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ГРАНТОВЕ НА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ – ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

ВЪПРОС: 

Как Ротари клубовете, които изпълняват проекти за доставка на оборудване или услуги ще 

осъществяват тези дейността, така че да се гарантира, че това не е стопанска дейност? 

ОТГОВОР: 

Ротари клубовете са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на българските закони и за 

тях важат общите правила за доказване на нестопанска дейнност. А именно – при извършване 

на нестопанска дейност НЕ трябва да има реализирана печалба. От това следва, че приходите 

трябва да покриват на 100% разходите и да са извършени във връзка с дейността, за която е 

създаден клуба и респективно е заложено в устава. Ако имате предоставени Х пари по проект, 

то следва същата сума да бъде изразходена за дейности по проекта. 

 

ВЪПРОС: 

Фактурите във връзка с доставките по даден проект на чие име трябва да бъдат – на името на 

клуба или на бенефициента, например болница? 

ОТГОВОР: 

Фактурите са на името на клуба, а ДМА следва да бъдат прехвърлени с документ – договор, 

протокол или друг релевантен документ на бенефициента. Фактурите са документалното 

доказателство, че разходът е обвързан с прихода. 

 

ВЪПРОС: 

Ако апаратурата / оборудването е от чужбина, кой ще бъде вносител в България – това е 

свързано с начисляване на мито и ДДС? 

ОТГОВОР: 

При планиране на бюджета по проекта в разходната част следва да се посочи стойността на 

оборудването с включен ДДС. Вносител на съответното оборудване разбира се е доставчикът, от 

когото ще закупите оборудването. Разходите за мито (както и освобождаването от митница) са 

негово задължение и не са свързани с Вас. Всички вносители на оборудване от държави с които 

сме в режим на плащане на мито със сигурност са калкулирали тези такси в цените си. 

Не се препоръчва Ротари клубовете да осъществяват сами доставки на оборудване от чужбина, 

особено, ако последото е свързано с митнически режими. 

 

ВЪПРОС: 

Как да се избегне регистрация по ДДС на клуба? 

ОТГОВОР: 

По отношение на ДДС – нестопанската дейност е освободена от облагане (чл.44 от ЗДДС). 
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ВЪПРОС: 

Как се води отчетността по проекта – дистриктен и/или глобален грант? 

ОТГОВОР: 

Глобален грант - Отчетността се води по правилата и процедурите на РИ, които са описани в 

ръководството за изпълнение на глобални грантове достъпно на сайта на РИ, както и на сайта на 

Дистрикта. При закупуване на оборудване и апаратура се прилагат правилата за отчитане на 

финансирания и дарения. 

Дистриктен грант - Отчетността се води по правилата и процедурите на РИ и Дистрикт 2482 - 

България, подробно описани в Ръководството за изпълнение и отчитане на дистриктни грантове, 

което се намира на сайта на Дистрикта в раздел Комитете/Подкомитет Дистриктни грантове. 

 

ВЪПРОС: 

Ако проектът се осъществява съвместо с партньор, който не е Ротари клуб, например Червения 

кръст, как ще се регламентират отношенията? 

ОТГОВОР: 

Включването на друго НПО или организация, включително публичен орган, като партньор следва 

да бъде регламентирано със споразумение във формат, в който Вие прецените, но да са описани 

ясно правата и отговорностите на двете партниращи си организации, особео, ако партньорът ще 

участва с финансиране по проекта. 

 

ВЪПРОС: 

Законосъобразно ли е снимане на деца и публикуване на снимките за целите на нашите проекти 

без съгласие на родителите във връзка с Регламента за защита на личните данни (GDPR)? 

ОТГОВОР: 

Ротари клубовете не следва да се притесняват, че дейността по заснемане на деца без взимане 

на съгласие от родителите им за целите на нашите проекти е нарушение както спрямо 

Регламента, така и спрямо националното законодателство, защото: 

1. Снимката сама по себе си не е лични данни по смисъла на Регламента, освен ако не е 

придружена с лична информация (данни). Лични данни са: името на детето, ЕГН, адрес, данни 

за родители и т.н. или комбинация от данни, които могат еднозначно и пълно да идентифицират 

съответното дете/лице. 

2. Освен това в Регламентът е указано, че когато нещо е в обществен интерес GDPR-а не се 

прилага за него. 

3. Единствения случай, когато снимката се счита за лични данни е, когато се използва някой от 

специализираните софтуери за обработване на снимки с разпознаване на образ (снимките се 

обхващат от определението за биометрични данни единствено когато се обработват чрез 

специални технически средства, позволяващи уникална идентификация или удостоверяване на 

автентичността на дадено физическо лице), но тъй като: 1. Използването на такъв софтуер е под 
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специален режим и разрешение и 2. Ние нито имаме такъв софтуер, нито ще ползаваме, този 

случай не ни касае. 

Ако все пак, Ротари клубът прецени, че трябва да вземе съгласие от родителите, той е свободен 

да направи това. 

 
 


