УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на фондация
“УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ”
Днес, 05.12.2013 г., ние, долуподписаните дарители:
1. Петър Стефанов Стойков с постоянен адрес: ***, настоящ адрес: ***, лична
карта № ***, издадена на ***., от МВР ***, ЕГН ***
2. Мирослав Златков Братанов с постоянен адрес: ***, настоящ адрес: ***, лична
карта ***, издадена на ***. от МВР ***, ЕГН ***
водени от твърдото си убеждение, че устойчивото развитие в икономическата
и социалната сфера е възможно единствено чрез приемането и
утвърждаването на демократичните, християнски европейски ценности, активно
гражданско участие в управлението, правова държавност, базирана на
прозрачно и отговорно пред гражданите управление и на неотменимост на
индивидуалните граждански права, отговорност и дългосрочно планиране по
отношение околната среда и използването и опазването на природните
ресурси, осигуряване на благоприятни условия за интелектуално, културно и
физическо развитие на младите хора, непрестанен процес на иновации и
високотехнологично развитие, както и активно гражданство и включване във
всички сфери на обществения и икономически живот на всички групи граждани,
учредихме фондация с наименование „Устойчиво бъдеще”, със седалище и
адрес: гр. Белене, ул. “Патриарх Евтимий” 20, бл. 3/51, вх. А, ап. 7.
Фондацията ще преследва следните цели:
1. Подпомагане на устойчивото социално развитие чрез подкрепа за
демократичното институционално развитие, трансграничното сътрудничество,
гражданското участие в процеса на вземане на решения на местно, национално
и наднационално ниво, прозрачност и отчетност на управлението, на силното и
отговорно местно самоуправление и на принципите на индивидуална свобода и
неотменимост на човешките права;
2. Намиране на решения относно проблемите на социалното включване на
уязвими, маргинализирани и малцинствени групи граждани и подкрепа за
постигане на тяхната икономическа самостоятелност;
3. Подкрепа за устойчивото енергийно и икономическо развитие и технологично
предприемачество, стимулиране на енергийната ефективност, зелената
икономика и екологичното земеделие за опазването на околната среда и
природните ресурси;
4. Грижа за развитието на младите хора и възпитаване у тях на висока
обществена отговорност, активност във вземането на решения на местно ниво,
предприемачески дух, инициативност и спортен дух;
5. Съдействие за постигането на висока степен на социална кохезия и качество
на живот, свързани с развитието на здравеопазването, културата и спорта на
местно ниво, както и със запазването на историческото наследство и традиции.
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За реализирането на гореизброените цели, фондацията ще осъществява
дейност в обществена полза, изразяваща се в:
1. Организиране на форуми, конференции и семинари, обучения, дискусии,
кръгли маси и др. свързани с повишаване информираността на различни
целеви групи по теми, свързани с целите на фондацията, обмяна на опит и
добри практики;
2. Работа с местните власти и техните институции за повишаване на тяхната
информираност и капацитет за изпълнение на присъщите им задачи и
квалификацията на служителите им;
3. Развиване на разнообразни форми на сътрудничество с местни, регионални
и национални неправителствени организации и институции на местната и
централна власт, включително трансгранично сътрудничество;
4. Повишаване информираността и капацитета за справяне с икономическите и
житейските реалности на представители на маргинализирани и уязвими групи;
5. Усилия за подобряване на обществената кохезия, социална, културна и
икономическа интеграция на представителите на етническите и други
малцинствени групи;
6. Повишаване на общественото разбиране и информираност
проблемите на маргинализираните и малцинствени групи граждани;

относно

7. Консултантски услуги в сферата на енергийната ефективност, eнергийно
моделиране и симулиране на сгради;
8. Обследване на нови и съществуващи сгради и оценка за съответствие на
инвестиционни проекти за енергийна ефективност, както и сертифициране на
сгради за енергийна ефективност;
9. Мерки по опазването на застрашени животински и растителни видове и
техните хабитати – вкл. информационни кампании, преки мерки за подпомагане
развитието на застрашени популации, изграждане на инфраструктура,
изследвания и проучвания, свързани с тази дейност и др.
10. Всякакви мерки, свързани с популяризиране на концепциите на устойчивото
развитие, енергийната ефективност, екологичното земеделие и начин на живот,
както и на опазването на околната среда;
11. Работа с младежки групи за повишаване на общественото участие в
процеса на вземане на решения на местно и национално ниво на младите хора;
12. Младежки дейности в областта на предприемачеството, културата и спорта;
13. Дейности, свързани с подобряването на общественото разбиране и
информираност относно здравословния начин на живот, здравни проблеми и
превенция;
14. Подобряване на материалната база на здравни институции, както и на
капацитета на медицинския персонал за справяне с конкретни проблемни
области;
15. Културни дейности – фестивали, изложби, конкурси и др., свързани с
подобряване на вътрешната обществена кохезия и трансграничното
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сътрудничество на ниво граждани и
историческото наследство и традиции;

институции,

със

запазването

на

16. Подкрепа и организиране на спортни мероприятия, както и усилия за
повишаване възможностите за спорт и здравословен начин на живот на
гражданите;
17. Популяризиране и разпространение на християн-демократическите
европейски ценности, етиката и морала на Европейския съюз на гражданско и
институционално ниво;
18. Изпълнение на проекти, финансирани от институциите на ЕС и други
национални, европейски и чуждестранни донорски организации;
19. Други дейности, допринасящи за реализирането на гореизброените цели.
За постигане на целите на фондацията предоставяме безвъзмездно сумата от
40 лева, вложена в Централна кооперативна банка.
Фондацията ще развива следната стопанска дейност, свързана с целта й:
1. Организиране на форуми, конференции и семинари, обучения, дискусии,
кръгли маси и др. свързани с повишаване информираността на различни
целеви групи по теми, свързани с целите на фондацията, обмяна на опит и
добри практики;
2. Лекторски услуги;
3. Консултантски услуги в сферата на енергийната ефективност, eнергийно
моделиране и симулиране на сгради;
4. Обследване на нови и съществуващи сгради и съответствие на
инвестиционни проекти за енергийна ефективност, както и сертифициране на
сгради за енергийна ефективност;
5. Сделки по придобиване и отчуждаване на недвижими и движими вещи и
вещни права, ценни книги, права върху изобретенията, търговски марки, ноухау, авторски права и други обекти на интелектуалната собственост.
6. Учредяване на търговски дружества, участие като учредител или
придобиване на участие в акционерни, с ограничена отговорност и други
търговски дружества, инвестиции в страната и в чужбина, откриване на
представителства и участие в дружества с местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина по предвидения в закона ред.
7. Друга стопанска дейност, свързана с гореизброените цели, включваща, но не
ограничена до: изграждане и стопанисване на обекти, организиране на
мероприятия и събития и всички позволени от закона дейности.
Фондацията се учредява за неопределено време.
Фондацията ще се представлява и управлява от управителен съвет, съставен
от 3 лица за неопределен срок.
Двамата учредители ще участват в управителния съвет като негови членове. В
случай на смърт или официално, писмено заявено отказване от изпълнение на
функциите на член на управителния съвет, мястото на член на управителния
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съвет на учредител се заема от един от наследниците на починалия или
отказалия се, определен с единодушното съгласие на останалите наследници.
Третият член на управителния съвет се избира от учредителите единодушно
при създаване на фондацията, както и при смърт, изключване или официално,
писмено заявено отказване от изпълнение на функциите на член на
управителния съвет на действащия такъв.
Правомощия на управителния съвет:
1. Управителният съвет взема решения, ако на заседанията му присъстват
повече от половината му членове.
2. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите. Протоколите от
заседанията на управителния съвет включват всички взети решения и се
подписват от всички присъствали на заседанието членове на управителния
съвет. В случай на отказ да се подпише протокола от някой член, това се
упоменава в него.
3. Решения на управителния съвет могат да се вземат и без провеждане на
физическо заседание на място – в този случай решението трябва да е взето
единодушно и всички членове на управителния съвет да подпишат протокола с
него.
4. Управителният съвет може да упълномощи свой член да представлява и
управлява фондацията пред трети лица. Той ще носи името изпълнителен
директор и обемът на неговата представителна власт ще се определя от
управителния съвет. Управителния съвет е в правото си да оттегли
пълномощията на изпълнителния директор по всяко време със свое решение.
(изм. с решение от 02.02.2014г.) Фондацията се представлява от
Изпълнителния директор, който я задължава с подписа си пред държавни,
административни и финансови органи, както и пред всички юридически и
физически лица.
5. Взема решението за приемане или изключване на члена на управителния
съвет, който не е от учредителите на фондацията.
6. Приема устав за дейността на фондацията и при необходимост го променя,
доколкото условията на този устав не противоречат и не изменят целите и
дейностите, заложени в настоящия учредителен акт.
7. Променя седалището и адреса на управление на фондацията.
8. (изм. с решение от 02.02.2014г.) Управителният съвет е колективен орган и
неговите членове, като такива, представляват фондацията само заедно, чрез
легитимно взети на заседания на управителния съвет решения.

За членове на управителния съвет на фондацията определяме:
1. Петър Стефанов Стойков с постоянен адрес: ***, настоящ адрес: ***, лична
карта № ***, издадена на ***., от МВР ***, ЕГН ***
2. Мирослав Златков Братанов с постоянен адрес: ***, настоящ адрес: ***, лична
карта ***, издадена на ***. от МВР ***, ЕГН ***
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3. Милен Павлов Дулев с постоянен адрес: област ***, настоящ адрес: ***, лк.
***, изд. на ***. от МВР ***, ЕГН ***.
Фондацията се прекратява с решение на управителния съвет, взето с
единодушие.
Дата: 05.12.2013 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПЕТЪР СТОЙКОВ

МИРОСЛАВ БРАТАНОВ
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