Проект!
ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
ОТ СДРУЖЕНИЕ ”КАМАРА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ”
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Настоящият правилник урежда правилата и реда за извършване на общественополезна дейност от
сдружение ”КАМАРА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ”, наричано за краткост “Камарата”.

2.

Дейността на Камарата се извършва въз основа на действащото законодателство, устава на Камарата и
настоящия Правилник.

3.

При извършване на дейността си Камарата се ръководи от принципите на законосъобразност, публичност
и прозрачност и от нейните цели, предвидени в Устава.

4.

Принципът на прозрачност се прилага чрез установената в Камарата система за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.

5.

Конфликт на интереси е налице във всички случаи, когато лице, заемащо длъжност в управителните и
контролни органи на Камарата, има личен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и
обективното изпълнение на правомощията или задълженията му, възникнали от неговия избор или от
заеманата длъжност.

6.

„Личен“ е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице,
заемащо длъжност в управителните и контролни органи на Камарата, или за свързани с него лица,
включително всяко поето задължение. „Свързано“ лице за целите на тези правила е всяко лице по
смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7.

„Облага“ е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и
предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на
стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние,
предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване
на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

8.

Управителните и контролните органи на Камарата и всеки техен член са длъжни да избягват конфликт на
интереси при упражняване на своите правомощия в това им качество, включително при:

8.1.

Подбор и подпомагане на лица при безвъзмездно изразходване на имущество на Камарата;

8.2.

Подбор на договорни и други партньори при възмездни сделки и възмездно изразходване на имуществото
на Камарата;

8.3.

Участие в проекти с привлечени средтства, грантове или възмездно финансиране;

8.4.

Получаване и изразходване на субсидии;

8.5.

Възлагане и участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;

8.6.

Вземане на решения от всякакъв друг характер, които създават или очевидно биха могли да създадат
конфликт на интереси.

9.

Всеки член на управителните и контролните органи на Камарата е длъжен незабавно да декларира
конфликт на интереси при неговото възникване и да се отведе от процеса на вземане на съответното
решение.
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Раздел II
ПОДБОР И ПОДПОМАГАНЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА
10.

Подборът на лицата, облагодетелствани от дейността на Камарата, както и начинът на тяхното
подпомагане се извършва при условията и по реда, посочени в настоящия правилник.

11.

Лицата, желаещи да получат помощ от Камарата, отправят писмена молба до Управителния съвет, в която
подробно излагат необходимостта, вида и размера на исканата помощ. Предложения за подпомагане на
определени лица могат да правят и членове на Управителния съвет в устна форма, което се отразява в
съответния протокол.

12.

Председателят на Управителният съвет възлага на член на съвета, или на служител на Камарата, да
извърши проверка на случая. Управителният съвет може да изиска допълнителни обяснения от молителя
или от трети лица, представянето на допълнителни документи, както и справки от различни учреждения.

13.

След приключване на проверката молбата се докладва на Управителен съвет, заедно с резултата от
проверката и се предлага проект за решение.

14.

При преценка на подадените молби за подпомагане Управителният съвет изхожда от следните критерии:

14.1.

връзка на искането с целите и задачите на Камарата;

14.2.

нуждата на молителя;

14.3.

финансовите възможности на Камарата.

15.

Начинът на подпомагане на нуждаещите се лица се определя от Управителния съвет в зависимост от
характера на нуждата им и може да бъде парична помощ, имуществено подпомагане, консултации от
специалист и др.

16.

Решението на Управителният съвет за отпускане или за отказ за отпускане на помощ се взема с
обикновено мнозинство и съдържа следните реквизити:

16.1.

дата и място на провеждане на заседанието на Управителния съвет, присъстващи членове,

16.2.

трите имена, адрес ЕГН на физическото лице респективно наименование, седалище, адрес, данни за
регистрацията и вида на юридическото лице, поискало помощта;

16.3.

нуждата, за която се отпуска помощта;

16.4.

вида на помощта и начина, по който се извършва подпомагането на лицето;

16.5.

мотиви за отказа да се отпусне помощ;

16.6.

подпис на председателя и протоколиста на заседанието.

17.

Решенията на Управителният съвет, с които се отказва отпускането на помощ, не подлежат на обжалване
относно тяхната целесъобразност.

18.

За безвъзмездно разходване на имуществото на Камарата е необходимо мотивирано решение на
Управителния съвет, прието с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

18.1.

лица от състава на други органи на Камарата, техните съпрузи, роднините им по права линия - без
ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително,

18.2.

лица, били в състава на управителните органи на Камарата до две години преди датата на вземане на
решението,

18.3.

юридически лица, финансирали Камарата до три години преди датата на вземане на решение,

18.4.

юридически лица, в които посочените лица в т. 18.1 и 18.2 са управители, или могат да наложат или
възпрепятстват вземането на решение.
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19.

Управителният съвет решава във всеки конкретен случай каква част от постъпилите във Камарата
средства да бъдат заделяни за издръжка на Камарата и формиране на резерви.

20.

Постъпилите във Камарата целеви дарения се разходват съгласно волята на дарителя. Когато волята на
дарителя не е ясно конкретизирана, дарението се разходва съгласно решение на Управителния съвет за
всеки конкретен случай.

21.

Когато в договора за дарение не е предвидено друго, разходите и дължимите данъци за извършване и
разходване на дарението се поемат от Камарата.
Раздел III
ПОДБОР НА ПАРТНЬОРИ ПРИ ВЪЗМЕЗДНО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА

22.

Подборът на партньори по възмездни сделки се извършва обективно и при недопускане на конфликт на
интереси.

23.

Камарата може да сключва възмездни сделки с лицата по т. 18, както и с юридически лица, в които
посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, само
когато тези сделки са в очевидна полза на Камарата или са сключени при общи условия, публично
обявени.

24.

Очевидна полза за Камарата е налице във всички случаи, когато същата сделка може да бъде сключена
при пазарни условия само при по-висока цена или по-малки ползи.

25.

Сделки, сключени на организиран публичен фондов пазар, или на стокова борса, се смятат за сделки,
сключени при общи условия.
Раздел IV
УЧАСТИЯ В ДРУГИ ФОРМИ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

26.

Камарата участва в Програми, проекти и партньорски споразумения с външно безвъзмездно финансиране
(грантове и други) въз основа на решение на Управителния съвет. С решението се определят и
източниците на гаранции, финансово или друго участие на Камарата с активи, когато това се изисква от
съответния проект, програма или споразумение.

27.

Камарата има право да събира такси за организирани от нея курсове, обучения, сертификационни
процедури и други подобни, както от своите членове, така и от трети лица.

28.

Камарата, чрез Управителния съвет и упълномощени от него лица, има право от името на своите членове
да инициира и участва в обществени кампании и други инициативи насочени към законодателната и
изпълнителната власт, или други публични и частни институции, както и в обществени и други съвети и
консултативни органи, организирани от тях.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА

29.

Контрола за спазването на правилата се изпълнява от Комисията за професионална етика по
установените за нея процедури.

30.

Настоящите Правила и ред за извършване на общественополезна дейност от сдружение ”КАМАРА НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ” са приети от общото събрание на Камарата с протоколно решение
от 28.09.2016 г. и влизат в сила от датата на приемането им.

31.

Изпълнението на настоящите правила се възлага на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията
за професионална етика.

Председател:
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