Фондацията. 

 

13. Фондацията ще създаде Благотворителен фонд в полза на програмите и 

мероприятията, организирани за реализиране на поставените цели. 

 

IV. Имущество на Фондацията. Разходване на средства. 
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14. Имуществото на Фондацията се състои от: 

 

14.1. учредително дарение в размер на 300 (триста лева); 

14.2. последващи дарения и завещания от български и чуждестранни физически 

и юридически лица на всякакъв вид имущество; 

14.3. доходи от допълнителна стопанска дейност, осъществявана в съответствие 

със закона; 

14.4. средства от субсидии, помощи, спонсорство и други средства, получени в 

съответствие със закона; 

14.5. права на собственост, вещни права върху движими и недвижими вещи, 

вземания и други права, придобити от Фондацията съгласно предвиденото 

в закона. 

 

15. Всички постъпления се вписват в Регистър на даренията и завещанията на 

Фондацията, а на дарителите се издават Удостоверения за дарение. 

 

16. Всички парични средства се депозират от Председателя или от упълномощено 

от него лице в банкова сметка, открита на името на Фондацията. 

 

17. Постъпленията в банковите сметки на Фондацията се разпределят по 

предназначение, съгласно волята на дарителите или по решение на 

Настоятелството на Фондацията за постигане на целите съгласно този 

Устройствен акт и съгласно предвиденото в закона. 

 

18. Разходването на имуществото и средствата на Фондацията става по 

предварително приети от Настоятелството направления и програми, съгласно 

вътрешните правила за осъществяване целите и дейностите й. 

 

19. Теглене на суми от сметката на Фондацията и разходването им се извършва от 

Председателя или упълномощено от него лице. 

 
V. Финансови отчети. Одит 

 

20. Финансовата година на Фондацията започва на 1 януари и приключва на 31 

декември всяка календарна година. 

 

21. Не по-късно от месец март на следващата година Фондацията изготвя годишен 

финансов отчет за предходната година, който съдържа информация за 

движението на паричните средства през изминалата година – приходи и разходи 

по осъществяване на целите си. 

 

22. Годишният финансов отчет подлежи на независим финансов одит съгласно 

предвиденото в закона. 

 

23. Веднъж годишно Фондацията изготвя доклад за дейността си, който съдържа 

данни относно: 

 

23.1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с 

целите и програмите на организацията и постигнатите резултати; 
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23.2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите 

дейности за набиране на средства; 

23.3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, 

както и данни за дарителите; 

23.4. финансовия резултат. 

 

24. Годишният финансов отчет и доклада за дейността подлежат на публикуване/ 

обявяване съгласно предвиденото в закона. 

 

VI. Органи на Фондацията 

 

25. Органи на Фондацията са: 

 

25.1. Настоятелство (върховен колективен орган); и 

25.2. Председател (управителен орган). 

 

26. Настоятелството е върховен колективен орган на Фондацията. Към момента на 

учредяване на Фондацията, Настоятелството се състои от 3 (трима членове), а 

именно: г-н Георги Кирилов Иванов, г-н Димитър Георгиев Иванов и г-н Кирил 

Георгиев Иванов. 

 

27. Настоятелството: 

 

27.1. изменя и допълва Устройствения акт; 

27.2. приема други вътрешни актове; 

27.3. избира и освобождава Председателя; 

27.4. взема решение за откриване и закриване на клонове; 

27.5. взема решение за участие в други организации; 

27.6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията; 

27.7. взема решения за попълване на състава си; 

27.8. приема доклада за дейността и годишния финансов отчет; 

27.9. взема други решения, предвидени в закона и/или този Устройствен акт. 

 

28. Заседанията на Настоятелството се провеждат най-малко веднъж годишно. 

 

29. Заседанията на Настоятелството се свикват и провеждат по ред и начин съгласно 

предвиденото в приложимото законодателство. 

 

30. За всяко заседание на Настоятелството се води протокол. Ръководещият 

заседанието на Настоятелството и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и 

отговарят за верността на съдържанието му.Фондацията води книга за 

протоколите от проведените заседания на Настоятелството.  

 

31. Заседанията на Настоятелството могат да се провеждат и неприсъствено, чрез 

видеоконферентна връзка или по друг начин, позволяващ участие на членовете 

на Настоятелството в съответното заседание. За всяко неприсъствено заседание 

на Настоятелството се съставя протокол, който се заверява от Председателя на 

Фондацията. 
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32. Управителен орган на Фондацията е Председателят. Председател на Фондацията 

е г-н Георги Кирилов Иванов. 

 

 

33. Председателят: 

 

33.1. представлява Фондацията; 

33.2. осигурява изпълнението на решенията на Настоятелството; 

33.3. разпорежда се с имуществото на Фондацията при спазване изискванията на 

Устройствения акт и закона; 

33.4. определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията; 

33.5. изпълнява задълженията, предвидени в Устройствения акт; 

33.6. подписва всички и всякакви документи във връзка с осъществяване на 

правомощията си; 

33.7. съхранява и използва печатите на Фондацията; 

33.8. разходва средствата, набрани от Фондацията в съответствие с дейността и 

целите на Фондацията; 

33.9. Тегли и внася суми от/в банковите сметки на Фондацията; 

33.10. осъществява други правомощия, предвидени в закона 

 

VII. Допълнителни разпоредби 

 

34. Отличителни знаци на Фондацията са: 

 

34.1. два елипсовидни печата – един на кирилица, на който е изписано 

„Фондация Латинка Иванова – Лати“ и един на латиница, на който е 

изписано „Foundation Latinka Ivanov - Lati“; 

 

34.2. логото на Фондацията, представляващо копие на „херовим“ от стенописите 

в Тодевата къща – Банско, разкрити през 2014 г. То е запазена марка и 

намира приложение в кореспонденцията, рекламните материали, уебсайта 

и др. предметни и виртуални обекти, имащи отношение към Фондацията. 

 

35. За неуредените в този Устройствен акт въпроси, както и относно тълкуването и 

прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Учредители: 

 

Георги Кирилов Иванов /п/ 

 

Димитър Георгиев Иванов/п/ 

 

Кирил Георгиев Иванов /п/ 


