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ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящите правила се урежда редът, по който се осъществява
общественополезната дейност на фондация „Европейско училище по принудително
изпълнение“ (фондацията).
Чл. 2. Фондацията осъществява дейността си при спазване на следните принципи:
1. законност;
2. публичност;
3. прозрачност;
4. информираност;
5. лична отговорност.
ГЛАВА ВТОРА
РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
НА ФОНДАЦИЯТА
Чл. 3. Фондацията се определя като юридическо лице с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2, ал. 1 и чл. 37 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Чл. 4. (1) Цели на фондацията са:
1. обучение, поддържане и повишаване на квалификацията на съдебните и публичните
изпълнители, както и на синдиците;
2. обучение на представители от юридическите и други професии по основните
въпроси и практическата проблематика на принудителното изпълнение, приложението на
европейското право в случаите на принудително изпълнение на трансгранични съдебни
актове и актове за установяване на публични вземания;
3. подготовка на обучаваните представители на юридическите професии за прилагане
правото на Европейския съюз, запознаване с международното право и правото на други
държави в областта на принудителното изпълнение;
4. осъществяване на международни контакти и сътрудничество със сходни
организации;
5. развитие и подпомагане на научната дейност и публикациите в областта на правните
и сходни науки, по-специално в областта на принудителното изпълнение.
(2) Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определи в
Учредителния акт (Устава) на фондацията.
Чл. 5. Средствата за постигане на целите на фондацията са:
1. организация и провеждане на семинари, лекционни курсове и други форми на
обучение;
2. организиране и подпомагане издаването и разпространението на специализирана
правна литература;
3. сътрудничество и участие в сходни български, чуждестранни и международни
организации и институции;
4. разработване и участие в програми за набиране на средства от местни, чуждестранни
и международни фондове, организации, физически и юридически лица за постигане на целите
на фондацията, за осигуряване и реализиране на нейната дейност, програми и проекти.
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Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на фондацията в началото на всяка календарна
година изготвя доклад и годишен финансов отчет за дейността на фондацията през
изминалата година, които представя на Управителния съвет. Докладът трябва да съдържа
данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и
програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за
набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и
данни за дарителите;
4. финансовия резултат.
(2) Управителният съвет, след приемане на представените от изпълнителния директор
доклад и годишен финансов отчет ги представя на Съвета на Камарата на частните съдебни
изпълнители.
(3) Изпълнителният директор, в предвидения от закона срок представя годишния
доклад за дейността и финансовия отчет на фондацията на хартиен или електронен носител в
централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на
правосъдието в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ.
ГЛАВА ТРЕТА
НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА
ИМУЩЕСТВОТО НА ФОНДАЦИЯТА
Чл. 7. (1) Имуществото на фондацията се състои от:
1. имуществото, предоставено с учредителния акт;
2. дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
3. субсидии, помощи, спонсорство и други доходи;
4. придобиване на имущество по възмездни сделки;
5. доходи от собствена стопанска дейност, съгласно чл. 7 от Учредителния акт (Устав),
осъществявана по предвидения от закона ред.
(2) Имуществото на фондацията се състои от парични средства в левове и
чуждестранна валута; ценни книжа; право на собственост и други вещни права; вземания;
права върху обекти на интелектуална собственост; други права и задължения.
Чл. 8. При осъществяване на дейността си фондацията разходва средствата си
възмездно и безвъзмездно.
Чл. 9. Имуществото на фондацията може да се разходва само за постигане на
определените цели, съгласно
Учредителния акт (Устав),
законовите разпоредби и
настоящите правила.
Чл. 10. Управителният съвет на фондацията одобрява проекта за бюджет на
фондацията.
Чл. 11. Фондацията може да разходва и средства за:
1. осъществяване на функции на органите на фондацията и изпълнение на
правомощията им, включващи: разходи за поддръжка на административни помещения,
оборудване, движимо имущество; разходи за заплащане на трудови възнаграждения на
служители, възнаграждения по наети по граждански договори експерти и работни групи;
2. разходи по осъществяване на организацията и административното управление на
дейността на фондацията, включително разходи по организацията и провеждане на заседания
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на Управителния съвет на фондацията; необходими командировки в страната и в чужбина на
членове на Управителния съвет, служители на фондацията членове на Камарата на частните
съдебни изпълнители и на външни на фондацията лица, свързани с осъществяването на
конкретни задачи;
3. разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на фондацията
свързана с предмета на основната ѝ дейност.
Чл. 12. Управителният съвет на фондацията утвърждава учебните програми, приема
годишен план за дейността на фондацията, както и тригодишен план за нейното развитие.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите Правила и ред за осъществяване на обществено полезна дейност на фондация
„Европейско училище по принудително изпълнение“ са приети от Управителния съвет на на
ЕУПИ с Решение по Протокол № 3 от заседание, проведено на 24.03-2017 г.
§ 2. Случаите неуредени с настоящите правила се решават съобразно разпоредбите на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел, Учредителния акт (Устав) на фондацията и
действащото законодателство.
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