
 

 
 

                  

П Р А В И Л Н И К  
 

за устройството и дейността на   

                                               ФОНДАЦИЯ „АРТОН БЪЛГАРИЯ” 

 

 

РАЗДЕЛ I:   Общи положения 

 
Чл.1 С този Правилник се уреждат устройството и дейността на Фондация „АРТОН 
България”.  
Чл.2 Фондация „АРТОН България” има мисия да развива болнична Програма „АРТОН” 
за системна арт терапия, музикотерапия и психотерапия при деца, лекуващи се от 
злокачествени заболявания, както и да разкрива извън болнични центрове и програми 
за възстановяване на пациентите с рак. 
 
 
РАЗДЕЛ II: Определения 
 
Чл.3  В настоящия Правилник: 

1. Под  дейност следва да се разбира упражняване на правомощия чрез решения и 

действия, взети или извършени въз основа на установени за тях правила и 

процедури. 

2. Под програмна дейност следва да се разбира дейност, която Фондацията 

осъществява в изпълнение на своята мисия, заложена в Устава на Фондация 

„АРТОН България”. 

3. Под административно – финансова дейност следва да се разбира 

дейност, чрез извършване на която Фондацията осигурява осъществяването на 

програмната си дейност. 

4. Под органи на Фондацията следва да се разбира управленски и/или 

оперативни структури, които са част от Фондацията и чрез които тя реализира 

своята дейност. 

5. Под служители на Фондацията следва да се разбира лица в трудово – 

правни отношения с Фондацията. 

6. Под фонд следва да се разбира обособен отделно финансов ресурс, чрез дарение 

или част от получените от Фондацията дарения, обособена съобразно дарителя 

и/или условията, които е поставил дарителя и/или Фондацията, ако фонда е 

създаден от Фондацията. 

7. Под програма следва да се разбира обособена част от програмната дейност на 

Фондацията със свои: 

а) мисия; 

б) стратегия; 

в) бюджет; 

г)  органи; 

д)  служители; 

е)  правила и процедури за дейност; 



 

8. Под проект следва да се разбира писмено заявление за целево финансиране в 

рамките на конкретно предложен бюджет за постигане на определени резултати, 

свързани с целите и програмната дейност на Фондацията. 

9. Под конфликт на интереси следва да се разбира връзка между член на орган 

или служител на Фондацията и лице в потенциални договорни отношения с 

Фондацията. 

10. Под програмни разходи следва да се разбира разходи, пряко свързани с 

дейността по или администрирането на дадена програма или проект. 

11. Под програмна инвестиция следва да се разбира финансиране на проект или 

инициатива, имащ дългосрочен характер, при който средствата не се разходват 

текущо, а се инвестират. 

12. Под отнасяне на разходи следва да се разбира идентифициране на връзка 

между разход и бюджет. 

 

РАЗДЕЛ III: Устройство на Фондация “АРТОН България” 
 
Чл.4. Дейността на Фондацията се осъществява от: 

1. Управителен съвет 
2. Изпълнителен директор 
3. Координатор програми 
4. Помощни екипи 
 

 
Чл.5.  Помощните екипи към Фондацията са: 

1. Екип програма «АРТОН» в София 
2. Екип програма «АРТОН» в Пловдив 
3. Екип програма «АРТОН» във Варна 
4. Екип служители по дейности 

 
 
РАЗДЕЛ IV: Статут, права и задължения на органите и служителите на 
Фондация „АРТОН България” 
 
 
Чл.6.  

1. Управителния съвет и Изпълнителния директор осъществяват ръководството на 
Фондацията по смисъла на нейния Устав. 

2. Експерт – счетоводителят и неговият счетоводен екип осъществяват 
управлението на финансовите средства под ръководството и според изискванията 
на Изпълнителния директор. 

3. Помощните екипи осъществяват програмната дейност на Фондацията в 
изпълнение на решенията на Управителния съвет или на Изпълнителния 
директор. 

4. Координатор програми осъществява програмната дейност на Фондацията под 
ръководството и според решенията на Изпълнителния директор. 

5. Останалите служители на Фондацията имат административни, обслужващи и 
други функции. Те осъществяват дейността си под ръководството и според 
решенията на Изпълнителния директор. 

 
 
Чл.7.   Органите и служителите на Фондация „АРТОН България” са длъжни: 

1. Да познават и приемат нейния Устав и този Правилник. 
2. Да работят за изпълнение на нейната мисия. 
3. Да се отнасят към нейното имущество като добри стопани. 
4. Да не разпространяват вътрешна информация на Фондацията. 
5. Да участват в създаването и опазването на престижа на Фондация „АРТОН 

България”. 



 

 
РАЗДЕЛ V: Програмна дейност 
 
Чл.8.  Взимането на решения за програмната дейност се осъществява от Управителния 
съвет на Фондацията и Изпълнителния директор. 
 
Чл.9. При взимането на решения по конкретен проект, Изпълнителния директор и 
Управителния съвет се ръководят от: 

1. Мисията на Фондация „АРТОН България” 
2. Този Правилник 
3. Решения и становища на УС, въведени със заповед на изпълнителния директор. 
4. Волята на дарителя. 
5. Принципите за  прозрачност на приоритети, критерии и процедури, както и на 

редовно и изчерпателно отчитане пред дарители и пред обществеността. 
 
Чл.10. Правилата и процедурите по боравене с проекти, програмни бюджети, 
сключване на договори и разходване на средства, контрол и оценка на ефективността се 
утвърждават от Управителния съвет по предложение на Изпълнителния директор на 
Фондацията.  
 
РАЗДЕЛ VI: Административно – финансова дейност 
 

А. Управление на финансови средства 
 
Чл.11.  

1. Приходите на Фондацията се оформят в бюджети, които се обвързват с дейности 
на основата на споразумения, сключени с дарители. Те се структурират по: 
1. Фондове 
2. Програми 
3. Проекти 
4. Административна дейност 

2. Определянето на броя, названията, стратегиите, приоритетите и годишния 
бюджет на програмите, както и неговите изменения, става с решение на 
Управителния съвет по предложение на Изпълнителния директор. 

3. Годишният бюджет се определя от Изпълнителния директор и се утвърждава от 
Управителния съвет. 

4. Прехвърлянето на средства между програми и между фондове става с решение на 
изпълнителния директор. 

5. Прехвърлянето на средства, надвишаващи 15 000 (петнадесет хиляди) лева между 
програми и между фондове става с решение на Управителния съвет по 
предложение на Изпълнителния директор. 

 
 
 

Б. Договори за услуги 
 
Чл.12.  

1. Ползването на услуги по програмната дейност, както и на услуги по 
административната и финансова дейност се оформя с договори. 

2. Страна по договорите от името на Фондация „АРТОН България” е Изпълнителния 
директор. 

3. Изпълнителния директор може да сключи договори по своя инициатива или по 
предложение на Управителния съвет. 

 
В. Програмни инвестиции 

 
Чл.13.  

1. Взимането на решения за инвестиция на средства от програмен бюджет в рамките 
на лимита му се взима от Изпълнителния директор. В останалите случаи 



 

решението се взима от Управителния съвет по предложение на Изпълнителния 
директор. 

2. Решения за инвестиции на средства от резерв на Фондацията се взимат от 
Управителния съвет по предложение на Изпълнителния директор. 

 
Г. Други разходи 

 
Чл.14.  

1. Извънредни разходи (разходи, непредвидени в бюджета на Фондацията) са 
допустими в следните случаи: 
1. По силата на решение на орган на държавната (централна или местна) власт. 
2. В изпълнение на решение на съд или арбитраж. 
3. В изпълнение на сключен договор. 
4. За предотвратяване заплащане на по – големи от извънредния разход суми. 

2. Решение по изплащането на извънредни разходи се взима от Управителния 
съвет, когато сумата надвишава 5 000 (пет хиляди)лева. При по – малки суми 
изплащането става по силата на заповед на Изпълнителния директор. 

 
Д. Финансов контрол 

 
 
Чл.15. Прекият финансов контрол и краен годишен отчет и проверка се осъществяват от 
Изпълнителния директор и експерт – счетоводителя. 
 
Чл. 16. При съмнения за съществуващ конфликт на интереси, финансови нередности и 
злоупотреби, съответното лице следва незабавно да уведоми Изпълнителния директор. 
 
РАЗДЕЛ VII: Преходни и заключителни разпоредби 
 

1. Управителния съвет следи за съобразността на заповеди и други актове на 
Изпълнителния директор с духа и буквата на настоящия Правилник. 

2. Промени на правила и процедури, които са част от този Правилник, са възможни 
само чрез съответни промени в Правилника. 

3. Неуредените в този Правилник отношения се уреждат съгласно действащите в 
страната нормативни актове, Устава на Фондация „АРТОН България”, решенията 
на Управителния съвет и заповеди на Изпълнителния директор. 

4. Настоящият Правилник е приет на заседание на Управителния съвет на 
Фондация „АРТОН България”. 

5. Настоящият Правилник се съхранява от Изпълнителния директор. 
Предоставянето му за ползване става по решение на Изпълнителния директор. 
Правилникът е вътрешна информация на Фондация „АРТОН България”. 

6. Настоящият Правилник е изцяло съобразен с целите и дейността на Фондация 
„АРТОН България”, както с българското законодателство и Конвенцията на ООН 
за правата на детето. 

7. Настоящият Правилник влиза в сила от датата на приемането му. 
 
 
 
 


