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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за осъществяване на общественополезната дейност, подборът на лицата и
начинът на тяхното подпомагане
(изменение от 05.04.2011г.)
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 (1) Настоящият документ урежда вътрешните правила за осъществяване на
общественополезната дейност, подборът на лицата и начинът на тяхното
подпомагане във фондация „Кузманов”, наричана по-нататък за краткост
“ФОНДАЦИЯТА”
(2) Вътрешните правила за осъществяване на общественополезната дейност,
подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се приемат съгласно: чл.
6 ал. 2, чл. 14 т. 2 и чл. 24 ал. 2 от Учредителният акт на ФОНДАЦИЯТА.
Чл. 2 С настоящите вътрешни правила се определят:
1. Избор на общественополезни дейности.
2. Кои са облагодетелстваните лица;
3. Критерии за подбор на облагодетелстваните лица;
4. Начинът на подпомагане на облагодетелстваните лица;
Чл. 3 Съгласно чл. 6 ал. 1 от Учредителният акт, ФОНДАЦИЯТА извършва
следната общественополезна дейност:
1.
Подкрепя финансово, с организационен опит и с консултации
разработването и реализацията на идеи и проекти в областта на спорта, туризма,
младежката дейност, образованието, културата и социалната сфера;
2.

(отменена от 05.04.2011г.);

3.

(отменена от 05.04.2011г.);

4.
Подпомага финансово и/или с мениджмънт организирането и
провеждането на фестивали, олимпиади, концерти, театрални постановки,
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състезания, конкурси, изложби, школи, семинари, кръгли маси, конференции и
симпозиуми;
5.

Учредява награди и стипендии;

6.
Подпомага материално и финансово издаването на специализирани
списания, вестници и справочници, на музика, включително и такива в
Интернет.
7.
Участва в осъществяването на национални и международни
образователни, програми и проекти, подпомага и участва в международни
проекти в областта на изкуството и културата, младежката мобилност,
доброволчеството и др.
8.
Организира и финансира изследвания по проблемите, обект на дейността
си, както и на други дейности, свързани с целите на ФОНДАЦИЯТА.
9.
Осъществява дейност за привличане на средства и имущество, което да се
използва за изпълнението на целите на ФОНДАЦИЯТА;
10. Извършва всякаква друга дейност, незабранена от закона за постигане на
целите си.
Чл. 4 Вътрешните правила за осъществяване на общественополезната дейност,
подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане са неразделна част от
Учредителният акт на ФОНДАЦИЯТА.
Глава втора.
ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНИ ДЕЙНОСТИ
Чл. 5 (1) Изборът на обществено полезни дейности трябва да съответства с
целите на ФОНДАЦИЯТА разписани в глава втора на Учредителният акт.
(2) Съветът на ФОНДАЦИЯТА приема основните насоки и програма за
дейността на ФОНДАЦИЯТА (чл. 14 т. 8 от Учредителният акт), а
Изпълнителният директор на ФОНДАЦИЯТА взема решение за конкретните
общественополезни дейности, които ще извърши ФОНДАЦИЯТА, съгласно чл.
15 т. 2, т. 7 и т. 8 от Учредителният акт.
Глава трета.
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КОИ СА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ ЛИЦА
Чл. 6 (1) (отменена от 05.04.2011г.).
(2) Облагодетелствани лица по чл. 3 т. 5 от настоящите вътрешни правила са
младежи и девойки на възраст между 12 и 25 години, ученици в дневна форма на
обучени или студенти редовно обучение, които са: или имали успех от
предходния учебен срок (семестър) най-малко отличен (5.50) или имат високи
постижения в областта на спорта, театралното, филмово, художествено,
ораторско изкуство, литература или музика.
(3) Облагодетелствани лица по чл. 5 ал. 4 от Учредителният акт на
ФОНДАЦИЯТА са младежи и възрастни хора, които живеят с доход на член от
семейството под една минимална работна заплата.
Глава четвърта.
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ ЛИЦА
Чл. 7 (1) Изпълнителният директор предлага за приемане на Съвета на
ФОНДАЦИЯТА най-малко веднъж годишно критерии за подбор на
облагодетелстваните лица.
(2) Критериите за подбор са нерелигиозни, неполитически и расово неутрални.
(3) Критериите за подбор и сроковете се публикуват в Интернет страницата на
ФОНДАЦИЯТА и на постери, а при финансова възможност и в средствата за
масова информация (радио, телевизия, Интернет и др.).
Чл. 8 (1) Лицата, които искат да се възползват от общественополезната дейност
на ФОНДАЦИЯТА, подават по пощата или на място (на адреса на
ФОНДАЦИЯТА) заявление по образец и други необходими документи в
обявените срокове.
(2) Ако лицето, което иска да се възползва от общественополезната дейност на
ФОНДАЦИЯТА е непълнолетно, то заявлението и необходимите документи се
подават и подписват от родител или настойник.
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Чл. 9 Когато голям брой лица отговарят на поставените критериите и броя на
подадените документи е по-голям от броя на обявените места, тогава лицата се
класират по реда на подаване на документите си.
Глава пета.
НАЧИН НА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ ЛИЦА
Чл. 10 (1) (отменена от 05.04.2011г.).
(2) (отменена от 05.04.2011г.).
(3) Облагодетелствани лица по чл. 3 т. 5 от настоящите вътрешни правила могат
да получат една от двете :
- награда, която е парична или предметна и се определя за всеки конкретен
случай от Изпълнителният директор съгласно решенията на Съвета на
ФОНДАЦИЯТА. Награда е еднократна.
- стипендия, която е в размер на една минимална работна заплата. Броят на
стипендиите, които ФОНДАЦИЯТА ще отпусне, се определя от Съвета на
ФОНДАЦИЯТА. Стипендиите се поучават всеки месец за един учебен срок
(семестър).
(4) Облагодетелстваните лица по чл. 5 ал. 4 от Учредителният акт на
ФОНДАЦИЯТА получават финансова помощ в размер на една минимална
работна заплата за период от 6 (шест) месеца, като едно лице може да получава
финансова помощ най-много 6 (шест) месеца в една календарна година
Чл. 11 Всяко облагодетелствано лице се уведомява по електронната поща, чрез
списъци публикувани в уеб страницата на ФОНДАЦИЯТА или по телефона.
Облагодетелстваното лице има 5 работни дни да потвърди писмено, че приема.
Ако лицето не потвърди или се откаже, то губи правото си и се класира
следващият.
Глава шеста.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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Чл. 12 Всяко лице, което има възражения към класираните облагодетелствани
лица, може да подаде писмена жалба до Изпълнителният директор или Съвета на
ФОНДАЦИЯТА.
Чл. 13 Настоящите вътрешни правила за осъществяване на общественополезната
дейност, подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане влизат в сила от
13.12.2010г.
Чл. 14 Вътрешните правила за осъществяване на общественополезната дейност
могат да се изменят само от Съвета на ФОНДАЦИЯТА.

Изпълнителен директор:
/Кузманов, Ат./
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