ПРАВИЛА И РЕД
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНО ОБУЧЕНИЕ” –
НАПТО
Чл.1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната
дейност на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование
„НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНО ОБУЧЕНИЕ” – НАПТО и се
определят правилата за набиране и разходване на имуществото му.
Чл.2. (1) Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ППРЕВЕНЦИЯ И
ТЕРАПЕВТИЧНО ОБУЧЕНИЕ” – НАПТО, наричано по-долу за краткост „АСОЦИАЦИЯТА” е
юридическо лице с нестопанска цел, което е учредено и осъществява своята дейност в
състотвествие с Конституцията на Р България, Закона за юридическите лица с нестопанска
цел (ЗЮЛНЦ, обн. ДВ. бр.81 от 6 октомври 2000 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 декември
2016 г.), и Устава.
(2) Асоциацията е регистрирана с решение № 245/16.08.2017 г. по фирмено дело №67 по
описа за 2017 г. на Варненски окръжен съд и се самоопределя като юридическо лица
нестопанска цел в обществена полза по смисъла на чл. 2, ал.1 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ, обн. ДВ. бр.81 от 6 октомври 2000 г., изм. и доп. ДВ.
бр.103 от 27 декември 2016 г.)
Чл.3. Управителният съвет на Асоциацията определя реда и организира извършването на
нейната общественополезната дейност.
Чл.4. Асоциацията извършва дейност в обществена полза като предметът на дейност
обхваша дейности, свързани с организиране и/или прилагане на добри практики с сферата
на превенцията и терапевтичното обучение в Р България.
Чл.5. Общественополезната дейност на Асоциацията се осъществява за постигане на целите,
определени в Устава като се изпозлат предвидените средства, а именно: установяване на
контакти и сътрудничество с институции, организации, физически и юридически лица в
страната и чужбина за организиране и реализиране на съвместни дейности и инициативи;
кандидатстване по различни проекти по регионални, национални, европейски и
международни програми и организиране и участие в срещи, обучения, уъркшопове, лекции,
семинари, международни, регионални и национални дейности и инициативи, съобразно
целите на Асоциацията.
Чл.6. Основните цели на Асоциацията са:
1. Обединяване на професионалисти от всички направления на хуманното
здравеопазване, както и други професионалисти, имащи отношение към превенцията
и/или терапевтичното обучение.
2. Промотиране на терапевтичното обучение на национално и регионално ниво и
утвърждаването му като подход за обуение на хора, живеещи с хронични
заболявания.

3. Повишаване на квалификацията на заинтересованите страни в областта на
превенцията и/или терапевтичното обучение.
4. Въвеждане на принципа на партньорство межди заинтересованите страни в областта
на превенцията и/или терапевтичното обучене при изработване и приемане на
стратегии, критерии и норми, политики и практики в системата на здравеопазването и
социалните дейности.
5. Допринасяне за развитието на научните изследвания в областта на превенцията и
терапвтичното обучение и осигуряване на разпространение на научно познание в
областта на превенцията и терапевтичното обучение.
6. Създаване на интегриран подход за социални услуги, здравни грижи и терапевтично
обучение на хора, живеещи със социално значими и редки заболявания в домашни
усовия и/или институционална среда.
7. Подобряване на достъпа до палиативни грижи на хора, живеещи със заболявания,
които не се повлияват от лечение, а основни са контролът болката и другите
симптоми, както и психологичните, социалните и духовните проблеми,
съпровождащи протичането на заболяването.
8. Развитие и утвърждаване на активното гражданско участие в управлението и
контрола на системата на здравеопазването и активно включване на представители
на пациентското движение в България в управлението на структурите в системата на
здравеопазването и социалните дейности.
9. Подобряване на диалога между представителите на пациентското движение в
България и представителите на медицинската общност с местната и централната
власт по отношение приемане на политики, стратегии и практики в сферата на
превенцията и терапевтичното обучение.
10. Въвеждане на принципа на партньорство между местната и централната власт и
организациите на медицинските специалисти и професионалистите по здравни
грижи.
11. Осигуряване на достъп до медицинска, юридическа и психологическа помощ на хора,
живеещи със социално значими и редки заболявания, хора от сегрегираните групи и
ключови популации за превенция и терпевтино обучение.
12. Изграждане на подход за здравна превенция по отношение разпространението и
контрола на ХИВ/СПИН, вирусни хепатити и други сексуално предавани инфекции
(СПИ), трансмисивни инфекции, социално значими заболявания, контрацепция и
превенция на аборта.
13. Осъшествяване на първична, вторична и третична превенция на социално значими
заболявания чрез кампании, акции и инициативи, целящи повишаване на здравната
информираност на обществото и формиране на устойчив модел за самоконтрол на
здравето и разработване на подход за намаляване на щетите от разпространението
на ХИВ/СПИН, вирусни хепатити и сексуално предавани инфекции и др.
14. Разработване на скринингови програми за превенция, съвместно с държавни,
общински структури, лечебни и други заведения.
15. Създаването на положителна промяна и адекватно отношение на обществото към
лицата засегнати и живеещи с ХИВ/СПИН, вирусни хепатити, СПИ и др. и намаляване
на стигмата и дискриминацията към засегнатите лица, техните близки и партньори.
16. Да работи за създаване на политика за лечение на наркозависмите в България и
създаване на рехабилатационни програми за превенция на рецидива и социална
интеграция.

17. Развитие и утвърждаване на програми и стандарти за въвеждане на часове по
здравно образование в училище и повишаване квалификацията на учителите за
осъществяване на първична превенция сред учениците по отношение на ХИВ/СПИН,
вирусни хепатити, СПИ, контрацепция трафик на хора, наркомании и
наркозависмости и утвърждаване на здравословния начин на живот.
18. Формира екип от младежки работници, които да бъдат обучени по основните
направления на първичната превенция, които да работят активно за осъществяване
на първична превенция в училища, висши учебни заедения, младежки структури и
др.
Чл.7 Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И
ТЕРАПЕВТИЧНО ОБУЧЕНИЕ” – НАПТО извършва дейност в обществена полза като за
постигане на целите си има предмет на дейност: 1) Организиране и провеждане на
семинари, лекции, консултации и неформални срещи по проблемите на превенцията и
терапевтичното обучение; 2) организиране, апробиране и въвеждане на програми за
терапевтично обучение на хора, живеещи с хронични заболявания; 3) обучение на
заинтересовани страни в областта на превенцията и терапевтичното обучение; 4)
организиране на пресконференции и открити информационни срещи по проблемите на
превенцията и терапевтичното обучение; 5) провеждане на научни изследвания в областта
на превенцията и терапевтичното обучениел разработване и предоставяне на подходящи
образователни материали за използване в масмедиите и обмяна на информационни
материали със сходни структури в България и чужбина; 6) провеждане на публични
кампании, промотиращи превенцията и терапевтичното обучение; 7) създаване на
информационни центрове в областта на превенцията и терапевтичното обучение; 8)
публикации в средствата за масова комуникация, свързани с основните цели на
Асоциацията; 9) създаване на печатен и електронен орган на Асоциацията за предоставяне,
споделяне и обмен на информаця.
Чл.8. (1) В началото на всяка календарна година Управителният съвет на Асоциацията
изготвя доклад за дейността на Асоциацията през изминалата година.
(2) Докладът по ал. 1 трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и
програмите на Асоциацията 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.
(3) Докладът се предоставя на разположение на членовете на Асоциацията в рамките на
едномесечния срок преди датата на Общото събрание за сведение, като по време на
заседанието на Общото събрание той се приема след обсъждане, след което приетият
доклад се представя за вписване в Централния регистър на юридическите лица с
нстопанска цел за осъщрествяване на общественополезна дейност към Министерство на
правосъдието в съотвествие с изискванивятана на Закона за юридически лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ, обн. ДВ. бр.81 от 6 октомври 2000 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от
27 декември 2016 г.).
Чл.9. (1) Асоциацията се самоиздържа, като не формира и не разпределя печалба, но може
да извършва допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл.3, ал.3 от Закона за

щридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ, обн. ДВ. бр.81 от 6 октомври 2000 г., изм. и
доп. ДВ. бр.103 от 27 декември 2016 г.), като тази дейност е допълнителна спрямо
основната дейност и служи само за осъществяване на целите, съгласно Устава и се регулира
от действащото законодателство в Р България.
(2) Допълнителната стопанска дейност на Асоциацията има за предмет: 1) организиране на
конференции, семинари, лекции, обучения и др.; 2) издаване на здравнообразователни
материали и научни списания; 3) консултантска и експертна дейност; търговия с материали,
рекламиращи дейността на Асоциацията; 4) сделки с интелектуална собственост и 5) договри
за реклама.
Чл.10. (1) Имуществото на Асоциацията се състои от парични средства, вещи, недвижимо
имущество, вещни права, права върху интектуална собственост, приходи от допълнителната
стопанска дейност и всички други източници, разрешени от закона в Р България.
(2) За осъществяване на своята дейност и постигане на целите си Асоциацията набира
средства от следните източници: 1) имуществени вноски на пълноправните и асоциираните
членове; 2) добровoлни вноски, дарения и завещания от физически и юридически лица от
страната и чужбина; 3) средства от допълнителна стопанска дейност; 4) финансиране от
източници в страната и чужбина за постигане на поставените цели и 5) други източници,
допуснати съгласно действащото законодателство в Р България.
Чл.11. (1) Всички приходи на Асоциацията, независимо от техния характер и източник се
включват в нейното имущество и служат за осъществяване само и единствено на нейните
цели.
(2) Приходите на Асоциацията не могат да се разпределят като печалба между нейните
членове или членове на ораганите на управление.
Чл. 12. (1) Членовете на Асоциацията могат да й предоставят парични средства под формата
на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(2) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 1 се определя от Общото събрание на
Асоциацията.
Чл.13. Асоциациятя в лицето на представляващите я, съгласно Устава, може да получава
средства по сключени договори за дарение, спонсорство, съвместна дейност и други
договори с физически или юридически лица.
Чл.14. С решение на Управителния съвет Асоциацията може да образуват целеви фондове
за финансиране на отделни прояви и програми, като за всеки създаден фонд се създава
правилник за неговото функциониране.
Чл.15. (1) Имуществото на Асоциацията се влага в банкови депозити, ценни кница, търговски
дружества, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат
сигурни и да гарантират достатъчен доход за запазване и увеличаване на имуществото, като
се държи сметка на целта на Асоциацията.
(2) За постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си Асоциацията
може да сключва в страната и чужбина сдлеки от всякакъв вид, вкл. За придобива и
отчуждава вещни права, ценни книжа, права на интелектуална собственост.
(3) Асоциацията може да учредява и участва в търговски дружества в страната и чужбина, да
инвестира в страната и чужбина, да открива представитеслтва.

Чл.16. Имуществото на Асоциацията може да се разходва само за постигане на
определените цели, съгласно Устава, действащото законодателство в Р България и
настоящия Правилник.
Чл. 17. (1) Асоциацията отговаря с имуществото си за поетите от нея задължения.
(2) Асоциацията е самостоятелно юридическо лице, което не отговаря за задълженията на
своите членове, както и на дружествата, в които те имат участие.
Чл. 18. (1) Всяка година Общото събрание на Асоциацията приема основните насоки за
развитие на Асоциацията и програма за осъществяване на дейността й.
(2) Управителният съвет изготвя проект на програма за осъществяване на дейността на
Асоциацията, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденции за
развитието и подобряването й.
(3) Проектът на програмата се предоставя на вниманието на членовете на Общото събрание,
йато всеки член може да прави възражения и предложения по проекта на програмата.
Чл.19. (1) При осъществяване на общественополезната си дейността си Асоциацията
разходва средствата си възмездно и безвъзмездно.
(2) Сдружението може да придобива възмездно движими вещи и вещни права върху
недвижими имоти, както и да бъде страна по възмездни двустранни договори, свързани с
регламентираната стопанска дейност на сдружението и небходими за осъществяване на
дейността и постигане на целите на сдружението.
Чл.20. (1) Асоциацията подпомага физически и/или юридически лица, само ако чрез това
подпомагане се постигат целите, определени в Устава.
(2) Лицата, които желаят да бъдат подпомогнати подават мотивирано искане до
Управителния съвет, което се разглежда на първото заседание на Управителния съвет,
следващо постъпването му.
(3) Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41, ал. 3 от Закона за
юридически лица с нестопaнска цел (ЗЮЛНЦ, обн. ДВ. бр.81 от 6 октомври 2000 г., изм. и
доп. ДВ. бр.103 от 27 декември 2016 г.). решението за подпомагане следва да бъде взето от
Обшото събрание на Асоциацията с мнозинство 2/3 от всичките й члвенове.
(4) Критерий при подбор на лицата, които следва да бъдат подпомогнати е: конкретното
подпомагане да допринесе в най-голяма степен за постигане на целите на Асоциацията
Чл.21. При осъществяване на основната си дейност Асоциацията може да подпомогне
членовете си чрез безвъзмездно разходване на имуществото си по следния начин: 1)
предоставяне на специализирани печатни издания в областта на превенцията и/или
терапевтичното обучение; 2) предоставяне на средства на член на Асоциацията за покриване
на разходи за участие в конгрес, семинар, конференция, форум или друга подобна
инициатива, когато същите биха допринесли за постигане целите на Асоциацията; 3)
предоставяне на парични и материални награди на членове на Асоциацията за особен
принос за развитието на превенцията и/или терапевтичното обучение в Р България и 4)
други начини позоволени от закона, Устава и настоящия Правилник.
Чл.22. Разходите, които Асоциацията реализира могат да включват:
1. Разходи за осъществяване на функциите на органите на Асоциацията и
изпълнение на правомощията им, като:

a) разходи за използване и поддръжка на административни помещения,
оборудване, движимо имущество;
b) разходи за заплащане на трудови възнаграждения за служители, на
възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други
подобни;
c) други разходи, свързани с осъществяването и административното управление
на дейността на Асоциацията, включително разходи по организацията и
провеждането на Общото събрание, разходи за организацията и
провеждането на заседанията на Управителния съвет и разходи за изпълнение
на задачите, възложени на работни групи.
2. Разходи, свързани с прякото постигане на целите на Асоциацията;
3. Разходи за осъществяване на допълнителна стопанска дейност на Асоциацията.
Чл.23.Разходите, необходими за извършване на отделни дейности за съответната
календарна година, техният размер и предназначение се определят от Общото събрание с
годишния план за дейността и се предвиждват в годишния бюджет на Асоциацията.
Чл.24. Управителният съвет на Асоциацията организира и осъществява отделните планирани
дейности и прояви и разходва определените средста в съответствие с годишния план и
бюджета.
Чл. 25. Асоциацията осъществява своята дейност въз основа на принципите за прозрачност и
публичност. Годишният отчет за дейността и годишният финансов отчет са публични и се
предоставят в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при
Министерство на правосъдието.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Настоящитя Правилник е приет на заседание на Управителния съвет на „НАЦИОНАЛНА
АСОЦИАЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНО ОБУЧЕНИЕ” - НАПТО, проведено на
01.09.2017 г. в гр. Варна
§2 Въпросите, които са неуредени в настоящия Правилник се решават в съответствие с
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ, обн. ДВ. бр.81 от
6 октомври 2000 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 декември 2016 г.., Устава на Асоциацията и
и действащото законодателство в Р България.

