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ГЛАВА 1 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Фондация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“Софийски интернационален модел обединени нации” (СОФИМОН), наричана по-долу 
в този устав “Фондацията”, е доброволна, нестопанска и неполитическа организация, 
учредена в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ, ДВ бр. 
105/2006 г.) 

 
 

ГЛАВА 2 
НАИМЕНОВАНИЕ И СИМВОЛИ 

 
Чл. 1. Фондацията ще осъществява дейността си под наименованието: “Софийски 
интернационален модел обединени нации” или съкратено “СОФИМОН”. 

(1) При необходимост се изписва допълнително на шестте работни езици на Организацията 
на обединените нации: 
- английски език 
- френски език 
- руски език 
- арабски език 
- испански език 
- китайски език 

 
Чл. 2. Символът на фондацията е неговото лого. 

(1) Логото представлява: 
- форма: квадрат с 3 разделения – горна, средна и долна част 
- елемент 1: 3 латински букви “SOF” – една до друга – бели букви – от ляво на дясно, 

на разноцветен фон 
- елемент 2: Английската дума “INTERNATIONAL” – на сив фон с бели букви 
- елемент 3: 3 латински букви “MUN” – една до друга – бели букви – от ляво на дясно, 

на разноцветен фон 
- цвят 1: черен 
- цвят 2: бял 
- цвят 3: сив 
- цвят 4: зелен 
- цвят 5: червен 
- цвят 6: жълт 
- цвят 7: син 
- разположение - горна част: елемент 1 като цветове са разпределени както следва: 

от лявата, горната и долната страна на латинската буква “S” – зелен цвят; от 
дясната страна на латинската буква “S” и от лявата страна на латинската буква “O” 
– червен цвят; от вътрешната страна на латинската буква “O” – жълт цвят; от 
дясната страна на латинската буква “O” и от всички страни на латинската буква “F” 
– син цвят. 

- разположение – средна част: сив правоъгълник с височина 1:13 и с ширина 1:1 от 
целия квадрат. 

- разположение - долна част: елемент 3, като цветовете са разпределени както 
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- следва: от лявата и долната страна на латинската буква “M” – зелен цвят; от 
горната и дясната страна на латинската буква “M” и от лявата страна на латинската 
буква “U” – червен цвят; от горната страна на латинската буква “U” – жълт цвят; от 
дясната страна на латинската буква “U” и от всички страни на латинската буква “N” 
– син цвят. 

 (2) Логото и правата за ползване са собственост на фондацията. 
 
 

ГЛАВА 3 
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСИ 

 
Чл. 3. Фондацията има седалище, адрес за кореспонденция, адрес за контакти. 

(1) Седалището на фондацията е: ЕС, България, гр. София, ж.к. Суха река, бл. 30, ап. 32. 
(2) Адресът за кореспонденция на фондацията е: ЕС, България, гр. София, ж.к. Суха река, 

бл. 30, ап. 32. 
(3) Адрес за контакти е нейният офис при наличието на такъв. При наличието на офис, 

адресът за контакти е и адресът за кореспонденция. 
(4) Всяко писмено изявление от името на фондацията трябва да съдържа нейното 

наименование, контакти (e-мейл и телефон) и лого. 
 

 

ГЛАВА 4 
ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ 

 
Чл. 4. Основни цели на фондацията са: 

1.  развитието на работата и съхраняването на ценностите и принципите на Организацията 
на Обединените Нации, залегнали в устава на Организацията; 

2. развитието и утвърждаването на принципите на мир, взаимно сътрудничество, 
толерантност, право на образование и самоопределяне и междукултурен диалог в 
местен и световен мащаб; 

3. развитието и утвърждаването на образованието, науката и културата в местен и 
световен мащаб; 

4. развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество и 
участието му в обществения живот; 

5.  създаване на предпоставки и подпомагане на социалната интеграция и личностната и 
професионалната реализация; 

6.  защитата на човешките права и на околната среда; 
7.  изграждането, запазването и утвърждаването на общокултурните ценности; 
8.  активното съдействие при установяването и развитието на междукултурния диалог, 

мир, стабилност и международното сътрудничество. 
 
Чл. 5. За постигане на целите на фондацията ще бъдат използвани следните средства: 

1. установяване на контакти и сътрудничество с институции, организации, физически и 
юридически лица в страната и в чужбина, за организиране и реализиране на съвместни 
и не само проекти и мероприятия, свързани с основните цели на фондацията;  

2. кандидатстване по проекти и участие в реализирането на проекти по национални и 
международни програми, свързани с развитието и утвърждаването на гражданското 
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общество, принципите на демокрация и равноправие, опазване на околната среда 
осъществяването на културна и просветна дейност и други позволени от закона 
дейности; 

3. предоставяне на информация, консултиране и подготовка на проекти за кандидатстване 
по национални и международни програми, включително, но не само, програми, 
финансирани от Световната банка, структурни фондове, международни, обществени и 
частни организации; 

4. кандидатстване по програми и проекти, включително, но не само, свързани с 
обучението, квалификацията и преквалификацията на младите хора с цел бъдещата им 
личностна и професионална реализация; 

5. оказване на съдействие на членовете на фондацията за участието им в международни и 
частни програми; 

6. организиране и участие в международни срещи, дискусии, курсове, семинари, както и 
всякакви други мероприятия, национални и международни прояви, свързани с 
постигане на целите на фондацията; 

7. провеждане на социални мероприятия и организиране на доброволни и други помощни 
инициативи; 

8. привличане, обучаване и назначаване на доброволци и щатни специалисти, 
необходими за изпълнение на целите на фондацията; 

9. провеждане на информационна дейност, както и организиране и провеждане на 
свързани с тази дейност мероприятия; 

    10. организиране на обществени, културни, спортни и друг вид прояви от обществен, 
социален и друг вид характер. 

 
 

ГЛАВА 5 
ДЕЙНОСТ 

 
Чл. 6. Фондацията осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото 
си за постигане на определените в Устава цели. 

(1) Фондацията извършва дейност, изразяваща се в работа предимно с млади хора; 
разработване и реализиране на проекти, свързани с образованието и квалификацията 
на младите хора; утвърждаване на човешка нравственост, милосърдие и 
благотворителност; спомагане за развитието и утвърждаването на гражданското 
общество; 

(2) Фондацията работи за развитието, утвърждаването и съхраняването на ценностите на 
Организацията на Обединените Нации в България и по света; 

(3) Фондацията организира ежегодна международна конференция за студенти, млади 
лидери и специалисти под названието „Софийски интернационален модел Обединени 
нации” (на английски - Sofia International Model Untied Nations). 

1. Същността на конференцията е участието на младите хора в работата на 
световната организация чрез пресъздаване на нейната дейност в различни 
аспекти. 
2. Целта на конференцията е по-доброто и многостранно познание на 
Организацията на Обединените нации, както и представянето на актуални 
решения от страна на участващите за нейната дейност в различни насоки. 
3. Правата върху името на конференцията и нейният формат са собственост на 
фондацията. 
4. В рамките на конференцията, фондацията може да организира пресъздаване 
на работата и на други световни организации като НАТО (Организация на 
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Северноатлантическия договор), Европейски парламент, Европейска комисия и 
подобни, със същите цели. 
5. Управителният орган на фондацията създава и прилага правилника за 
провеждане на тази конференция. 

(4) Фондацията работи за развиването на академичните теоретични и практически знания 
на участниците в своята ежегодна конференция или в други нейни проекти, както и на 
своите членове. 

(5) Фондацията създава условия за развитие на академична и социална дейност, свързани 
с ООН или друга подобна световна организация. 

(6) Фондацията създава предпоставки за участието на нейните членове или участници в 
нейните проекти в различни инициативи и проекти, свързани с основната дейност и 
цели на фондацията. 

(7) Фондацията работи в различна степен на сътрудничество с други подобни организации 
и инициативи в България и по света, както и с всички организации и инициативи, 
близки до нейните цели. 

(8) Фондацията поощрява интересът и активното участие на младите хора в работата на 
Организацията на Обединените нации и други подобни организации. 

 
 

ГЛАВА 6 
ОРГАНИ НА ФОНДАЦИЯТА 

 
Чл. 7. Органи на фондацията са: 

- Общо събрание на учредителите 
- Съвет на доверителите 
- Борд на директорите 
- Изпълнителен директор 

 
 

ГЛАВА 7 
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ 

 
Чл. 8. Общо събрание на учредителите (ОСУ) е върховен орган на фондацията. Той се събира 
поне веднъж годишно и приема програма за развитие на дейността на фондацията. Решенията 
на Общото събрание на учредителите са задължителни за всички органи на фондацията. 
 
Чл. 9. Компетентност на Общото събрание на учредителите: 

(1) избира и освобождава Председателя на Борда на директорите, Изпълнителния 
директор и Председателя на Общото събрание на учредителите на фондацията с 
единодушие; 
(2) изменя и допълва устава с единодушие; 
(3) има право да взима и други решения, касаещи фондацията с единодушие. 

 
Чл. 10. Общото събрание на учредителите се свиква от Председателя на Общото събрание на 
учредителите с 10 дневно предизвестие до неговите членове. 
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ГЛАВА 8 
СЪВЕТ НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ 

 
Чл. 11. Съвет на доверителите (СД) е орган с представителни функции към структурата на 
фондацията, той не е ангажиран с определен вид или брой на своите участници;  
 
Чл. 12. Дейността на СД по отношение на фондацията е да съветва експертно и да подпомага 
фондацията и нейните членове по въпроси на дейността й и постигане на целите й;  
 
Чл. 13. Член на СД може да стане всяко дееспособно физическо лице, български или чужда 
гражданин, което споделя целите и дейността на фондацията;  

(1) Позицията на член на СД е доброволна, предлага се на избраното лице от страна на 
Управителния орган на фондацията и се потвърждава с неговото съгласие;  

(2) Позицията на член на СД е представителна и се предлага на избраното лице като израз 
на уважение към неговите професионални и лични качества. Фондацията се обръща 
към членовете на СД за експертно мнение, свързано с дейността си и изпълнение на 
целите си;  

(3) Членовете на СД могат да участват в дейността на фондацията и да внасят 
предложения до нейния Управителен орган; 

(4) Предложение за член на СД се прави към избраното лице от Управителния орган на 
фондацията, по предложение на нейни членове; 

(5) Предложение за член на СД се отправя тогава, когато лицето, със своите 
професионални и лични качества могат да бъдат полезни за дейността и постигането на 
целите на фондацията; 

(6) Позицията на член на СД не се ангажира със срокове и времетраене на заемането й; 
(7) Позицията на член на СД може да се прекрати едностранно, с решение на Управителния 

орган на фондацията, който влиза незабавно в сила или от избраното на позицията 
лице като за това е необходимо другата страна да бъде уведомена предварително в 
срок, не по-малък от един месец; 

(8) Членовете на СД към фондацията нямат юридически функции и от тяхната позиция не 
произтичат никакви юридически права и задължения във връзка с дейността на 
фондацията; 

(9) Фондацията поема задължението да осигури на членовете на своя СД необходимите 
условия за участие в дейността на фондацията по своя преценка, да ги уведомяват за 
своята дейност, както и да засвидетелстват тяхното участие в дейности, свързани с тези 
на фондацията; 

(10) Членовете на СД са освободени от членски внос към фондацията. 
 
 

ГЛАВА 9 
БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ 

 
Чл. 14. Бордът на директорите е оперативният орган на фондацията. 

(1) Бордът на директорите се състои от директори по различни дейности и линии на работа 
на фондацията. Тяхното конкретизиране не е предмет на внимание на Устава. 

(2) Председателят на Борда на директорите се избира на Общо събрание на учредителите 
като Председателят на Борда на директорите е член на самия Борд на директорите. 

(3) Останалите членове на Борда на директорите се избират с единодушие от Председателя 
на Общото събрание на учредителите и Изпълнителния директор на фондацията. 
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(4) Членове на Борда на директорите са председателят на Общото събрание на 
учредителите и изпълнителният директор на Фондацията. 

(5) Решенията на БД са задължителни за всички органи на фондацията с изключение на 
ОСУ. 

(6) Председателят на Борда на директорите осигурява изпълнението на решение на 
Общото събрание на учредителите. 

(7) Подпомага изпълнителния директор в неговата дейност. 
(8) Председателят на Борда на директорите може да сключва договорености по собствена 

инициатива когато това не засяга финансово фондацията. 
 

Чл. 15. Компетентност на Борда на директорите: 
(1) приема годишния финансов отчет и бюджет на фондацията; 
(2) приема отчета за дейността на Изпълнителния директор; 
(3) Председателя на Общото събрание на учредителите и Изпълнителния директор на 

фондацията взимат решение с единодушие за участие на фондацията в други 
организации. 

 
 

ГЛАВА 10 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 
Чл.16. Фондацията се управлява от Изпълнителен директор. 

(1) Изпълнителният директор бива подпомаган в дейността си от членовете на Борда на 
директорите. 

(2) Изпълнителния директор има право да назначава секретари, които да го подпомагат в 
осъществяването на поставените цели на фондацията. 

 
Компетентност на Изпълнителния директор 

 
Чл.17. (1) Изпълнителния директор има следните компетенции: 

 1. осигурява изпълнението на решенията на ОСУ и БД; 
 2. разпорежда се с имуществото на фондацията при спазване на изискванията на 

устава; 
 3. подготвя и внася в БД проект за бюджет. 
 4. подготвя и внася в БД отчет за дейността на фондацията; 
 5. определя реда и организира извършването на дейността на фондацията; 
 6. приема вътрешни актове, които не противоречат на законите на Република  

България; 
 7. приема и изключва членове, констатира прекратяването на участието на членове 

в фондацията; 
 8. приема основните насоки и програма за дейността на фондацията; 
 9. сформира постоянни и непостоянни комисии. 
 10. сформира работни групи, които имат статут на работни комисии с консултативни 

функции; 
 11. избира външен одитор (лицензиран експерт-счетоводител), който извършва 

проверка и заверка на годишния финансов отчет на фондацията. Тази заверка е 
условие за приемане на годишния финансов отчет от БД; 

(2) Описаните компетенции в чл.17: т.2, т.3, т.4, т.5, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11 могат да бъдат 
изпълнявани и от Председателя на Общото събрание на учредителите. 
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ГЛАВА 11 
КВОРУМ 

 
Чл. 18. ОСУ е законно, ако на него присъстват всичките му членове – лично. Кворумът се 
установява от председателя на Общото събрание на учредителите по списък, в който се 
отразяват имената на присъстващите членове, подписва се от тях, заверява се от 
председателя на Общото събрание на учредителите, и се прилага към протокола за него. При 
липса на кворум, събранието не се провежда. 

 
 

ГЛАВА 12 
ГЛАСУВАНЕ 

 
Чл. 19. Всеки член на ОСУ на фондацията има право на един глас. 

(1) Гласувания на заседанията на ОСУ се провеждат открито и поименно, с подпис на 
гласуващия върху приложение към протокола на заседанието. Истинността на 
протокола и приложението се заверяват с подпис от председателстващия заседанието и 
с печат от носителя на печата. 

(3) Членове на ОСУ не могат да се представляват един друг. 
 
 

ГЛАВА 13 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 
Чл. 20. Фондацията се представлява от председателя на Общото събрание на учредителите и 
Изпълнителния директор само заедно. 

 
 

ГЛАВА 14 
ЧЛЕНСТВО 

 
Членски внос 

 
Чл. 21. Годишният членският внос е 25% от едномесечна минимална работна заплата в 
България за физически лица, а за юридически – 100% от едномесечна минимална работна 
заплата в България. 
 

Членство, права и задължения 
 

Чл. 22. Членуването във фондацията е доброволно. 
(1) член на фондацията може да бъде юридическо лице и/или дееспособно физическо лице 

- българско или чуждестранно, което споделя целите на фондацията и средствата за 
тяхното постигане, и приема да спазва Устава на фондацията. 

Чл. 23. Членовете на фондацията се приемат от Председателя на Борда на директорите и/или 
председателя на Общото събрание на учредителите и/или от Изпълнителния директор. 

(1) Кандидатите за членове отправят писмено заявление по образец и декларация за чисто 
съдебно минало до Председателя на Общото събрание на учредителите и/или 
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Изпълнителния директор и/или Председателя на Борда на директорите. По преценка, 
Председателят на Общото събрание на учредителите и/или Изпълнителният директор 
и/или Председателят на Борда на директорите може да изиска от кандидатите за 
членове да представят към молбата за членство допълнителни документи. 

(2) В случай на отказ за приемане на кандидат за член на фондацията, решението на 
Председателя на Борда на директорите и/или от председателя на Общото събрание на 
учредителите и/или от Изпълнителния директор не подлежи на обжалване. При отказ 
Председателят на Борда на директорите и/или от председателя на Общото събрание на 
учредителите и/или от Изпълнителният директор не е длъжен да мотивира решението 
си.  

(3) Всеки член на фондацията има право: да участва в управлението на фондацията, 
включително да бъде избиран за член на Борда на директорите, да бъде информиран за 
дейността на фондацията, да се ползва от имуществото на фондацията, включително от 
резултатите от дейността на фондацията, по предвидения в закона и устава ред.  

(4) Всеки член на фондацията е длъжен: 
а) да спазва Устава на фондацията, да участва в дейността на фондацията, да 

съдейства за постигане на целите на фондацията; 
б) да изпълнява решенията на органите на фондацията; 
в) със своите действия и/или публично поведение да допринася за издигане на 

обществения авторитет на фондацията; 
г) да бъде лоялен към фондацията и останалите членове; 
д) лично или като член на други юридически лица с нестопанска цел да не извършва 

конкурентна дейност на фондацията 
е) да информира писмено Изпълнителния директор на фондацията в случай на 

конфликт на интереси между него и/или свързани с него лица и фондацията. 
Чл. 24. (1) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, не могат да бъдат 
прехвърлени и не преминават върху други лица в случай на смърт на физическото лице, 
съответно при прекратяване или преобразуване на юридическото лице. 

 
Прекратяване на членство 

 
Чл. 25. Процедури за прекратяване на членство 

(1) Членството се прекратява: 
 1. с едностранно писмено изявление, отправено до Изпълнителния директор; 
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице; 
 3. при отпадане; 
 4. при изключване; 
(2) Отпадането на член е налице при системно неучастие в дейността на фондацията. 

Системно неучастие е налице, когато член на фондацията не участва лично или чрез 
упълномощено от него лице в две последователни общи събрания. Отпадането се 
констатира от Изпълнителния директор по документи. 

(3) Решението за изключване на член се взема от Изпълнителния директор на фондацията 
при наличие на поведение, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо, 
както и при невнасяне на членски внос, когато такъв е определен с решение от 
Управителния съвет. Мотивирано предложение за изключване може да бъде направено 
от всеки член на фондацията. Изпълнителния директор не е длъжен да мотивира 
решението си за изключване на съответния член.  

(4) Прекратяването на членството по ал.1, т.1 и 2 на този член става автоматично от 
момента на настъпване на събитието. Изпълнителният директор само констатира 
настъпилото прекратяване. Прекратяването на членство по ал.1, т.3 и 4 на този член, 
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настъпва от момента на констатирането, съответно вземането на решение на 
Изпълнителния директор. 

 
 

ГЛАВА 15 
ИМУЩЕСТВО 

 
Формиране на имущество 

 
Чл.26. (1) Имуществото на фондацията се формира от: 

 1. дарения, завещания и спонсорство от физически и юридически лица; 
2. финансиране от Световната банка, структурни и други фондове, международни, 

обществени и частни организации; 
3. доходи от допълнителна стопанска дейност, придобити по определения за това 

ред от българското законодателство;  
(2) Имуществото на фондацията се влага в банкови депозити, ценни книжа (облигации, 

акции и др.), в дружества, недвижими имоти или по друг подходящ начин. Вложенията 
трябва да бъдат сигурни и да гарантират достатъчен доход за запазване и увеличаване 
на имуществото, като се държи сметка за инфлационните процеси и за осъществяване 
финансирането на идеалните цели на фондацията.  

 
Задължения за водене на книги 

 
Чл. 27. (1) Фондацията е длъжна да води книги за протоколите от заседанията на ОСУ. 
Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, 
удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. 

(2) Фондацията изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който се представя в 
Централния регистър към Министерство на правосъдието и трябва да съдържа данни 
относно: 
1. осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и 

програмата на фондацията и постигнатите резултати; 
2. размера на безвъзмездно получено имущество и приходите от други дейности за 

набиране на средства; 
3. финансовият резултат. 

 
Разходване на имуществото 

 
Чл. 28. (1) Фондацията може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява 
дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ. 

(2) Подборът на лицата и начините на тяхното подпомагане от фондацията, се извършват в 
зависимост от целта и финансовите възможности на фондацията, съгласно обявения 
ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се 
извършва подборът е общодостъпна и се вписва в централния регистър. 

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на фондацията е необходимо мотивирано 
решение, взето от Председателя на Общото събрание на учредителите и Изпълнителния 
директор с единодушие, когато е в полза на: 
1. лица от състава на негови органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - 

без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до 
втора степен включително; 
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2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на 
вземане на решението; 

3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане 
на решение; 

4. юридически лица, в които посочените лица в 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 общи условия, публично обявени. 

(5) Всички останали решения за изразходване на имуществото се осъществяват от 
Председателя на Общото събрание на учредителите и Изпълнителния директор с 
единодушно решение. 

 
 

ГЛАВА 16 
ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 
Чл. 29. Почетен председател на фондацията може да стане всяко дееспособно физическо 
лице, български или чужд гражданин, което споделя целите и дейността на фондацията. 

(1) Почетният председател на фондацията има представителни функции и получава тази 
позиция като израз на уважението на фондацията и нейните членове към неговата 
ангажираност за изпълнение на целите и дейността на фондацията; 

(2) Позицията на почетен председател на фондацията е доброволна, предлага се на 
избраното лице от страна на фондацията и се потвърждава с неговото съгласие; 

(3) Почетният председател се ползва със специални права във фондацията, участва в 
дейността на фондацията, внася предложения до Управителния орган на фондацията и 
подпомага дейността и целите й като за всяко едно от тях мнението на почетния 
председател се взима под особено внимание от страна на Управителния съвет на 
фондацията; 

(4) Почетен председател на фондацията се избира от Управителния орган на фондацията 
по предложение на нейни членове; 

(5) Почетният председател на фондацията няма юридически функции и от неговата 
позиция не произтичат никакви юридически права и задължения във връзка с 
дейността на фондацията; 

(6) Почетният председател може да представлява фондацията и/или да говори от нейно 
име в неюридически план; 

(7) Фондацията поема задължението да осигури на почетния председател необходимите 
условия за неговото участие в дейността на фондацията, да го уведомява за своята 
дейност, както и да засвидетелства неговото участие в дейности, свързани с тези на 
фондацията;  

(8) Позицията на почетен председател не се ангажира със срокове и времетраене на 
заемането й; 

(9) Позицията може да се прекрати едностранно, с решение на Управителния орган на 
фондацията или на избраното на позицията лице като за това е необходимо другата 
страна да бъде уведомена предварително в срок не по-малък от един месец;  
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ГЛАВА 17 
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ 

 
Чл. 30. Съществуването на фондацията не се обуславя със срок или друго прекратително 
условие. 
 
Чл. 31. Прекратяването и ликвидацията на фондацията се извършват по предвидения в закона 
ред. 
 
Чл. 32. Фондацията не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за 
осъществяване на дейност в частна полза или в друг вид юридическо лице за осъществяване 
на стопанска дейност. 

 
 

ГЛАВА 18 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Неуредените в устава въпроси се подчиняват на общия режим на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и на действащото в Република България 
законодателство. 

 
 
Настоящият Устав е приет и подписан на учредително събрание на фондация 

“Софийски интернационален модел обединени нации”, в град София на 23 декември 
2008 г. 

 
Настоящият Устав е изменен и допълнен на Общо събрание на фондация “Софийски 

интернационален модел обединени нации”, проведено на 26 септември 2011 година в 
град София, и е подписан от председателя и протоколиста на събранието, и от членовете на 
Управителния орган. 

 
 
 
 

 
 




