
ПРАВИЛА И РЕД 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ НА 

СДРУЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА 

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ФОТОГРАФИ 

 

„Асоциация на професионалните фотографи” е сдружение с нестопанска цел, определено за 

осъществяване на дейност в обществена полза, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 

1. Основни цели на сдружение „Асоциация на професионалните фотографи” 

а)  Утвърждаване на професията „фотограф” и изграждане на положителния й образ в 

обществото; 

б) Генериране на идеи и на инициативи за публична колективна защита на професионалните 

интереси и авторските права на фотографите; 

в) Подпомагане на обмяната на информация между членовете на сдружението относно упражняване 

на фотографската професия; 

г) Подготовка и изработване на мотивирани предложения за законова и регламентация на правата и 

задълженията на професионалните фотографи; 

д) Улесняване на професионалните контакти и връзките между професионалните фотографи и 

различни фотографски организации; 

е) Дейности за подготовка на изграждане на фонд за нуждаещи се членове при болест, 

нетрудоспособност, трудова злополука и т.н. 

ж) Дейности за поддържане и обогатяване на архива на асоциацията и подготовка за изграждане на 

музей на фотографията в България. 

з) Други, незабранени от законите в страната цели, определени с решение на Общото събрание; 

2. Средства за постигане на целите на сдружение „Асоциация на професионалните 

фотографи” 

а)  Изработване, структуриране, въвеждане, контрол за спазване и популяризиране на 

професионалните изисквания за признаване на качеството „професионален фотограф”; 

б) Изработване, популяризиране и поддържане на „Етичен кодекс” на професионалния фотограф; 

в) Разработване на стандарти за работа на професионалните фотографи и изграждане на 

положителен образ в обществото на асоциацията и позиционирането й като обществен гарант за 

професионализъм на всеки един от членовете й;  



г) Иницииране и поддържане на връзки с чуждестранни организации на професионални фотографи, 

асоцииране, обмяна на опит, пътуващи изложби, международно и транс-гранично сътрудничество 

като предпоставка за разработване на големи проекти в областта на фотографското изкуство; 

д) Учредяване на годишни награди в областта на фотографията, организиране на изложби, 

семинари и други подобни публични прояви;  

е) Повишаване на първоначалната и последващата професионална квалификация на фотографите 

през цялото време на практикуване на фотографската професия; 

ж) Създаване на двуезичен интернет-сайт на сдружението – на български език и на английски език; 

з) Утвърждаването на фотографията като наука и изкуство, разработване на нови учебни планове, 

курсове, семинари и обучения и превръщането й във все по-желана от студентите специалност; 

и) Популяризиране на фотографията като дейност, професия и изкуство, провеждане на 

информационни и рекламни кампании, свързани с фотографията и с професионалните фотографи; 

 

3. Набиране и разходване на имуществото на сдружение „Асоциация на професионалните 

фотографи” 

 

а) Източници на средства на сдружението са имуществени вноски на членовете, приходи от 

допълнителна стопанска дейност, дарения от физически и юридически лица (сдружения с 

нестопанска цел, фондации, търговски дружества), спонсорство. 

б) Сдружение „Асоциация на професионалните фотографи” може да извършва за постигане на 

своите цели допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност, и 

приходите, от които ще се използват единствено за постигане на неговите цели. Предметът на 

допълнителната стопанска дейност включва: издаване и разпространение срещу заплащане на 

научна и научно-популярна литература, периодични издания; организиране и провеждане срещу 

заплащане на дискусии, симпозиуми, срещи и др.; осъществяване на експертна и консултантска 

дейност срещу заплащане; организиране на курсове и семинари срещу заплащане; упражняване на 

права върху интелектуална собственост; управление на имуществото, когато законът определя 

приходите от тази дейност като приходи от стопанска дейност; рекламна дейност, издателска 

дейност, фотоуслуги, други разрешени от закона дейности. 

в) Сдружението набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане дейности, 

съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от държавата 

или международни организации при спазване на действащото законодателство и международните 

актове в сила за България. 

г) Стопанисването и управлението на движимото и недвижимото имущество на сдружение 

„Асоциация на професионалните фотографи” се извършва в съответствие с нормативните актове в 

Устава. 

д) Сдружението не може да бъде неограничено отговорен съдружник в търговски дружества. 



е) Сдружение „Асоциация на професионалните фотографи” ще разходва имуществото си за 

обявените в Устава цели. Ако годишните приходи на сдружението надхвърлят годишните му 

разходи, излишъкът ще бъде инвестиран в разширяване на общественополезните му дейности. 

ж) Сдружение „Асоциация на професионалните фотографи” може безвъзмездно да разходва 

имущество и да осъществява дейността си в обществена полза, насочена към постигане на неговите 

цели по реда, определен от ЗЮЛСЦ, и съгласно действащия Устав. 

з) Подборът на облагодетелстваните лица и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението се 

извършват в зависимост от финансовите му възможности и неговите цели, като приоритетно се 

предоставя помощ за дейности насочени към: 

1. Подпомагане развитието на фотографията и визуалните изкуства; 

2. Повишаване на квалификацията на действащи фотографи; 

3. Повишаване информираността на обществото за работата на професионалните фотографи чрез 

средствата на визуалните изкуства, връзките с обществеността и медиите. 

4. Обединяване на професионалистите в сферата на фотографията, с цел повишаване качеството 

на фотографското изкуство в България. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Председател: 

                                                                                                                                (Лилия Йотова) 


