
 

Приложение 4 
към Правилник за устройството и дейността на  

Фондация „Работилница за граждански инициативи" 
 

 
Правила и процедури при боравене с проекти, съдържащи конфликт на 

интереси 
 
 
Член 1. Служители на ФРГИ (лица в трудово-правни взаимоотношения) и членове на 
колективни органи на Фондацията (Настоятелство, ГС, оценители и др.) обявяват своето 
членство в организации с нестопанска цел и търговски дружества. 

 
Член 2. Служители на фондацията нямат право да кандидатстват с индивидуални 
проекти за финансова помощ пред нея и пред финансирани от нея организации, както 
и да участват в колективни проекти, финансирани от ФРГИ, освен ако не са 
упълномощени за това. 

 
Член 3. Внасянето на предложение на заседание на ГС и формулирането на 
предложение за финансиране на колективен проект, в който участва член на ГС или 
лице в родство по пряка или до втора съребрена степен, се осъществяват в отсъствието 
на експерта в конфликт на интереси. 

 
Член 4. Предложение на ГС за финансиране на проект, в който участва член на 
Настоятелството или лице в родство по пряка или до втора съребрена степен, не може 
да бъде финансирано от ФРГИ. 

 
Член 5. Оценител на ФРГИ няма право да формулира становище по проект или част от 
проект, в който има участие той или лице в родство по пряка или до втора съребрена 
степен. 

 
Член 6. Член на ГС или оценител не може да участва в контрола по изпълнението на 
подкрепени проекти по чл. 3 и 4. 

 
Член 7. Колективни проекти на организации, в които ръководен пост заема член на ГС 
се разглеждат в Настоятелството или съответния орган, взимащ решение според 
специфичните изисквания на програмата. Лицата в конфликт на интереси не участват в 
обсъждането на проекта. 

 
Член 8. При решения на проекти, съдържащи конфликт на интереси, се спазват всички 
общи правила, процедури, ограничителни условия и критерии за подбор. 
Финансираните проекти се включват в годишния отчет на Фондацията. 

 
Член 9. Наличието на конфликти на интереси при решаване на конкретни проекти се 
вписва в протоколите от съответните заседания. 
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Член 10. Лица и организации, които са предоставяли дарения в полза на ФРГИ, нямат 
право да кандидатстват и да получават финансиране от нея в продължение на две 
календарни години от датата на предоставяне на дарението. 

 
Член 11. ФРГИ не приема целеви дарения от еднолични търговци и физически лица за 
индивидуални проекти (стипендии и др.) в полза на лица в родствена връзка с 
дарителя, а при дарения от търговски дружества - в родствена връзка с техните 
управители или членове на управителни органи. 

 
Член 12. ФРГИ не сключва наемни, стопански и други търговски договори със 
служители на Фондацията, членове на Настоятелството и ГС или фирми с тяхно участие, 
с изключение на трудово-правни или граждански договори, както и договори за 
наемане на лични автомобили при командировки в страната, когато това е по изгодно 
за ФРГИ от ползването на нает транспорт. 




