БЛАГОТВОРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ СВЕТИЯ
СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
1929 г.
УСТАВ НА ФОНДОВЕТЕ ПРИ СВЕТИЯ СИНОД И ПРИ
МИТРОПОЛИИТЕ1
(Утвърден от Светия синод с протокол № 60, §12 от 15 юлий 1929 година)
ГЛАВАІ
Видове фондове и реда на учредяването им
Чл. 1. При Светия синод и при митрополиите има фондове по завещание и по
дарение и фондове, учредени от Светия синод и епархийските духовни съвети.
Чл. 2. Фондовете по завещание и по дарение се учредяват с решение на Светия
синод или на епархийските духовни съвети, след като приемат направените им
завещания и дарения.
Чл. 3 При Светия синод има Фонд за общоцърковни нужди, а при всяка
митрополия – Фонд за епархийски църковни нужди.
Както при Светия синод, тъй и при всяка митрополия, могат да се учредяват
фондове и със специално назначение.
Чл. 4. Фондовете при Светия синод и при епархийските духовни съвети се
учредяват само с мотивирани решения, в които трябва да се посочат нуждата, която е
наложила учредяването на фонда, неговите цели и задачи, приходите, които са му
обезпечени, и пр.
Решенията на епархийските духовни съвети за учредяване на фондове подлежат
на изпълнение само след като се утвърдят от Светия синод.
Г Л А В А ІІ
Цел и назначение
Чл. 5. Фондовете по завещание и по дарение имат онова назначение, което се
съдържа в завещанието или в дарението.
Когато, поради изменили се обстоятелства и условия, целите на завещанието
или дарението станат неизпълними, Светият синод или епархийските духовни съвети
може мотивирано да постановят на тия фондове други сродни тям цели.
Уставът се публикува със съкращения. Отпаднали са частите, в които подробно се регламентира
начинът на отчетност и водене на счетоводството на фондовете при Светия синод и при митрополиите.
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Чл. 6. Учредените при Светия синод и при митрополиите фондове за
общоцърковни и за епархийски църковни нужди имат за цел да подпомагат Църквата в
нейната религиозно-нравствена, културно-просветна, благотворителна и др. дейности.
Фондовете със специално назначение могат да бъдат: за постройка на паметници
на починали архиереи и други заслужили на Църквата покойници, за постройка на
митрополски здания, за монастирски нужди, за постройка на сиропиталища и
старопиталища и пр.
Г Л А В А ІІІ
Управление на фондовете
Чл. 7. Фондовете при Светия синод и при митрополиите се управляват съответно
от Светия синод и от епархийските духовни съвети съгласно настоящия устав и
учредителните им протоколи.
[...]
Св. синод на Бълг. църква. Устав на фондовете при Св. синод и при
Митрополиите. С., 1929.

