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Гр. Силистра, септември 2017 г. 
 
 
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява 
общественополезната дейност на Сдружение „Местна инициативна рибарска група 
Силистра“ и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото му. 
Чл.2.Основни потребители на услугите на Сдружението могат да бъдат: 
1.Всяко физическо и юридическо лице, регистрирано по ТЗ  
(ЗК, ЗЮЛНЦ, вкл. ЕТ), което извършва своята дейност на територията на община 
Силистра. 
Чл.3.(1) Основните дейности на Сдружението се извършват при спазване на следните 
принципи: 
1.Равнопоставеност между представителите на публичните институции и частния 
бизнес;  
2.Равнопоставеност и сътрудничество между представителите на общините, 
съставляващи сдружението; 
3.Равнопоставеност между представителите на всички сектори в рибарската група; 
4.Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на пол, раса, религия и 
партийна принадлежност, право на глас на всеки член, участие в управлението на 
сдружението и право да бъде информиран за дейността му; 
5.Колективност при обсъждането на всички въпроси и вземането на решения; 
6.Лична отговорност при изпълнение на взетите решения; 
7.Екипност в работата на ръководните й органи 
8.Публичност, откритост, информираност на обществеността за дейността на МИРГ. 
(2) Не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване 
на дейност в частна полза. 
(3) СДРУЖЕНИЕТО е неполитическа организация и е независимо от държавни, 
политически, синдикални и други органи и организации. 
(4) СДРУЖЕНИЕТО представлява публично-частно партньорство със задължително 
участие на общината от територията на действие на МИРГ. 
 
II.ПРАВИЛА И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА 
ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
Чл.4. Сдружение „Местна инициативна рибарска група Силистра“ извършва дейност в 
обществена полза, което чрез своите членове –български и чуждестранни дееспособни 
физически и юридически лица, допринася за реализиране на местните нужди и 
инициативите на местните хора, следвайки принципите на Воденото от общностите 
местно развитие от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 и други 
финансиращи програми за развитие на територията в сферите на:  
-подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън 
него, ученето през целия живот и създаването на работни места в района на рибарство 
и аквакултури; 
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-подобряване и използване на екологичните дадености в районите за рибарство и 
аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на 
климата; 
-насърчаване на социалното благополучие и културно наследство в районите за 
рибарство и аквакултури; 
-засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на 
местните ресурси в областта на рибарството; 
-работа с млади хора; 
-обмен на информация, заимстване на опит и сътрудничество със сродни организации в 
страната и чужбина; 
-сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации; 
-сътрудничество с български държавни органи и институции, органите на местното 
самоуправление и местната администрация, както и с представители на частния бизнес.  
-Предприемане на действия и политика, свързани с презентиране на национално 
равнище на уникалността на рибарските райони, характерните за тях местни продукти, 
специфичните обичаи и традиции.  
Чл.5. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, 
определени в Устава на Сдружението с нестопанска цел, като се използват 
предвидените средства. 
Чл.6.(1) Всяка година Общото събрание на юридическото лице с нестопанска цел 
приема основни насоки и програма за дейността на сдружението, годишният доклад за 
дейността и финансовият отчет на сдружението, както и годишните отчети на УС за 
дейността му;  
(2) Управителният съвет изготвя проект на Програма за осъществяване на дейността на 
Сдружението като изхожда от текущата дейност, получените резултати и тенденциите за  
развитието и подобряването й; 
(3) Проектът на Програма за осъществяване на дейността се предоставя на вниманието  
на членовете на Сдружението в рамките на срока от публикуване на поканата за 
свикване на Общо събрание, който не може да бъде по-кратък от три седмици; 
(4)Всеки член на Сдружението може да прави възражения и предложения по проекта на 
Програма. 
Чл.7. (1) В годишната Програма за осъществяване дейността на Сдружението, приета от 
Общото събрание, се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, 
включени в предмета на основната дейност на Сдружението по чл.4 от Правилата, които 
юридическото лице с нестопанска цел ще извършва през съответната календарна 
година; 
(2) Годишната Програма предвижда конкретните действия, които ще бъдат предприети 
за осъществяване на всяко мероприятие или отделна дейност. С приемането на 
годишната Програма се одобряват предложените от Управителния съвет проекти на 
план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за 
съответната календарна година; 
(3) Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за 
съответната календарна година, техния вид, размер, конкретно предназначение и начин 
на разходване се определят от Общото събрание с годишната програма за 
осъществяване дейността на Сдружението и се предвиждат в годишния бюджет; 
(4) С годишната Програма Общото събрание на Сдружението възлага на Управителния 
съвет да организира и осъществява планираните дейности и мероприятия и го 
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оправомощава да разходва определените в програмата и предвидените в бюджета 
средства, в съответствие с определените вид, размер и предназначение за ползване. 
Чл.8. (1) За осъществяване на дейностите по чл.4 от Правила та се създават помощни 
звена, комисии към УС, секции, клубове и/или други помощни органи за подпомагане 
дейността на Сдружението; 
 (2) Специалистите –членове на помощни органи съгласно ал. 1 (комисии към УС, секции 
и/или клубове за подпомагане дейността на Сдружението) могат да бъдат както 
представител и от членовете на Сдружението, така и външни лица; 
(3) Управителният съвет определя броя на членовете, техния състав, функциите и срока 
на дейностите на помощните органи, посочени в ал. 1; 
(4) Помощните звена, комисии към УС, секции и/или клубове за подпомагане дейността 
на Сдружението се създават с решение на Управителния съвет; 
(5) Помощните звена, комисии към УС, секции и клубовете за подпомагане дейността на 
Сдружението се отчитат в срок за дейността си пред Управителния съвет; 
(6)Управителният съвет след обсъждане на осъществените дейности и предоставени 
материали може да определи допълнителен срок за изменение или допълнение на 
материалите. 
Чл.9. Управителният съвет взема решения за осъществяване дейностите и 
необходимите средства на Сдружението в изпълнение на Програмата. 
Чл.10.(1) Сдружението може да извършва самостоятелно или в съдружие с други 
физически и/или юридически лица допълнителна стопанска дейност, свързана с 
основния му предмет на дейност. 
(2) Издателска дейност се осъществява чрез разработване и разпространяване на 
различни по вид информационни материали (листовки, дипляни, брошури и др.) по една 
или няколко от следните основни теми: 
1. Технически (нови техники и технологии, въвеждане на иновационни практики и др.); 
2. Икономически (законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.);  
3. Резултати от изследвания (разпространение на резултати от завършени научно-
приложни изследователски проекти в областта на рибарството и аквакултурите до 
подходящи ползватели);  
4. Информационни технологии (работа с компютър, запознаване със средства за 
комуникации и информация и др.); 
5. Повишаване на знанията за основните изисквания в областта на опазване на 
околната среда (почви, води, промени в климата, биоразнообразие и др). 
(3) Сдружението осъществява консултантски услуги,  
насочени към подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на подходящо ниво на 
технически и икономически знания и умения. Консултантската дейност се осъществява 
чрез предоставяне на съвети относно: 
1. Допустимите мерки за кандидатстване за получаване на средства от ЕС по 
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 ; 
2. Други донорски програми на ЕС; 
3. Подпомагане при подготвителния етап (проучвания и анализи) за подготовката на 
бизнес-плана/ проекта. 
4. Подпомагане при изготвянето на бизнес-планове/проекти за кандидатстване за 
финансиране; 
5. Подпомагане при подготовката на заявления и другите изискуеми документи при 
кандидатстване за финансиране; 
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6. Стандартите за качество и хигиена на производството; 
7. Изискванията за опазване на околната среда; 
8. Ветеринарните и фитосанитарни изисквания, условията за хуманно отношение към 
животните. 
(4) Сдружението създава и разпространява информационни продукти; 
(5) Сдружението управлява собственото си имущество; 
(6) Сдружението провежда информационни срещи, семинари и обучения по актуални 
теми; 
(7) Сдружението упражнява права върху интелектуална собственост. 
Чл.11. (1) При осъществяване на дейностите по чл.10 от Правилата, органите на 
Сдружението се съобразяват с Устава, правилата на Търговския закон, гражданското 
законодателство на Република България и специфични правила, предвидени в законови 
и подзаконови нормативни актове; 
(2) Допустимите бенефициенти на Сдружението, критериите за избор и процедурите за 
финансиране на проекти на бенефициентите се избират съгласно правила, разработени 
от Управителния съвет и одобрени от Общото събрание с обикновено мнозинство на 
присъстващите. 
Чл.12. Сдружението не разпределя печалба от допълнителната си стопанска дейност. 
Всички приходи от тази дейност се използват за постигане на заявените в Устава цели. 
Чл.13.(1) Управителният съвет в началото на всяка година изготвя годишен отчет за 
дейността на Сдружението през предходната година; 
(2) Отчетът трябва да съдържа: 
1.Данни за основните дейности на Сдружението; 
2.Изразходваните средства; 
3.Връзката на осъществените дейности с целите и програмите на юридическото лице с 
нестопанска цел; 
4.Постигнатите резултати; 
5.Размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от други дейности за 
набиране на средства; 
6. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставените дарения, както и 
данни за дарителите; 
7.Финансовите резултати; 
(3) Отчетът се предоставя на разположение на членовете на Сдружението в рамките на 
срока от публикуване на поканата за свикване на Общо събрание, който не може да 
бъде по-кратък от 3/три/ седмици; 
(4) Общото събрание приема отчета за дейността на Сдружението след обсъждане; 
(5)До 31-ви май на всяка година приетият от Общото събрание отчет се представя за 
вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност към Министерство на правосъдието. 
 
III. НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО 
Чл.14. Имуществото на Сдружението се състои от недвижими имоти, движими вещи, 
вещни права, права върху интелектуална собственост, парични средства, вземания, 
ценни книжа и други права, които законът допуска като елементи на имущество на 
юридически лица с нестопанска цел. 
Чл.15.(1) Общото събрание приема годишен бюджет на МИРГ 
Силистра; 
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(2) Проектът на бюджет се изготвя от Управителния съвет 
не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася; 
(3) Проектът на бюджет се предоставя на членовете на Сдружението в рамките на срока 
от публикуване на поканата за свикване на Общо събрание, за да се запознаят със  
съдържанието му и да направят предложения за изменения и допълнения, които могат 
да бъдат взети под внимание; 
(4) Приетият бюджет на Сдружението се изпълнява от Управителния съвет. 
Чл.16.(1) Общото събрание приема годишен счетоводен отчет на Сдружението; 
(2) В срок до 31-ви март на всяка година Управителният съвет съставя годишен 
счетоводен отчет за предходната година и го представя за одобрение от ОС; 
(3) В срок до 31-ви май на всяка година Управителният съвет представя и заявява за 
вписване в Централния регистър заверения годишен счетоводен отчет за предходната 
година след приемането му от Общото събрание. 
Чл.17.(1) Основен източник на придобиване на средства от Сдружението е 
кандидатстването по проекти от мерките на Оперативна програма за развитие на сектор 
„Рибарство” и други национални и международни програми; 
(2) Бюджетът на Сдружението се формира още от годишен членски внос, спонсорство, 
дарения, завещания, приходи от осъществяваната стопанска дейност, както и от всички  
други разрешени от закона способи; 
(3) Размерът на членския внос и сроковете за внасянето му са определени в Устава. 
(4) Членовете на Сдружението могат да правят допълнителни целеви и имуществени 
вноски за постигане на определена цел по решение на Общото събрание.  
1. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на 
вноските; 
2. Решението се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите членове. 
Чл.18.  Акумулираните в Сдружението средства се изразходват за постигане на 
дефинираните в Устава цели чрез осъществяване на описаните видове дейности. 
Чл.19.(1) При осъществяване на дейността си Сдружението разходва средствата си 
възмездно и безвъзмездно; 
(2) Сдружението може да придобива възмездно вещни права върху имоти и вещи, както 
може да бъде страна по възмездни двустранни договори, необходими за осъществяване 
на Дейността и постигане на целите, определени в Устава, 
при спазване на правилата на българското законодателство. 
Чл.20. При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да 
вземе решение с мнозинство 2/3 от присъстващите за внасяне на допълнителни вноски 
от членовете за покриването на загубите. 
Чл.21.(1) Разходите на Сдружението се извършват съгласно бюджета за съответния 
финансов период, приет от Управителния съвет и одобрен от Общото събрание с  
обикновено мнозинство от присъстващите; 
(2) Сдружението разходва безвъзмездно имуществото си за посочените в чл.38, ал.1 от 
ЗЮЛНЦ цели и дейности и по-конкретно за: 
1. Управление и администриране на средствата по Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 и други децентрализирани програми за развитие, основани на  
участието на местните общности, включващи: 
а/ разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, 
движимо имущество; 
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б/ разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения 
по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни; 
в/ други разходи по осъществяването на организацията и административното 
управление на дейността на юридическото лице с нестопанска цел, включително 
разходи по организацията и провеждането на Общо събрание, разходи по 
организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за 
изпълнение на задачите, възложени на помощните групи по чл.7, ал.1 от Правилата.  
2. Подпомагане финансирането на проекти на местни бенефициенти за осъществяване 
на Стратегията на Сдружението в областта на подпомагане на диверсификацията в 
рамките на риболова с търговска цел или извън него, ученето през целия живот и 
създаването на работни места в района на рибарство и аквакултури, подобряване и 
използване на екологичните дадености в районите за рибарство и аквакултури, 
включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата, 
насърчаване на социалното благополучие и културно наследство в районите за 
рибарство и аквакултури, засилване на ролята на рибарските общности в местното 
развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството. 
3. Дейности, свързани с приобщаване на Сдружението към сътрудничество с други 
сродни структури; 
4.Обучителни, информационни, консултантски, изследователски и други дейности, 
необходими за осъществяване на целите на Сдружението, свързани с организиране, 
провеждане или участие в курсове, семинари или конференции на юридическото лице с 
нестопанска цел; 
5. Дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирана литература; 
6. Предоставяне на парични и други материални награди на членове на Сдружението за 
заслуги и постижения; 
7. Други цели, приети от Общото събрание. 
Чл.22.(1) Решението за подпомагане на отделни лица по начините, посочени в чл.21, 
ал.2,т.2, от правилата се извършва съгласно правилник за финансиране на 
бенефициенти, приет от Общото събрание с обикновено мнозинство на присъстващите. 
(2) Сдружението подпомага физически и юридически лица по начините, посочени в чл. 
21, ал. 2, т.1/б/, т.2,т.4, т.5 и т.6 на настоящите Правила и ред, само ако чрез това 
подпомагане се постигат целите на Сдружението, определени в Устава. 
Чл.23. (1) Сдружението не може да разходва безвъзмездно имуществото си в полза на 
физически и юридически лица, посочени в чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, освен ако 
подпомагането е в очевидна полза на Сдружението и сделките са сключени при 
публично обявени общи условия; 
(2) Подпомагането на физически и юридически лица, посочени в ал. 1 се извършва с 
мотивирано решение от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове. 
Чл.24. Сдружението може да разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на 
целите и осъществяване на дейностите, посочени в чл.4 и чл.21 от Правилата в 
съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и годишна програма за 
дейността. 
Чл.25. По решение на Управителния съвет и получено одобрение от Общото събрание, 
могат да се формират целеви парични фондове, включително и във валута, за 
финансиране на отделни дейности и мероприятия за осъществяване на целите и 
задачите на Сдружението като средствата могат да се събират и от членовете на 
юридическото лице с нестопанска цел. 
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Чл.26. Сдружението отговаря за поетите задължения с имуществото си. То не носи 
отговорност за имуществените задължени я на своите членове. 
 
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1.Партньорствата на Сдружението с други организации се създават и регламентират 
посредством Меморандум за разбирателство, Рамкови договори за сътрудничество и  
взаимодействие и договори за дарения. 
§2. Контролът по разходване на средствата на СДРУЖЕНИЕТО се осъществява от 
държавните контролни органи.  
§3.Настоящите правила и ред за осъществяване на общественополезна дейност са 
приети върховния колективен орган на Сдружението, на заседание, проведено на 
05.09.2017 г. в съответствие с чл.35, ал.1, т. 3, т.7 от Устава. 
§ 4. Въпросите, неуредени в настоящите правила, се решават съобразно разпоредбите 
на закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на Сдружението и 
действащото законодателство на Република България. 
 
Настоящите правила и ред за осъществяване на общественополезна дейност се 
съставиха в два еднообразни екземпляра – един за Министерството на правосъдието и 
един за архива на СДРУЖЕНИЕТО. 
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