УСТРОЙСТВЕН АКТ
на Фондация в обществена полза с ЕИК-176889119

„Интерактивна България“
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този Устройствен акт се урежда статутът на Фондация в обществена полза
„Интерактивна България“ с ЕИК-176889119.
(2) Фондацията се определя като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в
обществена полза по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.
(3) Фондацията няма да бъде ограничавана със срок или с друго прекратително условие.
(4) Фондацията може да създава представителства и клонове в страната и чужбина, и да се
присъединява към други организации със същите или сходни цели, средства или предмет на дейност.
Чл. 2. Фондацията е независима и доброволна организация, отделна от членовете си и отговаряща за
своите задължения с имуществото си. Учредителят и членовете на Управителния орган на Фондацията
отговарят за нейните задължения само до размера на предвидените в Устройствения акт имуществени
вноски.
Чл. 3. Фондацията осъществява дейностите си в зависимост от своите организационни и финансови
възможности, и в изпълнение на приетите от Управителния орган програми и правила за работа.
Чл. 4. Фондацията може за осъществяване на своите дейности да създава и поддържа временни или
постоянни работни групи, комисии, дискусионни форуми, експертни мрежи и други.
II. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС
Чл. 5. (1) Фондацията осъществява дейността си под наименованието Фондация „Интерактивна
България“ или съкратено ФИБ, което може допълнително да се изписва на латиница като „Interactive
Bulgaria Foundation“ или съкратено IBF.
(2) Фондацията притежава собствена банкова сметка, знак и печат.
(3) Всяко писмено изявление от името на Фондацията съдържа нейното наименование, седалище и
адрес на управление, и данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ.
Чл. 6. (1) Фондацията приема за свое седалище и адрес на управление гр. София 1504, ул. Марин
Дринов №13, ет. 1.
(2) Официални съобщения могат да бъдат приемани както в адреса на управление, така и на
електронния адрес в официалната страница на Фондацията www.InterAct.BG – съгласно
относимото българско законодателство.
III. ЦЕЛИ
Чл. 7. Фондацията си поставя следните цели:
1. да спомага за изясняване на понятието „интеракция“ и възможните му приложения в
обществения живот, като провокира обществения интерес и предизвиква дебат за прилагане
в практиката на интерактивни технологии и решения;
2. да разработва методики и да изгражда капацитет за прилагане на интерактивни технологии и
решения при справяне с актуални проблеми на гражданското общество, административното
осигуряване, управлението и бизнеса;
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3. да подпомага развиването и прилагането на интерактивни технологии и решения в областта
на културното, историческото, етнографското и художественото наследство, образованието,
науката, екологията, туризма и комуникацията;
4. да създава и популяризира интерактивни продукти и услуги, изобразяващи и представящи в
глобалното web-пространство българската държава, символи и народ, история, култура и
традиции, и възможности за инвестиции и бизнес;
5. да подпомага и участва във формулирането и реализацията на политики, свързани с
изграждането и експлоатацията на специализирана техническа инфраструктура за
прилагане на интерактивни технологии и решения спрямо лица със специални потребности;
6. да подпомага социалната интеграция и личностна реализация на индивиди, групи и
общности чрез прилагането на интерактивни технологии и решения за комуникация,
взаимодействие и включване в процесите на гражданското общество;
7. да защитава човешките и гражданските права чрез прилагане на интерактивни технологии и
решения, и да подпомага социално слаби хора, такива с увреждания, представители на
малцинствени групи и други, които се нуждаят от специализирани технологии за включване;
8. да участва в партньорства, насочени към мобилизиране ресурсите на гражданското
общество, неправителствения сектор и частния бизнес, държавната администрация и
местната власт, и всички заинтересувани страни – за решаване на актуални обществени
проблеми и обезпечаване интерактивното включване на граждани, групи и общности.
IV. СРЕДСТВА
Чл. 8. Фондацията постига целите си чрез следните средства:
1. участие в организирането и провеждането на дебати, конференции, семинари, обучения;
2. участие в проекти и кампании за активно индивидуално, групово и общностно включване;
3. стимулиране на интерактивния диалог и обмен между културни идеи, практики и традиции;
4. партньорство с институции, организации, медии, общности, бизнес-структури, инвеститори;
5. популяризиране на добри практики и трансфер на иновации за устойчиво развитие;
6. популяризиране на здравословния живот, туризма, културата, историята, етнографията;
7. повишаване на гражданските компетенции и подпомагане на гражданското включване;
8. предоставяне на условия и възможности за равен шанс на хора в неравностойно положение;
9. изследвания, анализи, консултиране и експертно съдействие в областта на интеракцията;
10. поддържане на електронни информационни ресурси и издаване на печатни материали;
11. други, средства, които способстват за постигане на целите и не са забранени със закон.
V. ПРЕДМЕТ
Чл. 9. Фондацията има следния предмет на дейност:
1. развитие и утвърждаване на гражданското общество и духовни ценности в областта на
културното, историческото, етнографското и художественото наследство, образованието,
науката, екологията, туризма и комуникацията;
2. осъществяване на дейности за повишаване капацитета на местно, регионално и национално
ниво чрез обучения, консултации, семинари, лекции, беседи и предоставяне на експертно
съдействие във връзка с прилагането на интерактивни технологии и решения;
3. участие в интерактивни партньорства с гражданското общество, неправителствения сектор и
частния бизнес, държавната администрация и местната власт, и всички заинтересувани
страни – на местно, национално и международно равнище;
4. подпомагане социалната интеграция и личностната реализация на представители на групи в
неравностойно положение, в това число – подпомагане устойчивото развитие и насърчаване
на инвестициите в отдалечени, селски и изостанали региони посредством прилагането на
интерактивни технологии и решения;
5. защита на човешките права, равнопоставеност и борба с различни прояви на
дискриминация, неравенство, недостъпност и изключване, и системна работа с организации

Устройствен акт
на Фондация „Интерактивна България“

2/6

и общности за социално развитие на затворени общности, малцинства, младежи, жени, хора
с увреждания, възрастни хора и други групи в неравностойно положение;
6. набиране на целеви средства, дарения и спонсорства, и повишаване на капацитета за
усвояване на средства от структурните фондове на ЕС при изпълнението на проекти на
трети лица, способстващи за осъществяване целите на Фондацията;
7. всяка друга дейност, която способства за постигане целите на Фондацията и не е забранена
от закон – включително стопанска дейност, свързана с основната нестопанска дейност на
Фондацията и способстваща за постигане на нейните цели – при условие приходите от
последната да бъдат използвани само за постигане на посочените по-горе цели.
VI. ИМУЩЕСТВО
Чл. 10. (1) За осъществяване на целите по този Устройствен акт Фондацията използва своето
имущество, състоящо се от права на собственост, ограничени вещни права, вземания и други, в т.ч.:
1. първоначално учредително дарение;
2. последващи дарения, спонсорства, завещания и завети;
3. приходи, реализирани от собствено имущество или от проектни дейности;
4. приходи от разрешена от закона стопанска дейност;
5. други приходи, реализирани в съответствие с настоящия Устройствен акт и със Закона.
(2) Всичките получени дарения, спонсорства, завещания и завети се отбелязват в специален регистър,
като волята на дарителите, спонсорите и завещателите се съблюдава с оглед публичното им
огласяване и начина на разходване на предоставените средства.
(3) Фондацията може да откаже получаването на дарение, спонсорство, завещание или завет,
предоставени при неприемливи условия или такива, които противоречат на нейните цели, на
Устройствения акт или на Закона.
Чл. 11. (1) Имуществото на Фондацията се управлява от Управителния орган съгласно относимото
българско и европейско законодателство.
(2) По решение на Управителния орган свободните средства временно могат да бъдат използвани за
дейности, допринасящи за съхраняване и увеличаване имуществото на Фондацията и за осигуряване
на нейната устойчивост.
(3) Фондацията може да разходва безвъзмездно своето имущество за осъществяване на дейности,
насочени към постигане на нейните цели. Управителният орган вземат мотивирано решение с
квалифицирано мнозинство 2/3 /две трети/ от всичките свои членове за безвъзмездно разходване
имущество, когато е в полза на:
1. служители и лица от състава на други органи на Фондацията, в т.ч. техните съпрузи, роднини
по права линия без ограничение, по съребрена до четвърта степен включително или по
сватовство до втора степен включително;
2. лица, които до две години преди датата на вземане на решението са били в състава на
Управителния орган на Фондацията;
3. юридически лица, които до три години преди датата на вземане на решението са
финансирали Фондацията;
4. юридически лица, в които посочените лица по ал. 3, т.т. 1 и 2 са управители или могат да
наложат или възпрепятстват вземането на решения.
(4) Фондацията не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които
посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения –
освен ако сделките са в очевидна полза на Фондацията или са сключени при публично обявени общи
условия.
Чл. 12. Фондацията подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от своите цели и
съществуващите организационни и финансови възможности – съгласно приетите от Управителния
орган програми и правила за работа. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е
общодостъпна и се вписва в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в
обществена полза при МП.
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VII. ОРГАНИ
Чл. 13. (1) Органи на Фондацията са Учредителят, Управителният орган и Председателят.
Чл. 14. (1) Учредител на Фондацията се явява Адриан Илиев.
(2) Учредителят на Фондацията си запазва на осн. чл. 36, ал. 1 от ЗЮЛНЦ следните права:
1. да определи първоначалния състав на Управителния орган на Фондацията;
2. да утвърждава предложения от Председателя състав на Управителния орган;
3. да участва по право в сесиите на Управителния орган;
4. да представлява Фондацията заедно или поотделно с нейния Председател;
5. да налага вето на решенията на Управителния орган, ако не са взети с единодушие;
6. да взема решения за предоставяне имуществото на Фондацията след нейната ликвидация
на друго юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза със сходни цели.
(3) При невъзможност запазените права на Учредителя да бъдат упражнявани от него за повече от
шест месеца, до неговото завръщане същите се упражняват от Управителния орган съгласно чл. 36,
ал. 2 от ЗЮЛНЦ, който взема решенията си по тях с единодушие.
Чл. 15. (1) Управителният орган на Фондацията се състои от три до девет физически лица, които са
негови членове в лично качество или в качеството им на представители на други юридически лица.
(2) Всичките членове на Управителния орган имат равно право на глас.
(3) Учредителят е член на Управителния орган по право.
(4) Съставът на Управителния орган се сформира по предложение на Председателя, утвърдено от
Учредителя с тригодишен мандат.
(6) Управителният орган има следните правомощия:
1. избира от своя състав Председател;
2. утвърждава предложените от Председателя програми и правила за работа във Фондацията;
3. определя адреса на управление и вътрешно-организационната структура на Фондацията;
4. утвърждава вътрешните актове на Фондацията и следи за изпълнението им;
5. определя сферите на дейност на всеки един от своите членове;
6. осъществява оперативно ръководство на Председателя;
7. разпорежда имуществото на Фондацията съгласно Устройствения акт и Закона;
8. одобрява Годишния счетоводен отчет, Доклада за дейността на Фондацията и документите,
предвидени в чл. 46, ал. 2 от ЗЮЛНЦ (когато е приложимо);
9. взема решения по всички други въпроси, които не са от компетентността на друг орган.
Чл. 16. (1) Управителният орган на Фондацията се свиква от Председателя веднъж годишно за редовна
сесия и всякога, когато обстоятелствата налагат това, за извънредна сесия.
(2) При необходимост който и да било член на Управителния орган или Учредителят също може да
свика извънредна сесия.
(3) Сесиите и решенията на Управителния орган са законни, ако всеки от имащите право да присъства
е бил поканен писмено поне четиринадесет дни предварително и са му били сведени до знанието
въпросите, които ще бъдат решавани.
(4) Сесия на Управителния орган може да се осъществи и неприсъствено, когато посредством
подходящо комуникационно средство може да се удостовери самоличността на отсъстващите членове,
да им се даде разумна възможност да участват в дискусиите и да се документират изразените от тях
позиции.
Чл. 17. (1) Управителният орган взема своите решения с висшегласие.
(2) Управителният орган взема с мнозинство 2/3 /две трети/ от всички свои членове решенията
относно:
1. избиране на Председател от състава на Управителния орган;
2. приемане на Годишния бюджет на Фондацията;
3. участие на Фондацията в други организации;
4. откриване и закриване на клонове или организационни структури;
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5. изменяне и допълване на Устройствения акт на Фондацията;
6. преобразуване или прекратяване на Фондацията.
(3) Управителният орган може да взема решенията си и неприсъствено, когато посредством подходящо
комуникационно средство може да се удостовери самоличността на отсъстващите членове, да им се
даде разумна възможност да участват в дискусиите и да се документира изразената от тях воля.
(4) Решения могат да се вземат и по въпроси, които не са включени в дневния ред, ако всичките
членове на Управителния орган изразят изричното си единодушно съгласието си за това.
(5) Независимо от начина, по който са взети, решенията на Управителния орган влизат в сила след
оформянето им в протокол, който се подписва от всичките членове, подкрепили съответното решение.
Членове, които не поддържат взетите решения, могат да впишат в протокола и своите възражения и
особени мнения.
Чл. 18. Членовете на Управителния орган носят солидарна отговорност за действията си, с които
увреждат умишлено имуществото и интересите на Фондацията.
Чл. 19. (1) Управителният орган може да отстрани с единодушие от състава си свой член, който
системно или грубо нарушава Устройствения акт или уронва престижа на Фондацията.
(2) В гласуването по предходната алинея не участва този член, чието отстраняване се решава.
(3) Управителният орган може да отстрани с единодушие поради отпадане свой член, който не участва
в дейността на Фондацията за повече от шест месеца и няма разумни основания да се очаква, че ще
възобнови участието си.
(4) При отстраняване или отпадане на член от Управителния орган, Председателят в шестмесечен срок
упражнява правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 2 за попълване състава на Управителния орган.
Чл. 20. (1) Председателят на Фондацията се избира единодушно от състава на Управителния орган.
(2) Председателят на Фондацията има следните правомощия:
1. свиква и ръководи заседанията на Управителния орган;
2. предлага програми и правила за работа за утвърждаване от Управителния орган;
3. предлага броя членове и състава на Управителния орган за утвърждаване от Учредителя;
4. представлява Фондацията заедно или поотделно с Учредителя;
5. сключва договори от името на Фондацията;
6. изпълнява функцията на работодател по отношение на наетите лица;
7. изпълнява и други функции, възложени му от Управителния орган.
(2) Председателят няма право без предварително взето решение от Управителния орган да извършва
разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на Фондацията, да сключва
заеми за нейна сметка или да я обременява с обезпечения.
VIII. ОТЧЕТНОСТ
Чл. 21. Управителният орган на Фондацията води книги с протоколите от всички проведени заседания.
Председателстващите заседания и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и
отговарят за верността на съдържанието им.
Чл. 22. Фондацията изготвя отчетна информация при спазване принципите за публичност и
прозрачност, достоверност и своевременност съгласно ЗСчет.
Чл. 23. В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, изборът
на одитор се извършва от Управителния орган, който приема Годишния финансов отчет, Отчета за
дейността и Доклада на регистрирания одитор.
Чл. 24. (1) В срок до 30 януари всяка година Управителният орган съставя и предоставя за заверка на
лицензиран експерт-счетоводител Годишен счетоводен отчет.
(2) В срок до 30 януари всяка година Управителният орган изготвя Доклад за дейността на
Фондацията със съдържанието по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ:
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1. осъществени дейности, изразходвани средства, връзката с целите и програмите на
Фондацията, и постигнати резултати;
2. размер на безвъзмездно полученото имущество и приходи от други дейности;
3. вид, размер, стойност и цели и източници на получените и предоставени дарения;
4. финансов резултат.
(3) В срок до 31 май всяка година Управителният орган заявява за вписване в Централния регистър при
МП заверен Годишния счетоводен отчет, Доклада за дейността на Фондацията и (доколкото е
приложимо) документите, предвидени в чл. 46, ал. 2 от ЗЮЛНЦ:
1. преписи от съдебните решения за регистрация на промени;
2. списък на лицата, били в състава на управителните органи;
3. информация за нестопанската дейност в обществена полза по чл. 38 от ЗЮЛНЦ;
4. годишен финансов отчет, включително заверен, ако подлежи на независим финансов одит;
5. декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания;
6. промени в Устройствения акт.
Чл. 25. Всяко заинтересувано лице, в т.ч. Учредителят, член на Управителния орган и Прокурорът –
може да оспори пред СГС решение на Управителния орган или на Председателя което е взето в
противоречие със Закона, Устройствения акт или предходно решение на орган на Фондацията – в
едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от вземане на решението.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 26. Фондацията се прекратява:
1. по решение на Управителния орган по чл. 17, ал. 2, т. 6, хипотеза втора;
2. по решение на СГС по чл. 13, ал. 1, т. 3, б.б. „а“, „б“ и „в“ от ЗЮЛНЦ.
Чл. 27. (1) При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация, за която се прилагат
разпоредбите на ТЗ.
(2) Ликвидацията се извършва от Учредителя по реда на чл. 14, ал. 2, т. 6, а в случаите на чл. 13, ал. 4
и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ – от определен от СГС ликвидатор.
(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Фондацията от наличните парични
средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това и на
недвижимото имущество. Ликвидаторът няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имуществото
на лицата по чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
Чл. 28. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя на друго
юридическо лице с нестопанска цел на територията на Столична община, определено да извършва
обществено полезна дейност със същата или близка на Фондацията цел – по решение на Учредителя
или на СГС. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по
седалището на Фондацията.
X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Този Устройствен акт е приет от Учредителя на Фондация „Интерактивна България“, на
Учредително заседание от 28.02.2015 г. в гр. София, в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ и
влиза в сила след утвърждаване на регистрацията от СГС.
§2. Ведно с приемането на този Устройствен акт, Учредителят утвърждава и първоначалния състав на
Управителния орган на Фондацията съгласно чл. 14, ал. 2, т. 1 от Устройствения акт.
§3. За неуредените в Устройствения акт въпроси, както и относно тълкуването и прилагането на
неговите разпоредби, се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел и относимото
българско и европейско законодателство. Разпоредбите на Устройствения акт, в случай че
противоречат на Закона, се заместват по право от повелителните правила на Закона.
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