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ПРАВИЛНИК
на
Хуманитарен фонд за ЛГБТИ хора
при
Фондация “Ресурсен център Билитис”

Фондът е учреден от Фондация Билитис с първоначално финансиране от
фондация M
 amaCash, Холандия.
Настоящият Правилник урежда целта, устройството
Хуманитарен фонд за ЛГБТИ хора, наричан ФОНДЪТ.

и

дейността

на

I. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. Наименованието на ФОНДА е Хуманитарен фонд за ЛГБТИ хора.
Чл. 2. Седалището на фонда е седалището на фондация “Ресурсен център
Билитис”.
Чл. 3. Фондът се учредява без срок.

II. ЦЕЛИ, ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ И СРЕДСТВА

Чл. 4 (1) ФОНДЪТ си поставя следните основни цели:
Да подпомага финансово ЛГБТИ хора, които са изпаднали в затруднено
положение в следствие на епидемията от COVID-19.
Да подпомага финансово ЛГБТИ хора в затруднено финансово положение, с
приоритет подкрепа на лесбийски, бисексуални жени, транс и интерсекс
хора, ЛГБТИ младежи и възрастни ЛГБТИ хора, както и ЛГБТИ хора, които
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принадлежат към други уязвими групи (етнически и религиозни малцинства,
хора с увреждания и други).

(3) Лицата, които ще бъдат финансирани от Фонда поемат ангажимент да не
използват финансирането за политически цели, ангажиращи Фондът и
съответно фондация “Ресурсен център Билитис” с предизборни кампании или
водене на пропаганда в полза на политически партии, движения и формации.
Чл. 5 . За постигане на тези цели ФОНДЪТ:
1. Ще предоставя финансова подкрепа на ЛГБТИ хора в затруднено финансово
положение като им предоставя ваучери за храна и лекарства и средства за
покриване на медицински и жилищния разходи.

ІII. ИМУЩЕСТВО

Чл. 6. Имуществото на ФОНДА се формира от:
1. Първоначално дарение на фондация MamaCash в подкрепа на българската
ЛГБТИ общност.
2. Последващи дарения или завещания във вид на пари, вещи и права върху
вещи, 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 фондация “Ресурсен център Билитис”.
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 фондация “Ресурсен център Билитис”
издава дарителски свидетелства.

ІV УСТРОЙСТВО, ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
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Чл. 9. (1) Органът за управление на ФОНДА е Комисия за разглеждане и
оценка на молби за финансова помощ, състояща се от трима представители
на български ЛГБТИ организации, наричана тук Комисията
(2) Приелите поканата на Учредителите за участие в Комисията на ФОНДА
се запознават с този Правилник и се задължават да спазват разпоредбите му
за постигане целите на ФОНДА.

V. КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА МОЛБИ ЗА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ
Чл 10. (1) Комисията е колективен орган на ФОНДА и се състои от трима души,
двама представители на фондация “Ресурсен център Билитис” и един
представител на други български ЛГБТИ организации.
(2) При намаляване броя на членовете на Комисията под предвидения по
предходната алинея брой, поради смърт на член на Комисията или при
невъзможност да изпълнява функциите си като такъв, се свиква събрание на
Комисията, на което се взема решение за попълване състава ѝ.
(3) Всеки един от членовете на Комисията може да напусне колективния
орган на ФОНДА с едностранно волеизявление, отправено писмено до
Комисията.
(4) Член на Комисията може да бъде освободен по решение на събранието на
Комисията в следните случаи:
1. системно нарушава разпоредбите на Правилника,
2. с действия или бездействия накърнява интересите и доброто име на Фонда
Чл. 11. (1) Комисията за разглеждане и оценка оценка:
а. Разглежда кандидатурите на всички, заявили желание да получат
финансиране от ФОНДА и определя дали отговарят на изискванията на
ФОНДА, за да получат финансиране
б. Изготвя списък на одобрените за финансиране кандидати и го представя на
Изпълнителния директор на Фондация Билитис за сключване на договор за
безвъзмездно целево финансиране
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