ПРАВИЛА
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ И ЗА
НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩО ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

Асоциацията на българите по света / АБС / е сдружение с нестопанска
цел учредено за осъществяване на дейност в обществена полза, съгласно разпоредбите
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
1.Основните цели на сдружението са:











.Да сплотява българите по света в името на осъществяването на
българския национален идеал за 21-ви век:
„СВОБОДНА,
НЕЗАВИСИМА,
ДЕМОКРАТИЧНА
И
БЛАГОДЕНСТВАЩА БЪЛГАРИЯ, ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ –
ДУХОВНА ОБЕДИНИТЕЛКА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ОПОРА
НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА”.
. Да защитава човешките права на българите по света при дейността
си в обществена полза.
.Да съдейства за утвърждаване у всички българи на българското
национално самосъзнание;
.Да запознава българите по света и техните близки с многовековната
българска история и култура;
.Да съдейства за участието им за постигане на по-нататъшното духовно и
всестранно развитие на българската нация и нейния международен
авторитет;
. Да лобира в полза на българската нация и национална държава.

2. Средствата за постигане целите на АБС се акумулират чрез следните
дейности:






Издателска и рекламна дейност
Участие в европейски фондове за развитие, популяризиране, обучение
Сътрудничество с местни и международни организации за съвместна
дейност по проекти и програми за финансиране и инвестиции в сферата
на международния културен обмен
Осъществяване
и поддържане на връзки с държавни, общински,
обществени организации и институции, съпричастни към целите на
Асоциацията.

3. Допълнителна стопанска дейност:

Асоциацията на българите по света може да извършва и допълнителна стопанска
дейност, която трябва да е пряко свързана с предмета на основната дейност на
Асоциацията и се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон.
Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на
Върховния Управителен съвет / ВУС / на АБС.
Допълнителната стопанска дейност на АБС
се определя както следва:
издателска, разпространителска, рекламна дейност в областта на образованието и
културата, провеждане на форуми, курсове и обучения, реализиране на приходи от
използване и управление на имущества на Асоциацията.
4. Сдружението набира средства за дейността си и формира имуществото си от:







Членски внос
Участие в проекти, финансирани от национални , общински , европейски,
международни фондове и програми.
Дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица,
които могат да бъдат в национална и чуждестранна валута, ценни книжа,
права върху акции, вещни права , авторски и издателски права и др.
имуществени права.
Субсидии
От допълнителна стопанска дейност на АБС.

За имуществото и финансовите средства на АБС се води отчетност и се
осъществява контрол, съобразно действащото законодателство
Имуществото на АБС се състои от правото на собственост и др. вещни
права върху основни и оборотни средства, членски вноски от членовете,
вземания и др. права в зависимост от действащите нормативни актове.
Имуществото на АБС се управлява по начин, който гарантира достатъчни
постъпления за финансиране осъществяването на основните цели.
Отчетност:
Ежегодно, до 31март, ВУС съставя за изтеклата календарна година Годишен
финансов отчет и доклад за дейността на Асоциацията.
В случаите предвидени в ЗЮЛНЦ , когато е задължително осъществяването на
независим одит, Общото събрание определя регистрираните одитори. Когато Общото
събрание не избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се
назначава от ВУС.
Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, АБС ще изготвя отчетна
информация при спазване на принципите на откритост, достоверност
и
своевременност.

Асоциация на българите по света може да разходва безвъзмездно средствата си
за постигане на целите, определени в Устава на АБС, при спазване на изискванията на
чл. 41. от ЗЮЛНЦ.
Подборът на облагодетелстваните лица и начина на тяхното подпомагане от АБС се
извършва в зависимост на нейните финансови възможности.
Разходите, които юридическото лице с нестопанска цел извършва включват:
1. Разходи по осъществяване функциите на органите на сдружението и
изпълнение на правомощията им, включващи:
а/ Разходи за използване и поддръжка на административни помещения,
оборудване, движимо имущество.
б/ Разходи за заплащане на трудови възнагражди.ения на служители, на
възнаграждения по граждански договори.
в/ Други разходи по осъществяването на организацията и административното
управление на дейността на Асоциацията.
2. Разходване на средства, използване пряко за постигане на целите на
сдружението и непосредствено свързани с осъществяване на основните
дейности на АБС
3. Разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на
Асоциацията.
Настоящите правила са приети на заседание на ВУС на АБС проведено на
02.11.2014 г..

Председател на АБС:
/ К. Йорданов /

