
ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ 

НА 

 ФОНДАЦИЯ „ГРАДИЩЕ” 
 

 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ 

 

  

Чл. 1. Фондация „ГРАДИЩЕ” е юридическо лице с нестопанска цел, определено за 

осъществяване на дейност в обществена полза съгласно разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Чл. 2. (1) Фондацията е създадена за осъществяване на следните обществено полезни цели:  

1. Развиване на гражданската активност и предприемаческата екосреда в Габрово и 

региона; 

2. Насърчаване личностното развитие и трудовата реализация на младите хора от 

района на Габрово чрез обучения, подкрепа и стимулиране на младежкото предприемачество и 

доброволчество; 

3. Насърчаване гражданския диалог и подобряване на комуникацията между граждани 

и държавни институции и администрация на национално и местно ниво. 

 

Чл. 3. (1) За постигане на целите, за които е създадена, Фондацията ще извършва следните 

обществено полезни дейности и ще използва следните средства:  

1. Активно сътрудничество и осъществяване на съвместни проекти и обмен със сродни 

организации от страната и чужбина, подкрепящи развитието на предприемаческата екосреда,; 

2. Организиране на конференции, семинари, открити дискусии, форуми, срещи във и 

извън училища и университети от страната, както и други публични събития, допринасящи за 

постигане на целите на Фондацията; 

3. Разработване на собствени проекти и участие в национални и международни 

програми и инициативи, насочени към постигане на целите на Фондацията;  

4. Консултиране на ученици и студенти във връзка с тяхната професионална 

реализация; 

5. Издаване и публикуване на информационни материали и провеждане на 

информационни кампании за популяризиране идеите на Фондацията; 

6. Осъществяване на взаимодействие и сътрудничество с органите на националната и 

местната власт; 

7. Използване на всички други законосъобразни средства за постигане на целите на 

Фондацията. 

 

Чл. 4. (1) При осъществяване на дейността си Фондацията може да извършва допълнителна 

стопанска дейност, свързана с основната й дейност, подчинена на действащите нормативни 

актове за съответния вид икономическа дейност, приходите от които се използват за постигане 

на целите, посочени  в чл. 5 от Устройствения акт на Фондацията. 

(2) Допълнителната стопанска дейност по предходната алинея е с предмет, както 

следва:  

1. Иницииране и провеждане на публични презентации, срещи и други подобни 

публични мероприятия срещу определено заплащане,  

2. Провеждане на обучения и консултации срещу определено заплащане, спомагащи за 

постигане целите на Фондацията; 



3. Осъществяване на социално предприемаческа дейност с цел постигане целите на 

Фондацията. 

4. Организиране на базари и продажба на сувенири, артикули и други предмети, в това 

число и собствени продукти, популяризиращи идеите на Фондацията й спомагащи за 

постигане на нейните цели; 

5. Създаване, превеждане и разпространение на произведения на авторското право, 

учебници, публикации, информационни материали и електронни издания, подпомагащи 

постигане целите на Фондацията. 

6. Спонсорска дейност, свързана с популяризиране на мисията и постигане на целите 

на Фондацията.  

(3) Фондацията няма право да разпределя печалба. Реализираната печалба ще бъде 

използвана за нестопанските дейности на организацията и за постигане на нейните 

нестопански цели. 

 

РАЗДЕЛ II. ИМУЩЕСТВО И НАЧИН ЗА НЕГОВОТО РАЗХОДВАНЕ  

 

Чл. 5. (1) Имуществото на Фондацията се състои от вещни права върху движими и недвижими 

вещи, права върху интелектуална собственост, включително и имуществени права, които 

могат да бъдат придобити от Фондацията съгласно изискванията на българското 

законодателство. 

(2) Имуществото на Фондацията се генерира от: 

1. Учредителното дарение направено от учредителя за създаване на Фондацията; 

2. Доходи от собствена дейност, реализирана по законоустановения ред; 

3. Дарения, завещания и други безвъзмездно предоставени средства в полза на 

Фондацията, направени от български и чуждестранни физически и юридически лица и 

организации, които имат отношение към целите на Фондацията; 

4. Друго имущество, придобито по установения от закона ред, за Фондацията с 

оглед постигане на нейните цели и запазване и увеличаване на имуществото й; 

5. Грантове, субсидии и други доходи, получени в съответствие с нормативната 

уредба в страната.  

(3) Предмет на дарения и завещания могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, 

движими и недвижими имоти, обекти на интелектуална и друга собственост. 

 

Чл. 6. Всички дарения ще бъдат отбелязани в специален регистър и волята на дарителя ще 

бъде уважавана. 

 

Чл. 7. (1) Имуществото на Фондацията се управлява съобразно законите в Република България 

и разпоредбите на Устройствения акт на организацията. 

(2) В случай че годишните приходи на Фондацията превишават разходите й, 

излишъкът може да се използва за разширяване на нейната дейност, ръководейки се от целите, 

посочени в чл. 2 от настоящите Правила. Това превишаване при никакви условия не може да 

се използва за разпределяне на печалби, изплащане на дивиденти или други подобни на 

учредителя, членовете на Настоятелството, на Директора или на служителите на Фондацията. 

(3) Фондацията може да разходва безвъзмездно имуществото си, за да осъществява 

дейност, насочена към постигането на целите й. Настоятелството взема мотивирано решение с 

квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове за безвъзмездно разходване 

имуществото на Фондацията, когато е в полза на: 

1. лица от състава на органите й 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 управителните й органи до 2 години преди датата на вземане 

на решението за безвъзмездно разходване на имуществото й; 



3. юридически лица, финансирали Фондацията до 3 години преди датата на вземане на 

решението за безвъзмездно разходване на имуществото й; 

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и т. 2 са управители или могат да 

наложат или възпрепятстват вземането на решения. 

 

Чл. 8. Фондацията подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от 

поставените цели и финансовите си възможности съгласно настоящите Правила и ред за 

извършване на общественополезна дейност. Информацията за реда, по който се извършва 

подборът, е общодостъпна и се вписва в Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел при Министерството на правосъдието.  
 

Чл. 9. Фондацията не може да сключва сделки с лицата по чл. 7, ал. 3, т. 1 от настоящите 

Правила и ред за извършване на обществено полезна дейност, 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.  

 

Чл. 10. В срок до 30 юни на всяка година Директорът на Фондацията заявява в Централния 

регистър за вписване и представя годишен доклад за дейността си за предходната година, 

заверен годишен счетоводен отчет за предходната година, както и другите предвидени в чл. 46, 

ал. 2 ЗЮЛНЦ документи. 

 

 

Настоящите Правила и ред за извършване на обществено полезна дейност са приети на 

заседание на Настоятелството на фондация „ГРАДИЩЕ“, проведено на 13.03.2017 г. 

   

 

          Председателстващ:        .............………………. 

                 Ивелина Жекова 

 


