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Проект!
З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за
Националния дарителски фонд “13 века България”
(ДВ, бр.12 от 2001г.)

	
	§ 1. Член 7 се изменя така:
	“Чл. 7. (1) Управителният съвет на фонда се състои от девет членове, в това число председател.
	(2) Членове на управителния съвет по право са министърът на културата, министърът на здравеопазването, министърът на образованието и науката и министърът на труда и социалната политика. По предложение на министър-председателя Министерският съвет избира един от тях за председател на управителния съвет.
	(3) При невъзможност на министрите да присъстват на заседания на управителния съвет по изключение те могат да бъдат замествани от заместник-министри, упълномощени от тях.
	(4) Изпълнителният директор и членовете на управителния съвет извън определените по ал.2 се избират от Министерския съвет по предложение на министър-председателя.
	(5) Мандатът на изборните членове на управителния съвет и на изпълнителния директор е 4 години.
	(6) Изборните членове на управителния съвет и изпълнителният директор се освобождават предсрочно:
1.	по тяхна писмена молба, отправена до Министерския съвет;
2.	при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
3.	когато са били членове на управителни или контролни органи на юридически лица, които са обявени в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4.	при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
5.	когато са причинили виновно имуществени вреди на фонда;
6.	при смърт;
(7)	При предсрочно освобождаване на изборен член на управителния съвет в едномесечен срок от настъпване на събитието Министерският съвет избира на негово място нов член за срок до края на мандата на освободения член”.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 1:
а) точка 6 се отменя;
б) в т. 9 накрая се добавя “и на изпълнителния директор”.
2.	Създава се нова ал.2:
“(2) Членовете на управителния съвет отговарят солидарно за имуществените вреди, които са причинили виновно на фонда.”
3.	Досегашната ал. 2 става ал.3.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Алинея 2 се изменя така:
“(2) Заседанията се свикват от председателя на управителния съвет или по инициатива на една трета от членовете му. Заседание може да се свика и по предложение на изпълнителния директор.”
2.	В ал.3 се създава изречение второ:
“Изпълнителният директор участва в заседанията на управителния съвет без право на глас.”
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 1 думите “с изключение на изпълнителния директор” се заличават.
2.	Създава се нова ал.2:
“(2) В случаите на заместване по чл. 7, ал. 3 възнаграждението по ал. 1 се изплаща на упълномощения заместник-министър.”
3.	Досегашната ал. 2 става ал.3.
§ 5. В чл. 11 т. 1 се изменя така:
“1. предлага дневен ред за заседанията на управителния съвет или одобрява предложенията за дневен ред, направени от другите членове или от изпълнителния директор.”
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Досегашният текст става ал. 1, като в т.2 след  думите “съгласно дадените му правомощия” се добавя “от управителния съвет.”
2.	Създават се ал. 2и 3:
“(2) При предсрочно освобождаване на изпълнителния директор в едномесечен срок от настъпване на събитието Министерският съвет избира на негово място нов член за срок до края на мандата на освободения директор. До избирането му функциите на изпълнителен директор се изпълняват от член на управителния съвет, определен от управителния съвет с мнозинство три четвърти от всички членове.
(3) Изпълнителният директор отговаря за имуществените вреди, които е причинил виновно на фонда.”

Преходни и заключителни разпоредби

§7. Мандатът на заварените при влизането в сила на този закон членове на управителния съвет се прекратява.
§ 8. Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на този закон избира изборните членове и председателя на управителния съвет.
§ 9. До структурирането на новия управителен съвет неговите функции се осъществяват от заварения при влизането в сила на закона досегашен орган.

Законът е приет от XXXIX Народно Събрание на ……………………г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на 
Народното събрание:                                                                      (Огнян Герджиков)





М О Т И В И 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за
Националния дарителски фонд “13 века България”


	Националният дарителски фонд “13 века България” осъществява дейност  по организиране и подпомагане на дарителската дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица. Финансовото подпомагане е насочено главно към сфери на дейност като образование, наука, култура, здравеопазване и други социални сфери. Предложените законодателни промени се обуславят от възможността за съвместна дейност между Националния фонд и ведомства като Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика с оглед на обществените и националните интереси. Именно министрите, които ръководят тези ведомства, осъществяват държавната политика в социалните сфери на въздействие на дарителската дейност, упражнявана от фонда.

	С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” се извършват промени, свързани с органите на управление - състав, конституиране и функции. Участието по право на министъра на културата, министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката и министъра и министъра на труда и социалната политика в управителния съвет ще подпомогне фонда в дейността му по разпределяне на финансовите средства в областта на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери. Необходима и целесъобразна стъпка в управлението е отмяната на участието на изпълнителния директор в състава на колективния орган с оглед подобряване работата на фонда и осъществяване на контрол върху дейността на изпълнителния директор от управителния съвет. Защитата на националните интереси, както и на интересите и волята на дарителите се гарантира с избиране на изпълнителния директор от Министерския съвет. В законопроекта се определят по-ясно функциите на изпълнителния директор във връзка с изпълнението на решенията на управителния съвет на фонда.


За министър-председateл:                                (Лидия Шулева)


