
ПРАВИЛНИК

на

 

ФОНД „ВАЛЯ КРУШКИНА“ 

при

Фондация    “Работилница за граждански инициативи”

Фондът е учреден от 

 Вeнцислав Крушкин и Вирджиния Владимирова

с Акт за дарение от 1 септември 2012 г. 



ФОНД „Валя Крушкина“ се създава съгласно Член  IV/ 10. от Устава на  Фондация 
„Работилница  за  граждански  инициативи”  (ФРГИ),  който  предвижда  учредяване   и 
управление на  обособени фондове съгласно волята на дарителя или завещателя.  Фондът е 
неотменна  част  от  фондацията.  Създаването  на  Фонд  „Валя  Крушкина“  и  настоящият 
Правилник са одобрени от Настоятелството на ФРГИ.

Настоящият  Правилник  урежда  целта,  устройството  и  дейността  на  Фонда  “Валя 
Крушкин“, наричан ФОНДЪТ. 

I. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. Наименованието на ФОНДА е “Валя Крушкина“

Чл. 2. Седалището на фонда е седалището на ФРГИ.

Чл. 3. Фондът се учредява без срок. 

II. ЦЕЛИ, ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ И СРЕДСТВА

Чл. 4  (1) ФОНДЪТ  си поставя следните основни цели:

1. Организационно и финансово подпомага децат до 18 години, които се нуждаят от лечебни 

процедури, които не могат да бъдат извършени своевременно или за които няма условия за 

извършването им в  България, както и  закупуване на медицински изделия за индивидуална 

употреба  в  случаите,  когато  тяхната  липса е  причина за невъзможността  да  се  извършва 

адекватно лечение на детето в Република България;

2.  Да подпомага  и развива българската журналистика като насърчава и подкрепя смелата 

български журналистика с човешко лице;

3.  Подкрепя  гражданските  инициативи  и  гражданското  участие  с  акцент  върху 

доброволчеството;

(2) ФОНДЪТ като част от ФРГИ  ще упражнява всички права и задължения, съответстващи 

на българското законодателство в областта на сдруженията и организациите с идеална цел. 

ФОНДЪТ е организиран да функционира изцяло в обществено полезна дейност по смисъла 

на чл.2 и чл.38, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

(3)  Получаването  и  изразходването  на  финансови  средства  от  Фонда  не  могат  да  бъдат 

обвързани  с  политически  цели,  ангажиращи  Фондът  и  съответно  ФРГИ  с  предизборни 

кампании или водене на пропаганда в полза на политически партии, движения и формации.

Чл. 5 . За постигане на тези цели ФОНДЪТ:

1. Ше предоставя  финансова подкрепа на онкоболни деца;

2. Ще  осъществява  различни  програми  и  инициативи,  насочени  към  развитието  на 

българската журналистика;



3. Ще учреди  годишни  награди  за   журналисти  „Валя  Крушкина  –  журналистика  за 

хората“;

4. Ще финансира и организира образователни програми за  журналисти,  включително 

стипендии за млади журналисти;

5. Ще  организира  доброволчески  инициативи,  включително  „21  юни  -  ден  на  Валя 

Крушкина“;

6. Ще  организира,  финансира  и  осъществява  други  дейности,  свързани  с  целите  на 

ФОНДА;

7. Ще набира средства чрез дарения и завещания. 

ІV. ИМУЩЕСТВО

Чл. 6. Имуществото на ФОНДА се формира от:

1. Първоначалните  дарения  на  учредителите.  Даренията  са  средствата,  събрани  в 

кампанията за подкрепа лечението на Валя Крушкина.

2. Последващи дарения или завещания във вид на вещи и права върху вещи, пари, 

ценни книжа, обекти на интелектуална собственост и пр., направени в полза на 

ФОНДА от физически или юридически лица.

3. Финансиране, предоставено въз основа на споразумения и договори с държавни 

органи и/или чуждестранни правителства или организации. 

4. Всякакви други приходи, придобити от ФОНДА в съгласие със закона.

Чл.  7.  За  имуществото  и  финансовите  средства  на  ФОНДА  се  води  отчетност  и 

контрол  съобразно  действащото  законодателство,  като  част  от  цялостната  отчетност  на 

ФРГИ.

Чл. 8. Даренията и завещанията в полза на ФОНДА се правят в страната и в чужбина 

според изискванията на съответното законодателство. За направените дарения и завещания 

се води специална книга и ФРГИ издава дарителски свидетелства.

V. УСТРОЙСТВО, ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 9. (1) Органи за управление на ФОНДА са:

1. Обществен съвет на ФОНДА;

2. Изпълнителният директор на ФРГИ.

(2) С решение на Обществения съвет могат да се образуват експертни, съвещателни и 

други помощни органи, според потребностите на ФОНДА.



(3) Приелите поканата на Учредителите за участие в Обществения съвет на ФОНДА 

се запознават с този Правилник и се задължават да спазват разпоредбите му за постигане 

целите на ФОНДА. 

VI. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Чл. 10. (1) Обществения съвет е върховен колективен орган на ФОНДА и се състои от 

трима до единадесет души с мандат от пет години.

(2) Членове на Обществения съвет по право са двамата учредители на ФОНДА и един 

представител  на  Настоятелството  на  ФРГИ.  Тяхното  членство  в  Обществения  съвет не  е 

ограничено с мандат.

(3) При намаляване броя на членовете на Обществения съвет под предвидения по 

предходната алинея минимум, поради смърт на член на Обществения съвет или при 

невъзможност да изпълнява функциите си като такъв, се свиква събрание на Обществения 

съвет, на което се взема решение за попълване състава на Обществения съвет.

(4) Всеки един от членовете на Обществения съвет може да напусне колективния 

орган на ФОНДА с едностранно волеизявление, отправено писмено до Обществения съвет . 

(5) Член на Обществения съвет може да бъде освободен по решение на събранието на 

Обществения съвет в следните случаи:

1. системно нарушава разпоредбите на Правилника, 

2. с действия или бездействия накърнява интересите и доброто име на Фонда.

Чл.  11.  Членовете  на  Обществения  съвет  на  ФОНДА  не  могат  да  имат  никакви 

трудови правоотношения с ФРГИ. Участието в Обществения съвет е  доброволно и не се 

заплаща.

Чл. 12. (1) Общественият съвет:

а.  ежегодно  предлага  и  приема  основните  насоки  за  дейността  и  програмата  на 

ФОНДА 

б. ежегодно  предлага и приема бюджета на ФОНДА; 

в. ежегодно разработва и представя годишен отчет за работата на ФОНДА;

г. изменя и допълва основните цели на ФОНДА;

д. взема решение за преобразуване или прекратяване на ФОНДА;

е. взима решения за попълване състава на Обществения съвет;

ж.  взема решение за освобождаване на член на Обществения съвет;

з. избира Председател на Обществения съвет;

и.  набира  средства  за  постигане  на  целите  и  осъществяване  на  дейностите    на 

ФОНДА.



 (2) Общественият съвет може да приема правилници и други актове за уреждане на 

вътрешното  устройство,  или за  уреждане  на  други  въпроси  по своя преценка,  които  след 

изработването си се съгласуват с Настоятелството на ФРГИ.

Чл.  13.  (1)  Общественият  съвет  се  свиква  от  Председателя  или от  Изпълнителния 

директор на ФРГИ по тяхна инициатива или по искане на член на Обществения съвет, най-

малко  три  пъти  годишно  чрез  писмена  покана  до  всички  членове,  включваща  датата, 

мястото, часа и дневния ред на заседанието и изпратена най-малко 7 дни преди датата на 

провеждане. По искане на един от членовете на Обществения съвет или в случаите по чл. 10,  

ал. 3 от Правилника може да се свика извънредно заседание. 

(2)  Изпълнителният  директор  на  ФРГИ  присъства  на  заседанията  на 

Обществения съвет, може да прави предложения, участва в провежданите дискусии и има 

право на глас.  

(3) Общественият съвет може да взема решения, ако всички негови членове са 

редовно уведомени  и присъстват повече от половината от тях.

(5) Решенията на Обществения съвет се приемат с обикновено мнозинство - 

повече от половината от взелите участие в заседанието.

(6) Общественият съвет може да взема решения и неприсъствено (чрез подписка, с 

полагане на електронен подпис или по факс), ако никой от членовете не възразява срещу 

този ред за вземане на решение. За възражение се счита получено писмено несъгласие, най-

малко три дни преди обявената дата за вземане на решение.

VII. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  на ФРГИ

Чл. 14. (1) Изпълнителният директор /ИД/ се определя от Настоятелството на ФРГИ 

(2) Изпълнителният директор:

а.  организира,  ръководи  и  контролира   дейността  на  ФОНДА  между 

заседанията  на  Обществения  съвет  в  съответствие  с  решенията  му  и  съобразно  този 

Правилник;

б. осъществява цялостното оперативно ръководство на ФРГИ и съответно на 

ФОНДА; 

в. носи материална отговорност за имуществото на ФОНДА;

г.  свиква  заседанията  на  Обществения  съвет  и  на  колективните  органи  на 

ФОНДА, създадени с решение на Обществения съвет; 

д. организира и управлява програмната и финансова дейност на ФОНДА; 



е.  разпорежда  се  с  имуществото  на  ФОНДА  при  спазване  изискванията  на 

Правилника и взетите решения на Обществения съвет;

ж.  сключва  трудови  и  граждански  договори с  трети  лица  за  осъществяване 

дейността на ФОНДА. 

й. представлява ФОНДА в страната и чужбина заедно с Председателя. 

VIII. ДРУГИ

Чл.17. Финансовите средства на ФОНДА се управляват от ФРГИ в съответствие с 

решението на Обществения съвет. Средствата са в банкова сметка на ФРГИ, отворена само 

за целите на ФОНДА. 

Чл.18. Административните разходи на ФОНДА се съгласуват с Настоятелството на 

ФРГИ.

Чл.19. ФОНДЪТ има свой графичен символ, който се определя от Обществения съвет.

Чл.20. (1) ФОНДЪТ се учредява безсрочно.

(2) Прекратяването на ФОНДА става по решение на Обществения съвет или на друго 

от предвидените в закона основания.

(3)  В  случай  на  прекратяване  на  ФОНДА,  неговото  имущество  се  разпределя  с 

решение  на  Обществения  съвет  в  полза  на  други  подобни  организации  или  според 

действащото българско законодателство. 

Този Правилник се прие на заседание на Настоятелството на ФРГИ и Учредителите на 

ФОНД „Валя Крушкина“, проведено на 1 септември 2012г., в гр. София, и се подписа от 

членовете на Членовете на Настоятелството на ФРГИ, Учредителите на ФОНДА и избраните 

членовете на Обществения съвет, както следва:

1. ………………………… 

2. …………………………

3. …………………………

4.             …………………………

5. …………………………

6. …………………………

7. …………………………

8. …………………………
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