ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ И ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
НА ФОНДАЦИЯ „ПРОФ. Д-Р МИНКО РУСЕНОВ”, ГР. СВИЩОВ

Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тези правила се урежда редът, по който се извършва
общественополезна дейност и се определят правилата за набиране и разходване на
имуществото на Фондация “Проф. д-р Минко Русенов”, гр. Свищов, наричана
по-нататък Фондацията.
Чл.2. (1) Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел, определено за
осъществяване на общественополезна дейност.
(2) Фондацията е създадена за осъществяване на следните обществено
полезни цели, определени в раздел II от Учредителния акт:
1. Оказване на материална помощ, отпускане на стипендии и връчване на
награди на студенти, кандидат-студенти и alumni в специалност „Финанси“
на СА „Д.А.Ценов“ – Свищов, както и студенти, кандидат-студенти и alumni
и в други специалности на СА „Д.А.Ценов“ – Свищов ;
2. Финансиране на програми за фундаментални изследвания в областта на
финансите;
3. Организиране и подпомагане провеждането на симпозиуми, семинари,
конференции, „кръгли маси“, конкурси в страната и чужбина в областта на
финансите и финансовата наука;
4. Организиране и подпомагане на академична мобилност в страната и
чужбина на преподаватели от катедра „Финанси и кредит“ на СА
„Д.А.Ценов“ – Свищов, на студенти от специалност „Финанси“ на СА „Д.
А. Ценов“ – Свищов и на докторанти от докторска програма „Финанси,
парично обращение, кредит и застраховка (Финанси)“ към катедра
„Финанси и кредит“ на СА „Д. А. Ценов“;
5. Организиране и подпомагане провеждането на краткосрочни и
дългосрочни специализации на преподаватели и докторанти от катедра
„Финанси и кредит“ на СА „Д.А.Ценов“ – Свищов в страната и чужбина;
6. Подпомагане изграждането, обзавеждането и информационнотехническото осигуряване на кабинети и аудитории с учебно или научноизследователско предназначение;
7. Осъществяване на различни учебни и научноизследователски програми в
областта на финансите и финансовата наука;
8. Организиране и подпомагане на академична мобилност, специализации
на преподаватели и докторанти и от други катедри на СА „Д.А.Ценов“ –
Свищов.
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Чл. 3. (1) За постигане на целите, за които е създадена, Фондацията ще
извършва следните обществено полезни дейности и ще използва следните
средства за тяхното постигане:
1. Активно сътрудничество и осъществяване на съвместни проекти и обмен
със сродни организации и висши училища от страната и чужбина,
подкрепящи развитието на образованието и науката,;
2. Организиране на конференции, семинари, открити дискусии, форуми,
срещи във и извън училища и висши училища 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. Подпомагане на докторанти по повод на обучението им, научната им
продукция и процедурите по защита на ОНС „Доктор”;
8. 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 дейност, свързана с основната й дейност, подчинена на
действащите нормативни актове за съответния вид дейност, приходите от които
се използват за постигане на целите, посочени в чл. 2 (2) от настоящите Правила.
(2) Допълнителната дейност по предходната алинея е с предмет, както
следва:
1. Провеждане на обучения и консултации, спомагащи за постигане целите
на Фондацията;
2. Осъществяване на социално предприемаческа дейност с цел постигане
целите на Фондацията.
3. Създаване, превеждане и разпространение на произведения на авторското
право, учебници, публикации, информационни материали и електронни
издания, сувенири, артикули и други предмети, в това число и собствени
продукти, популяризиращи идеите на Фондацията и подпомагащи
постигане целите на Фондацията.
4. Спонсорска дейност, свързана с популяризиране на мисията и постигане
на целите на Фондацията.
(3) Фондацията не разпределя финансов резултат, нито печалби и
дивиденти. Реализираните превишения на приходите над разходите за дейности
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на Фондацията по ал. (2) ще бъдат използвани
обществено полезни цели.

за

постигане
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нейните

Раздел IІ. ИМУЩЕСТВО И НАЧИНА ЗА НЕГОВОТО ИЗРАЗХОДВАНЕ
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 учредителите за създаване на
Фондацията;
2. Доходи от 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 постъпления, 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 Учредителния 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.
(3) Фондацията може да разходва безвъзмездно имуществото си, за да
осъществява дейност, насочена към постигането на целите й. За безвъзмездно
разходване на имуществото на Фондацията е необходимо мотивирано решение,
взето от Общото събрание на Фондацията с мнозинство 2/3 от всички негови
членове, когато е в полза на лицата, изброени в чл. 41 ал.3 от ЗЮЛНЦ.
(4) Начинът за подбор на облагодетелствани лица от дейността на
фондацията се определя на база постановките в Учредителния акт и настоящите
Правила като правомощия за определяне на облагодетелствани лица имат
Управителния съвет и Председателя на фондацията.
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Чл. 8. (1) Фондацията подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в
зависимост от поставените цели и финансовите си възможности, съгласно
настоящите Правила.
(2) Критериите за подбиране на облагодетелствани лица от Фондацията се
базират върху принципите на:
1. конкурсност при състезателен достъп до средства на фондацията;
2. социална солидарност при подкрепа на нуждаещи се, както и лица в
затруднено материално и/или здравословно положение;
3. върховенство волята на дарителя, при разходване на средства, набрани
чрез дарения от физически или юридически лица с изрично разписан ред
за подбор на облагодетелствани лица;
4. върховенство на правилата за разпореждане с грантови средства,
набрани по проекти и програми с външен източник;
5. съответствие на заявеното подпомагане с постигането целите на
Фондацията, дейностите и средствата за тяхното постигане.
(3) Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна
и се вписва по предвидения от закона ред.
(4) Всяко постъпване на заявление за подпомагане от Фондацията на
облагодетелствано лице се регистрира документално.
(5) Всяка кампания за отпускане на стипендии от Фондацията и реализация
на нейни проекти и програми е публична и се оповестява чрез интернет
страницата на Фондацията: www.finance1952.com .
Чл. 9. Фондацията не може да сключва сделки с лицата по чл. 41 ал. 3 от
ЗЮЛНЦ, 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. (1) Фондацията може да разходва и средства за:
1. Осъществяване на функции на органите на сдружението и изпълнение на
правомощията им, включващи: разходи за поддръжка на административни
помещения, оборудване, движимо имущество; разходи за заплащане на трудови
възнаграждения на служители, възнаграждения по наети по граждански договори
експерти и работни групи, осигурителни вноски на работещи към сдружението
членове;
2. Разходи по осъществяване на организацията и административното
управление на дейността на сдружението, включително разходи по организацията
и провеждане на Общи събрания на Фондацията и провеждане на заседания на
Управителния съвет на Фондацията; необходими командировки в страната и в
чужбина на членове на сдружението и на външни на сдружението лица, свързани
с осъществяването на конкретни задачи.
3. Разходи за счетоводно, правно и информационно обслужване.
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Чл. 11. Председателят на Фондацията заявява в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и представя в срок до
30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят годишен доклад за
дейността и финансов отчет.
Настоящите Правила за реда за извършване на общественополезна дейност
и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Проф. д-р Минко
Русенов”, гр. Свищов са приети от Управителния съвет на Фондацията на
проведено заседание на 15.12.2017 г., с единствена точка от дневния ред Правила за реда за извършване на общественополезна дейност и за набиране и
разходване на имуществото на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, гр.
Свищов. След станалите разисквания всички членове на Управителния съвет
единодушно приеха и подписаха настоящите правила.
Председателстващ:

……………………………..
Проф. д-р Андрей Захариев
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