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ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ  

 

ОТ 

 

ФОНДАЦИЯ „ЛАТИНКА ИВАНОВА-ЛАТИ”  

 

 

Настоящите Правила и ред за извършване на обществено полезна дейност от 

Фондация „Латинка Иванова - Лати” (вписана в регистъра на Софийски градски съд 

по фирмено дело 331/2017 г., с БУЛСТАТ 177186198, със седалище и адрес на 

управление е гр. София, район „Младост“, 1797, ж.к. „Младост“ 1, бл. 110, вх. А, ап. 12, 

по-долу наричана „Фондация“) са приети от Настоятелството като Върховен 

колективен орган на Фондацията, както следва: 

 

1. Цели на Фондацията  
 

Фондацията има за цел да подпомага материално и морално деца от социално 

слаби семейства, страдащи от заболявания, които изискват ежедневни и непрекъснати 

грижи, както и да подпомага развитието на науката и техниката и повишаване на 

успеваемостта при лечение на CMML (Chronic myelomonocytic leukemia) и CMV 

(Cytomegalovirus). 

 

2. Средства за постигане на поставените цели 

 

Фондацията ще създаде Благотворителен фонд в полза на програмите и 

мероприятията, организирани за реализиране на поставените цели. На първо време този 

фонд ще се поддържа с лични средства на учредителите 

 

За постигане на поставените цели Фондацията: 

  

2.1. отпуска персонални стипендии и оказва друг вид финансова и морална помощ 

за деца и младежи, влезли в дарителска програма или друг благотворителен проект на 

Фондацията; 

 

2.2. спонсорира научно-изследователски програми, свързани с лечение на CMML 

(Chronic myelomonocytic leukemia) и CMV (Cytomegalovirus), провеждани в България и 

чужбина; 

 

2.3. пропагандира, популяризира, насърчава и провежда мероприятия и инициативи 

с благотворителна и милосърдна насоченост; 

 

2.4. осъществява контакти със сродни организации в страната и чужбина; 

 

2.5. организира, провежда и участва в дарителски кампании и благотворителни 

събития за набиране на средства и финансиране на текущи инициативи и проекти на 

Фондацията; 

 

2.6. осъществява други спомагателни дейности, свързани с осъществяване  

целите на Фондацията, които не противоречат на закона. 
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3. Критерии и начин на избор на облагодетелстваните лица. 

 

3.1. Изборът на облагодетелстваните лица (бенефициенти), за по-продължителен 

период от време, ще се извършва основно чрез допитване и консултации с Общински 

социалните служби, с медицински лица и заведения по критерии като: 

 

а) социално и икономическо положение на семейството на нуждаещия се 

(включително жилищна среда, родители и т.н.); 

 

б) стадии на заболяване, съответно етап на лечение; 

 

в) характер и особености на необходимите ежедневни грижи; 

 

г) други критерии, които Настоятелството счита за важни във всеки конкретен 

случай. 

 

3.2. Еднократни помощи ще се отпускат на лица за които тече обществена 

инициатива за набиране на средства за тяхното лечение по решение на 

Настоятелството. 

 

4. Правила за вземане на решения от страна на Настоятелството 
 

4.1. Настоятелството взема решения за подбор на лицата/програмите/дейността, 

които да бъдат спонсорирани въз основа на посочените по-горе критерии. 

Спонсорирането може да бъде преустановено по всяко време без предизвестие на 

бенефициента ако средствата не се използват по предназначение. Решенията се вземат с 

обикновено мнозинство от членовете на Настоятелството.  

 

4.2. Всеки член на Настоятелството може да бъде представляван от друг член на 

Настоятелството, съгласно съответно упълномощаване. Не е необходимо 

пълномощното да е изрично за всеки конкретен случай. 

 

4.3. Заседанията на Настоятелството могат да се провеждат и неприсъствено, чрез 

видеоконферентна връзка или по друг начин, позволяващ участие на членовете на 

Настоятелството в съответното заседание. За всяко неприсъствено заседание на 

Настоятелството се съставя протокол, който се заверява от Председателя на 

Фондацията. 

 

4.4. Председателят на Фондацията води книга за протоколите от проведените 

заседания на Настоятелството. 

 

5. Начин по който ще се изразходват средствата 

  

5.1. Фондацията разпределя събраните средства за осъществяване на поставените 

цели, както следва: 

 

а) 90 % от средствата ще бъдат използвани за подпомагане на деца от социално 

слаби семейства, страдащи от заболявания, които изискват ежедневни и непрекъснати 

грижи, а  
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б) 10 % от разпределяните средства ще бъдат използвани за подпомагане развитието 

на науката и техниката и повишаване на успеваемостта при лечение на CMML (Chronic 

myelomonocytic leukemia) и CMV (Cytomegalovirus). 

 

5.2. Съотношението на разпределяне и използване на средствата по т. 5.1 по-горе 

може да бъде променяно по решение на Настоятелството на Фондацията и/или в 

зависимост от волята на дарителите. 

 

5.3. Средствата по т. 5.1. „а“ се изразходват съгласно решението на 

Настоятелството чрез: 

 

а) предоставяне на сумите на нуждаещите се лица; и/или 

 

б) чрез закупуване и предоставяне на материални продукти на съответната 

стойност (включително хранителни продукти, лекарствени средства и консумативи, 

заплащане на комунални услуги и т.н.) 

 

в) финансиране на срещи - консултации с медицински специалисти; 

 

г) финансиране на мероприятия, необходими с оглед подпомагане на нуждаещото 

се лице; 

 

д) друг начин, определен от Настоятелството с оглед конкретния случай. 

 

5.4. В случай, че дарител е направил изрично искане за конкретен начин на 

разпределяне на средствата или конкретно лице/програма/дейност, което/която да 

получи дарената сума, то Настоятелството взема решение за разходване на средствата 

съгласно волята на дарителя.  

 

5.5. В случай, че изрична воля за начина на разпределяне на средствата не е 

изразена от дарителя, то Настоятелството взема решение за разпределяне, въз основа на 

приетите критерии и/или действащите програми. 

 

5.6. Средствата по т. 5.1. „б“ се изразходват съгласно решението на Настоятелството 

по критерии, които счита за важни и/или след консултации със специалисти в тези 

области чрез:  

 

а) финансиране на съответната дейност за развитието на науката и техниката и 

повишаване на успеваемостта при лечение на CMML (Chronic myelomonocytic 

leukemia) и CMV (Cytomegalovirus); 

 

б) закупуване на необходими материали, консумативи и други с оглед подпомагане 

на съответната дейност; 

 

в) финансиране на мероприятия за популяризиране на съответната дейност; 

 

г) друг начин, определен от Настоятелството с оглед конкретния случай. 
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6. Решенията на Настоятелството във връзка с разходване на средствата се 

изпълняват от Председателя на Фондацията.  

 

 Настоящите правила и ред за извършване на обществено полезна дейност от 

Фондация „ЛАТИНКА ИВАНОВА-ЛАТИ”, са подписани от членовете на 

Настоятелството, както следва: 

 

Георги Кирилов Иванов /п/ 

 

Димитър Георгиев Иванов/п/ 

 

Кирил Георгиев Иванов /п/ 

 


