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Учредителен акт-Устав 

на 

"Фондация Програма достъп до информация" 

(Загл. изм. 15 февруари 2001 г.) 

 

Днес, 23 октомври, 1996 година, 

ние, учредителите на фондация "Програма достъп до информация" 

(Фондацията), 

убедени в голямото значение на откритостта в работата на 

държавните институции за функционирането на демократичното управление 

и в необходимостта от подпомагане на гражданските инициативи за 

гарантиране на Конституционното право на информация, 

в съответствие с чл. 149 и следващите от Закона за лицата и 

семейството, 

по наше общо съгласие извършихме следния съвместен акт, с който 

даряваме при равни дялове сумата от б 000 (шест хиляди) лева, с която 

учредяваме фондация "Програма Достъп до информация" 

и приемаме Устава на Фондацията, който е неразделна част от този 

учредителен акт и който определя устройството на Фондацията. 

 

Устав 

на 

"Фондация Програма достъп до информация" 

(Загл. изм. 15 февруари 2001 г.) 

Този устав е приет от учредителите  

На “Фондация Програма достъп до информация” 

На 23 октомври 1996 година  

и е изменен от Съвета на учредителите 

 на заседание от 15 февруари 2001 година 

 

Име, седалище и срок на съществуване 

 

Член 1. (изм. 15 февруари 2001 г.) Името на Фондацията е "Фондация 

Програма Достъп до Информация" като се изписва изцяло или съкратено -- 

"ФПДИ" и на латиница "AIPF - Ассеss to Information Programme Foundation" 

Член 2. (доп. 15 февруари 2001 г.) (1) Седалището на Фондацията е град 

София. 

(2) Адресът на Фондацията е София 1408, ул. “Димитър Манов” бл. 27А, вх. Б, 

ап.14. 

Член 3. Съществуването на Фондацията не е ограничено със срок. 
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Характер, цели и средства за постигане на целите 

 

Член 4. (1) Фондацията е учредена съгласно изискванията на Закона за 

лицата и семейството и осъществява дейността си в съответствие с           

българското и международното законодателство, в сътрудничество с  

български и чуждестранни, държавни и частни организации с подобни 

цели. 

 

(2) (нова – 15 февруари 2001 г.) Дейността на Фондацията е в обществена 

полза. 

 

(3) (пред. ал. 2 – изм. 15 февруари 2001) Целите на Фондацията са: 

1. да спомага за осъществяване на конституционното право на 

гражданите на информация, заложено в Член 41 на Конституцията на 

РБългария; 

2. да предлага независима експертна оценка за състоянието на достъпа до 

информация на гражданите; 

3. да подпомага гражданското участие в решаването на проблеми на 

местното самоуправление; 

4. да подпомага и обучава граждани, граждански организации при 

упражняването на правото им на информация; 

5. да подобрява съществуващите в България условия на достъп до 

информация. 

Член 5. (1) За постигане на тези цели Фондацията: 

1. осъществява различни изследователски програми и инициативи; 

2. осъществява експертна и консултантска дейност; 

3. организира дискусии, симпозиуми, семинари, срещи, кръгли маси и 

др.; 

4. участвува в проекти и дейности, организирани от други български, 

чуждестранни и международни организации съобразно целите си; 

5. организира и провежда собствени и по поръчка социологически 

проучвания и експертни оценки; 

6. привлича изявени експерти, специалисти и личности от чужбина за 

подпомагане на дейността на Фондацията и на други български 

организации със сходни цели; 

7. разпространява, публикува резултатите от своите проучвания за 

достъпа на българските граждани до информация от общинските и централните 

власти. 
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8. Поддържа връзки със сродни организации в България и чужбина. 

(2) (нова 15 февруари 2001 г.) Фондацията извършва и по-стопански 

начин дейностите, посочени в ал 1,  с цел реализиране на приход за 

Фондацията, като например платени консултации, издателска 

дейност, платени обучения, семинари, социологически проучвания. 

Всички приходи от стопанска дейност се използват за реализиране на 

посочените в чл. 4, ал. З цели на Фондацията. 

 

Имущество 

 

Член 6. Имуществото на Фондацията се състои от: 

1. учредителното дарение; 

2. последващи дарения и завещания от физически и юридически лица; 

3. право на собственост и ограничени вещни права върху вещи и 

недвижими имоти, парични средства и други имуществени права, придобити по 

реда определен от закона. 

Член 7. За имуществото и финансовите средства на Фондацията се води 

отчетност и контрол съобразно действащото законодателство. 

Член 8. Фондацията учредява и управлява обособени фондове съгласно  

волята на дарителя или завещателя. 

Член 9. Имуществото на Фондацията следва да се управлява по начин, 

който да гарантира достатъчно приходи за финансиране осъществяването на 

идеалните цели. 

 

Устройство, органи за управление и представителство 

 

Член 10. (изм. 15 февруари 2001 г.) Фондацията е юридическо лице с 

нестопанска цел, действащо в обществен интерес и организирано по правилата 

на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Член 11. (изм. 15 февруари 2001 г.) Органите на Фондацията са 

Управителният съвет и Изпълнителният директор. 

Член 12. (1) (нова - 15 февруари 2001 г.) Управителният съвет 

контролира Изпълнителния директор за изпълнението на волята на  

учредителите, изразена в учредителния акт на Фондацията, и за съблюдаване на 

Устава на Фондацията. 

(2) (нова - 15 февруари 2001 г.) Управителният съвет на Фондацията не 

може да има по-малко от 7 (Седем) члена. Членове на Управителния съвет 

могат да бъдат и лица, които не са учредители. 

(3) (нова - 15 февруари 2001 г.) Членството в Управителния съвет не е 

ограничено със срок. Член на Управителния съвет загубва това качество: 
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1. при заличаване на Фондацията като юридическо лице; 

2. ако напусне тази длъжност по реда на ал . 4; или  ал.5 

3. ако почине или бъде поставен под запрещение. 

(4) (нова - 15 февруари 2001 г.) Член на Управителния съвет може да 

напусне тази длъжност с писмено заявление в този смисъл до Управителния 

съвет. Заявлението се изпраща на адреса на Фондацията. Изпълнителният 

директор уведомява Председателя на Управителния съвет за постъпилото 

заявление. 

(5) (нова - 15 февруари 2001 г.) Управителния съвет може да изключи 

свой член, ако той пречи на Фондацията да преследва целите си, формулирани   

в член 4, алинея 3 от Устава или нарушава Устава на Фондацията. 

(6) (пред. ал. 1, изм. 15 февруари 2001 г.) Управителният съвет: 

1. назначава Изпълнителния директор; 

2. изменя и допълва Устава на Фондацията; 

3. прекратява Фондацията; 

4. избира своите членове; 

5. изключва свой член(ове) на основание член 12, алинея 5 от Устава;   

6. взема решения за придобиване и отчуждаване на право на собственост 

и други вещни права върху недвижими имоти, леки автомобили; 

7. решава за откриване на клон на Фондацията; 

8. приема бюджета на Фондацията; 

9. приема доклада за дейността на Фондацията, предвиден в чл. 40, ал. З  

от Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

10. определя програмната политика на Фондацията; 

11. назначава ликвидатор на Фондацията. 

(7) (пред. ал. 2, изм. 15 февруари 2001 г.) Управителният съвет заседава 

най-малко два пъти годишно. 

(8) (пред. ал. З, изм. 15 февруари 2001 г.) Управителният съвет се свиква 

на редовни заседания от Председателя на Управителния съвет или от 

Изпълнителния директор. Всеки член на Управителния съвет може да свика 

извънредно заседание на Управителния съвет. 

(9) (пред. ал. 4, изм. 15 февруари 2001 г.) Управителният съвет взема 

решенията по ал. б т.2 , т.З и т.5 с мнозинство от 2/3 (две трети) от 

всички членове, а по другите въпроси - с повече от половината от всички 

членове. 

(10) (нова, 15 февруари 2001 г.) Управителният съвет избира от своя 

състав Председател, който: 

1. свиква Управителния съвет на заседание; 

2. ръководи заседанията на Управителния съвет; 

3. докладва пред Управителния съвет за постъпило(и) заявление(я) по ал. 
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4; и 

4. удостоверява с подписа си верността на протоколите от заседанията на 

Управителния съвет. 

(11) (пред. ал. 5, 15 февруари 2001 г.) Заседанията на Управителния съвет 

са законни, ако всеки член е уведомен писмено за датата, мястото, часа и 

дневния ред на заседанието най-малко 7 дни преди заседанието и на 

заседанието присъствуват повече от половината от членовете му. 

Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, 

гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието 

му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се 

удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

(12) (нова, 15 февруари 2001 г.) Управителният съвет може да вземе 

решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото 

решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове 

на Управителния съвет. 

Член 13. (1) (изм. 15 февруари 2001 г.) Изпълнителният директор се 

избира измежду членовете на Управителния съвет с мандат от пет години. 

(2) (изм. 15 февруари 2001 г.) Изпълнителният директор: 

1. назначава персонала на Фондацията и организира и ръководи неговата 

работа; 

2. сключва договори с лица извършващи услуги в полза на Фондацията; 

3. управлява имуществото на Фондацията; 

4. разпорежда се с имуществото на Фондацията в съответствие с Устава, 

а сделките посочени в чл. 12, ал. 6, точка 6 — в съответствие с Устава и 

решенията на Управителния съвет; 

5. представлява Фондацията. 

(3) (отм. 15 февруари 2001 г.) 

 

Чл. 14. (нов 15 февруари 2001 г.) Фондацията се представлява от 

Изпълнителния директор. 

 

Имущество след ликвидация 

 

Чл. 15. (нов 15 февруари 2001 г.) При ликвидация на Фондацията, 

имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите преминава към 

организация с нестопанска цел със сходна дейност.  

 

Приложим закон 

 

Член 16. (пред. чл.14, 15 февруари 2001 г.) Неуредените в този устав  
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въпроси се регулират съобразно действуващото в Република България  

законодателство. 

 

Членове на Съвета на учредителите: 

 

 

__________________________ 

Гергана Делова Жулева 

 

 

_________________________ 

Йонко Миладинов Грозев 

 

 

________________________ 

Андрей Атанасов Иванов 

 

 

________________________ 

Димитър Чавдаров Тотев 

 

 

________________________ 

Красен Стефанов Станчев 

 

 

________________________ 

Йорданка Миткова Ганчева 

 

 

_________________________ 

Павлина Иванова Петрова 

 

 

 

_________________________ 

Филип Михайлов Харманджиев 

 

 


