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ПРАВИЛНИК  

ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА ФОНДАЦИЯ “ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН” 

 

 

 

 ГЛАВА I 

 ОБЩИ ПРАВИЛА 

 

Член 1. Правилникът за дейността на Фондация “Обществен дарителски фонд Сливен” се приема 
на основание чл. 21, ал. 3 от Устава на Фонда. 

Член 2. Дейността на Фонда се основава на следните принципи: 

1. Принцип на спазване на законодателството на Република България, Устава и решенията на органите 
на Фонда; 

2. Принцип на отчетност и прозрачност;  

3. Принцип на публичност; 

4. Принцип на избягване на конфликти на интереси; 

5. Принцип на спазване волята на дарителите и изискванията на донорите на Фонда. 

 

ГЛАВА II 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ФОНДА 

 

Член 3. (1) Органите на Фонда са Съвет на дарителите, Управителен съвет и Изпълнителен директор; 

 (2) При необходимост органите на Фонда могат да провеждат съвместни заседания, като в тези случаи 
решенията се вземат по реда, съответно предвиден за всеки от тях. 

 

СЪВЕТ НА ДАРИТЕЛИТЕ 

Член 4. (1) Съветът на дарителите е върховен орган на Фонда и се състои от учредителите 

 (2) Учредители на Фонда са лицата извършили дарение за учредяване на Фонда и подписали 
Учредителния акт; 

 (3) Член на Съвета на дарителите може да стане последващ дарител, ако дарението му е в размер от 
минимум една минимална работна заплата, приема Устава на Фондацията и по преценка на 
Управителния съвет може да бъде полезен за постигане на целите на Фонда; 
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(4) Членовете на Съвета на дарителите, отпадат от неговия състав, ако в продължение на 2 
последователни години не са правили дарение на фонда   

(5) В случай, че член на Съвета на дарителите, не присъства на три поредни редовни заседания, 
следва да бъде освободен от Съвета на дарителите  

(6) Освен предвидените в Устава на Фонда редовни заседания, Съветът на  дарителите може да 
провежда работни срещи за обсъждане и планиране на текущите дейности и задачи на Фонда, 
свикването на които се извършва от Председателя на съвета.  

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Член 5. (1) Управителният съвет е управителен орган на Фонда; 

(2) Освен предвидените в Устава на Фонда редовни заседания, Управителният съвет провежда 
периодични работни срещи за обсъждане и планиране на дейността на Фонда, свикването на които се 
извършва от неговия Председател. Срещите се провеждат на всеки  1 месец или по-често при 
необходимост 

(3) Членовете на Управителния съвет носят отговорност за своите решения пред Съвета на 
дарителите. 

Член 6. Освен предвидените в Устава правомощия, Управителният съвет осъществява и следните 
функции: 

 1. Организира набирането на средства чрез дарителски кампании или чрез кандидатстване за 
финансиране пред донорски организации;  

 2. Осъществява връзки с представители на заинтересованите от дейността на Фонда страни; 

 3. Публично оповестява конкурсни сесии за финансово подпомагане на проекти на местни 
нестопански организации; 

 4. Взема решения за финансиране на проекти на местни нестопански организации; 

 5. Периодично представя информация на Съвета относно всички негови програмни решения, 
свързани с дейността на Фонда. 

 5. Следи за ефективното и целесъобразно изразходване и стриктно отчитане на средствата по 
финансираните от Фонда проекти;  

 6. Издава удостоверения за дарителство и вписва всички дарения в специална почетна книга 
на дарителите; 

 7. Взема решения за откриване на вътрешни поименни парични фондове; 

 8. Информира местните и национални медии за дейността на Фонда чрез периодични публични 
прояви. 

Член 7. При напускане на член на Управителния съвет преди края на мандата, състава се попълва на 
заседание на Съвета на дарителите. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ФОНДА 

Член 8. (1) Изпълнителният директор оперативно ръководи дейността на Фонда; 

(2) Изисквания спрямо кандидат за Изпълнителен директор на Фонда: 
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 1. висше образование; 

 2. знания и опит в нестопанския сектор и в сферите на дейност на Фонда; 

 3. управленски умения и опит; 

 4. възможности да допринася за постигане целите на Фонда. 

(3) Не може да бъде избрано за Изпълнителен директор на Фонда лице, което е лишено от право да 
заема материално-отговорна длъжност, без оглед на реабилитацията; 

(4) По решение на Управителния съвет, Изпълнителният директор на Фонда може да бъде избран след 
провеждането на конкурс, при условия и ред определени от Управителния съвет. 

(5) Възнаграждението на Изпълнителния директор на Фонда се определя от Управителния съвет. 

Член 9. (1) Изпълнителният директор носи отговорност за своите действия пред Управителния съвет; 

(2) Пред него отговарят лицата от щатния и нещатния състав на Фонда. 

 

 

ГЛАВА IІІ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФОНДА. ВЪТРЕШНИ ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ 

 

Член 10. (1) Управителният съвет се грижи за стопанисването имуществото на Фонда в съответствие 
със закона, Устава на Фонда и решенията на Съвета на дарителите; 

Член 11. (1) Разходи за сметка на Фонда могат да се извършват само в рамките на годишния бюджет, 
приет от Управителния съвет; 

(2) Преди приемането на бюджета, Изпълнителният директор има право да извършва разходи за 
текущи нужди на Фонда в месечен размер, какъвто е бил през изминалата година; 

(3) Управителният съвет подготвя проекта за годишен бюджет; 

 (4) Всяка година до 31 март  Управителният съвет представя пред Съвета на дарителите 
финансов отчет за предходната година. 

Член 12. Нареждания за плащания от банковите сметки на Фонда  се правят от Председателят на 
Управителния съвет и Изпълнителният директор. 

Член 13. Всички фактури и други платежни документи се подписват от Изпълнителния директор и се 
заверяват от Председателя ня УС. 

Член 14. (1) Възнагражденията на служителите се изплащат на базата на договор, сключен с всеки 
служител, в който се определят и конкретните задължения на служителя и на фондацията по 
отношение на социално и здравно осигурителните плащания и на дължимите държавни вземания; 

 (2) Допълнителни възнаграждения се изплащат по предложение на Изпълнителния директор на Фонда 
и след решение на Управителния съвет. Тези допълнителни плащания следва да бъдат в рамките на 
приетия бюджет и да бъдат вписани във финансовия отчет; 

Член 15. Доколкото не е предвидено друго, възникналите други въпроси относно стопанисването и 
разходването на имуществото на Фонда се решават от Управителния съвет.  
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Член 16. (1) По волята на дарител, извършил дарение на Фонда в размер на не по-малко от десет 
минимални работни заплати може да бъде създаден вътрешен поименен паричен фонд за целево 
разходване на предоставените средства; 

(2) Решението за създаването на поименния фонд се взема от Управителния съвет, който преценява 
съответствието между целите, за които се предоставят средствата и Устава на Фонда и при липса на 
такова може да се откаже създаването. 

(3) Основателите на поименни фондове имат право да присъстват на заседанията на Управителния 
съвет, на които се обсъжда разпределянето на средствата от техните фондове. 

(4) Фондът периодично информира дарителите за изпълнението на волята им. 

 

ГЛАВА IV 

ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

Член 17. (1) За безвъзмездно разходване на имуществото на Фонда е необходимо мотивирано 
решение, взето от Съвета на дарителите с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза 
на: 1. лица от състава на неговите органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без 
ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен 
включително; 

2. лица, били в състава на неговите 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 в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или 
възпрепятстват вземането на решения, 

 (2) Фондът не може да сключва сделки с лицата по ал.1, 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 Фонда или са сключени при общи условия, публично 
обявени. 

Член 18. (1) За решения в пряк или косвен интерес се смятат тези, които са в полза на: 

1. организация, в чието управление или контрол участва член на Съвета на дарителите или на 
Управителния съвет; 

2. организация, в чието управление или контрол пряко или косвено участва съпруг или роднина по 
права линия на член на Съвета на дарителите или на Управителния съвет;  

3. организация, която пряко или косвено се управлява или контролира от организация по предходните 
точки; 

 (2) За решения в пряк или косвен интерес се считат и тези, при които:  

1.  Участието на член на Съвета на дарителите или на Управителния съвет при обсъждане и/или 
вземане на решение за отпускане на финансиране от Фонда застрашава или нарушава принципа на 
равнопоставеност на кандидатстващите организации; 

2. Член на Съвета на дарителите или на Управителния съвет е в трудовоправни или гражданско-
правни отношения с дадената организация; 
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3.  Член на Съвета на дарителите или на Управителния съвет е дарен, финансиран или подпомогнат 
по друг начин от дадената организация. 

Член 19. (1) При наличие на интерес по чл. 25, съответният член на Съвета на дарителите или на 
Управителния съвет не участва във вземането на решение; 

(2) Решение,  взето с гласа на член на Съвета на дарителите или на Управителния съвет, спрямо който 
е налице доказан интерес по чл. 25, следва да бъде обявено от съответния орган за нищожно, 
независимо от това дали отпадането на този член не води до липса на кворум или на мнозинство за 
вземане на решение.  

Член 20. Изпълнителният директор на Фонда, както и всеки служител в Секретариата на Фонда следва 
да избягват всяка проява на конфликт на интереси в своята дейност. 

Член 21. Служителите в Секретариата на Фонда не могат пряко или косвено да извършват дейности по 
трудово или гражданско правоотношение, които: 

1. са в противоречие с целите и принципите на фондацията; 

2. биха довели до конфликт на интереси; 

3. или по друг начин нарушават или биха нарушили доброто име на Фондацията. 

 

ГЛАВА V 

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ 
СЪС СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Член 22. Подборът на организациите се извършва по ред, информацията за който трябва да бъде 
достъпна за всяко заинтересовано лице. 

Член 23. Управителният съвет приема своя програмна политика за всяка отделна конкурсна сесия. 
Решението за програмна политика се взима с 2/3 от гласовете. 

Член 24. Конкретните условия за финансиране по отделни програми се определят от Управителния 
съвет на Фонда. 

Член 25. Конкурсните сесии се обявяват не по късно от 30 дни преди определения краен срок за 
представяне на проекти. 

Член 26. Управителният съвет приема пред всяка конкурсна сесия формуляр за кандидатстване и 
условия за конкурса. Формулярът и условията се предоставят на всички заинтересовани. 

Член 27. Решението за финансиране на проекти се взема от Управителния съвет с  мнозинство от 2/3. 

Член 28. Не се допуска финансиране извън обявените конкурсни сесии. 

Член 29. За подпомагане на дейността на Управителния съвет при оценка на организациите 
кандидатстващи за финансиране към Фонда могат да бъдат създавани помощни органи - експертен 
съвет и група за наблюдение и оценка, членовете на които се определят от Управителния съвет на 
професионален и регионален принцип; 

Член 30. (1) За експерт на Фонда може да бъде наето всяко дееспособно физическо лице, което: 

 1. има необходимите академични и практически познания във сферите на дейност на Фонда; 

 2. познава местните нужди и притежава специфична експертиза и опит;  
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 3. познава дейността на организациите в една или повече от програмните области на Фонда. 

(2) Управителният съвет определя състава на помощните органи след конкурс по документи.  

Член 31. (1) Всеки проект или предложение се оценява от минимум трима експерти, на които се 
осигуряват условия за извършване на максимално обективна и независима оценка; 

(2) При разглеждането на проекта или предложението експертите дават оценки съгласно критериите, 
определени от Управителния съвет на Фонда.  

 (3) Управителният съвет изготвя проект на договор за предоставяне на финансова помощ или за 
поръчка/доставка при общи условия и сключва договорите за финансиране; 

 (4) В случай на отказ за финансиране, по искане на заинтересованата организация, определен от 
Управителния съвет член на оценяващия помощен орган информира за мотивите за отказа по ред, 
определен от Управителния съвет. 

Член 32. (1) Финансирането от Фонда се извършва на отделни траншове след осъществяване на 
междинна оценка на постигнатото; 

(2) Финансираните организации са длъжна да представят междинни отчети в срокове, определени от 
Управителния съвет  за всеки конкретен проект. 

Член 33. При неизпълнение на предвидените в одобрения проект дейности финансираната 
организация дължи връщането на неизползваната или нецелесъобразно използваната финансова 
помощ при условия и ред, уговорени в договора за предоставяне на финансова помощ.  

Член 34. Доколкото не е предвидено друго, Управителният съвет решава възникналите други въпроси 
относно подпомагането на нестопанските организации или съответно сключването на договори с 
организации за поръчка и доставка на стоки и услуги. 

Член 35. Помощните органи могат да подпомагат Управителният съвет и при осъществяване на 
дейности, свързани с набиране на средства от Фонда, извършване на търгове за избор на изпълнители 
и доставчици на Фонда както и във връзка с извършване на допълнителна стопанска дейност. 

 

ГЛАВА VІ 

ПРАВИЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДА ПРОЕКТИ 

Член 36. Комисия от 3 души, членове на Управителния съвет или определени от него експерти, 
извършва наблюдение и оценка на всички финансирани проекти, по график, определен от 
Управителния съвет. 

Член 37. Фондът периодично популяризира и информира дарителите  за постигнатите резултати по 
всеки конкретен проект. 

 

ГЛАВА VІІ 

СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ НА ФОНДА 

 

Член 38. Счетоводството на Фонда се води от правоспособен счетоводител; 

Член 39. (1) Годишният финансов отчет се проверява от експерт счетоводител и е публичен; 
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 (2) Годишният отчет за дейността на Фонда се приема от Съвета на дарителите и е 
обществено достояние; 

 (3) Административните разходи на Фонда не могат да надхвърлят 10%  от годишния бюджет на 
Фонда 

Член 40. Фондът се задължава да популяризира своите годишни финансови отчети и отчети за 
дейността сред дарителите и широката общественост 

 

ГЛАВА VIІІ 

РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФОНДА 

Член 41. Документацията, свързана с функционирането на Фонда и книгите, които се водят съгласно 
Устава се съхранява в офиса на Фонда. 

Член 42. Всеки материал предназначен за публикуване, който пряко или косвено засяга Фонда, следва 
предварително да бъде представен за одобрение от Управителния съвет. 

Член 43. Изпълнителният директор следи за спазването на тази глава от Правилника. 

 

 
 
УЧРЕДИТЕЛИ: 
 
 
1. Дора Колева Куршумова,......................................................../подпис/  

 

 

2. Стоян Иванов Марков,......................................................./подпис/ 

 
 

3. Жулиета Михайлова Николова,......................................................../подпис/ 

 

 

4.  Росен Ненчев Станев,......................................................../подпис/ 

 
 

5. Мария Дончева Славова,......................................................../подпис/ 

 

 

 

 


