
СТАТУТ 

на Фондация “Първите три минути” 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 Фондация “Първите три минути” е юридическо лице с нестопанска цел, 

което осъществява дейност в обществена полза в съответствие с българското и 

международното право в сътрудничество с български, чуждестранни и 

международни организации и институции, които преследват сродни цели и 

изповядват сродни ценности. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Чл.2 Наименованието на Фондацията е Фондация “Първите три минути”,  което 

се изписва с латински букви като "First three minutes" Foundation. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.3 Седалището и адресът на управление на Фондацията са както следва: гр. 

София, ул. Миджур 15 

СРОК 

Чл.4 Фондацията не е ограничена със срок или с прекратително условие. Тя се 

прекратява с решение на управителния си орган. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И СРЕДСТВА 

Чл.5 Фондацията съществува и функционира за осъществяването на нейните 

основни цели и средства. 

Чл.6.1 Целите на фондацията са както следва: 

 Насърчава, съдейства и подпомага развитието на първата помощ и 

спасяването в България чрез създаване и утвърждаване на авторитетни 

източници на информация; 

 Съдейства за разпространяване и популяризиране на първата помощ и 

спасяването в България; 

 Съдейства за подпомагане на качественото образование в областта на 

първата помощ и спасяването; 



 Подпомага за популяризиране на употребата на Автоматични външни 

дефибрилатори на обществени места; 

 Съдейства за внедряването на съвременни технологии и добри 

практики за първа помощ и спасяване в България; 

 

Чл.6.2 (1) За постигане на своите цели Фондацията ще използва следните средства: 

лични средства на Фондацията, завещания и дарения без условия и тежести, както 

и други пожертвувания в полза на Фондацията от български и чуждестранни 

физически и юридически лица и организации, които подкрепят целите на 

Фондацията; 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ  

Чл.7.1 Предметът на дейност на Фондацията е: развитие и утвърждаване на 

духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, 

науката, културата, техниката. 

Чл. 7.2 Фондацията ще извършва допълнителна стопанска дейност, а именно: 

организиране на обучения, тренинги, изложения, семинари, консултантски услуги 

и други дейности, непротиворечащи на закона и обвързани с целите на 

Фондацията; 

 

 

ИМУЩЕСТВО 

Чл.8.1 Имуществото на Фондацията се състои от Учредителното дарение; 

Последващи дарения и завещания от физически и юридически лица; правото на 

собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, 

вземания, други права, регламентирани от закона. 

Чл.8.2 Източници на имущество на Фондацията са: Договори за спонсорство и 

дарения от физически и юридически лица; Финансови средства от дарителски 

кампании или специализирани събития; Приходи от извършваната допълнителна 

стопанска дейност. 

Чл.9 Фондацията може да учредява и управлява обособени фондове. 

Чл.10 Всички постъпили парични средства се депозират в открита на името на 

Фондацията банкова сметка. Теглене на суми от сметката се извършва от 



Председателя на Фондацията или упълномощено от него лице, след решение на 

Управителния съвет. 

Чл.11 При осъществяване на дейността си Фондацията разходва имуществото си 

възмездно и безвъзмездно съобразно с правиалта на чл. 41 от ЗЮЛНЦ. 

Чл.12 Средствата на Фондацията не могат да се използват за други цели, освен 

посочените в Учредителния акт, с оглед извършваната от Фондацията обществено 

полезна дейност. 

Чл.13 Решенията за разпореждане с недвижимото имущество, собственост на 

Фондацията, се вземат от Управителния съвет с мнозинство от всички членове. 

Чл.14 При ликвидация на Фондацията, имуществото, останало след 

удовлетворяване на кредиторите, преминава към организация с нестопанска цел 

със сходна дейност. Конкретната организация се определя от управителния орган, 

а ако той не я определи в срок от три месеца от удовлетворяване на всички 

кредитори, тя се определя от ликвидатора. 

 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Чл.15 Фондацията се управлява от колективен орган - Управителен съвет, който се 

състои от трима души и е с мандат от 5 години и управителен орган Председател 

на Фондацията.  

Чл.16  /1/Правомощия на Управителният съвет: 

а) приема вътрешни актове на Фондацията; 

б) взема решение за участие в други юридически лица,  

в) одобрява предложения от Председателя годишен бюджет на 

Фондацията; 

г) одобрява направения от Председателя годишен доклад и финансов 

отчет; 

д) взема решения за разпореждане с недвижимото имущество и вещни 

права върху него, обезпечения и гаранции, банкови заеми,  

е) прекратява или променя всякакви програми или дейности на 

Фондацията, които са несъвместими с целите й или с политиката й; 

ж) решава по законността на решенията на другите органи на 

Фондацията; 

з) назначава всякакви други органи или комисии, които са необходими. 



и) изменя и допълва устройствения акт, но само след писменото изрично 

одобрение от Учредителя; 

к) преобразува и прекратява фондацията, но само след писменото 

изрично одобрение от Учредителя; 

(2) Управителния съвет на Фондацията взема решения с мнозинство 2/3 от 
всички членове. 

Чл.17 Управителен орган на Фондацията е Председателят, който осъществява 

оперативното ръководство на Фондацията. Председател на Фондацията е неин 

законен представител. В отношенията си с трети лица Фондацията се  представлява  

заедно или поотделно от Председателя на Фондацията и от Заместник-

председателя на управителния съвет. 

Чл.18 Фондацията води книги съобразно изискването на чл. 41 от ЗЮЛНЦ. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯТА 

 

Чл.19  Фондацията не е ограничена със срок или с прекратително условие. Тя се 

прекратява с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство от всички 

членове на Управителния съвет. 

Чл.20 При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация. Ликвидацията 

се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице съобразно 

правилата на ЗЮЛНЦ. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.21 За неуредени в този Учредителен акт случаи, както и относно тълкуването и 

прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Учредителен акт, в 

случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му 

правила. 


