
ДЕКЛАРАЦИЯ
(}тшосшо шфорнащопеЕ lrегuстцlша ЕвстспаЕскп сдDу2кецпц, ввърlшащц дейпостпа

терЕrrrраяfiа ша Общцпа Б5ргас

1. Поддrсашгг Снжана Стфанова Стоянова
/плапе urelю на fuклоmпюш /

в lýlчвсrв(}по сп ша Председател
lvпмвшпелlпйrаdоttлел lпоfuttоыпая lirDv.l, l

нашrепопаmепа
сlрrrлепlrеIоg
песFоlIаЕffiпе.ш

Б5ргаско независимо женско д}5пкество -С.аносъвнание'

z. Еик/Бул(тАт 1!0 2alil5 4l4 2 5

3.1. Седалщ9 п адЕ{сша
YllIxlв.rIeEBe:

ф. Бургас, ул. .Македония'1 1 ý п-п10

з.2. Адlесза
/uеmtронеп аOрс ufilлч mелфн

samosaznanie_8000 @abv.bg
0877111915

3.3 УправrтелшорпirпЕ Управителен сьвет
Доц. Снежана Стоянова - председатед

,Щ-р Анастасия .Щпrrитрова - заrп Председателl
Иняс Жпвка Стефанова - секретар
Г-rа Станимира Павлом - Kaсrrep
Г-пaМария Рашева*член
Контролен сьвет
lltс ToTlca ФlaBoBa- председател
Иlшtс,{имитрикrа Краева -заrr. Председател
Г-rrса Калина Верrнева -член

(управите.пен съвет/коЕцюлен съвет/ревизпонви коr.rисии)

4. По.вва лп представлшапото от Вас сдIrуreцпе шш/ц копlо са дрt IЁrвЕа плr
обrцrпrтФ g65;g1geцoc1 дА цЕ

4* Ако в т" 4сге посочилиfАО,то uOJIя,поtlъJlЕgте с"ледршашфорrrацпя:

Ns
Адиипистрагнвен адрес на помещенЕето, работно вреие на обеrо,ите: (посочмт се единств€но обеlспr
държавна/общинсrса собственост}

Адrrипистративен адрес собсгвеност
fдьрreвна/общинска)

Работно време (от-до)

1
2

5
5. Члеrrска MaGr на сдIrужениеrт (подразделението,

упрilжпямщо дейrrост на територняпl на общrна
Бургас)

29

6. Човешки pec54rc, ангажrрап с работа в
сдрJпкението[6рой)

нямаrrrе хора, които работят среryзilиащаfiе.
Всички членове на сдружението работят на добра

воля, без HиIfrlKв;l лиrIна oФrara, според свободното си
вреше.

6.1.
(дгшmост} [зальlпrсевпш)

7. Оlяовпадейпостна
сдр}гжеЕпеп)

fuаготворитеlrна, образоватепна п куJггурна

8. }lОЛЯ, ШОСОЧВте фпвапсовп rвтошrrр ца шредставrIяваЕото от Вас сдrужеrrrrе:

Държавпо нЕ
Общuнско СУБСИДПЯ ОТ ОБЩИНА БУРГАС
Часmна {фонdацuц спонсорсmва u dруечl нЕ

1



Общр, n

ДЕМАРИРАПi, ЧЕ:

9. През преýоднЕте две Fоднни [година J-1' н година Jb2-1 tt пре:} тецгшlата годпна JГ до датата на
дек.париршrето сьм пол!FIпл, следните фrшrанmвЕ среJ(ства, попадащr вобшата нат-8:

По.rr5rч*тел
ФпЕапспрощ

оlrпrп
Разход, за коппr е п(м!гIецо

фшашсrрапсго

hнсрч
фшапсrрапето

ФлеDа)

б
;SзхчЁо
:r

Б5ргаско неgависимо
женско д)rrrrcство
оС.амосъзýацие'

ОбщннаБургас
-субсtцияза
подпок:rпrне
дейнос,гтана
дrужеството

l. Такса АrшIпtя по вIшýваяЕ.rт&
вписЕапs на акtOвý за обшшапе
2. Конryьлrrшв за рбота с децлта m Iftцrб

-Бlrргreк звезднчrсr*

З- TarKca теглеrrе от Gп[€тm
,l- Такса шревод lгъu Обrцша Бурас и
нАп
5. Баrrкови такrи за2С2о г.
б- Наgлr зяпа

7. Хопщр за препOдпвагýJIя

Е- Превtlлre.псН,АП
9" Връщаше rьпп Обrща ýургас - ýу!fiшrd

не € ycкlýEa порди успо]кнýнаfа
ешлдG!лшФюruша обgrаповlв в Франата Е в
IracTHocT в Бlrрrш" и Заrювед JФ РД 01426
от 2"I-1OJ;V2O г- пi [rДшrcтъра ша

здра86оIаз8аIIffо п Заловед l& 2Л4 ql
0б.1 lЯ}20 r. rra Кппета rи Обrrрна Б5rргас"

рабсrгsrа Iла т€ilIрашхrга рбmялпшчm бе
преустаяовоIЕ ý .пе мо]кшmлG м,
рсалшшрлпе всшrкЕ IIлаяпрояи задачш

850,00

о,00

0,00

6
Ёi
ý*
Е-

Бургаско нвависиuо
женскодrул(вство
оСаиоG?шаfiие'

ОбщrrнаБlryrас
-qfuаряп
подпоиаrане
дейкостrа на
дIу]кеството

l" Разходш зо шрабогвrвето п
посIаплпето пд паilGтша п,!Iоча Iи
сrршrа на ул- Jlap Иван Acef J& 28 в
Iипfiет lxa пзвоGIIЕга обrцесrв€шчm в
шшюImлен п светOвGII лtrащаб,

фргашпftmта ]Kerш Божшrова IIsпева
2" OJB}rчrtIeJl Юбнлrеfiнотържwтво
З" Юбвзrеfiнотържество
4" Бапrовиташсп

1000,00

Ё
Еi,
ý*
ar

Бургаско незавпсиlfiо
женск()дDrжестЕt
.С.амосъвнание'

ОбщrпаБlryгас
-субпцняза
подпоuаIане
дейността на

l- Копсryмашrви за дfiвпл rг Кзтуб -Млад
ryIrролgзаш*тгкЕf
2. Хохораlр за Ереподакrrепкrrте от Клуб

'Млад прпродозащлrптнк"

1000,00



дlуrкбствот0 З" Трашяrryна уýлуга за а}mЕrc за
деIFта от lfu}цб -МJид rрщодозащвrтшf
4- ýашсовптаксв
5- Връщаre къш Обrцпm Бургас - cyrrfla
re е rрвIЕга хýrп} р(од за IIаллеrяатв
rrлоqа mх(еrfr Паrвва

0,0о

0,00

Общр: 2850,00

1о.
Прилагаrr сirчет за rrзпъ;rненrrте деЙности or Сдl5пкешието за 2018 г-, 2019 г. п2О2а
юJина (![еlсларrrорът прплаЕ в щrпGrчеп фаful сrчег :а к}вършеЕпге деfuости -
riеIюпDIrятия lфwrпя.mrстоЪ ползrrте за бчопасrсата обшност'l.

дд нЕ

11. При настъпване на пропяна в деклариFнпте trт иен обстоятепства се задължlван да пода}r Hoвсr
.Щек.парация в срок от 20 работни днн от датата на проrrяната.

ý
ДДТА: 0*.O2JO21 г. .ЩЕК/IАРДТОР:

lутFffi



ОТIIШТ ЗА РАБОТАТА
нА Сшркшнип, с lтý,стошднскд щJI

БУРГАСКО НЕЗАВИСИМО ЖШЕСКО .ЩУЖШСТВО..сАмосъзнАниш,,
ЗА IIШРИОМ от 01.012018г. до 3'1.12J018 г.
ЗА IIЕРШОДА от 01.01J019 г. мо3|.|22019 г.
ЗА IIШРИОДА от 01.012020 r. до 31.122O2O r.

Уважаепли пI}GдставптG.пп на шешравптедIствешия ссктор в
град Б5ryгасо

Във връзка с Решешпе по докпадЕа запнск8 Л!,ОбС08-0{l-
10375 па Обшципскп съвет - Бцlгас, както ш за цеппте по
gьздаваце на едппен реrистър ша неправитепствеIIия сектор нп
сдрупсешия с пвстоIIанска цеп, ша тсриторпята Еа Обrцина

Ч Б5цlгас, с.педва да шредетавит0 ппфорrиацЕя по посочGшЕте по
долу точкш, ша с.педшпте иплей.rr адреси:
d.borisov@brrrgas.bg ; m.koev@burgas.bg n

с краен срок до 05.02.202lr.

1. Наmленоваmе цредставIIяваЕата от Вас ЕеправитЕлствена органнзащя,
управлявашF и )rцравЕтеJIни органи на НП0, 4дрес за кореспондеrпlия,
телефон и елеIqронна пощq
2. Основна дейност/и, коЕю сш)5пrсението кIвърIIIва, какю и основнптЕ
задъJDкения на хората9 коию са ангажирапи с работа в орпанизаtFята;
3. Огчет за извършената дейност шреs последш}rге трЕ прикJIючеш{

фиrrапсови п)дшI}r - 2018, 2а|9,202О п)жЕа - извщ}шени мероцриятия,
оргаЕIвЕрilни gъбптпя и др.п и в каква обrцествена полза са гореизбlюени:rе за
гра)цдашше на 0бrrрrна Бургас;
4. ,Щекrrариране на фшапсови к}тощ от обпшлнсш фазrшш от
Общша фргас) и fiьржавви орIlaшзщш, фоцдацш Е споЕоори;
5. ИзползваJш предSIавJIяванOю отВас ""Сдр5rrrсеrrиd'шоплеlценяе/я, коЕго
са обrцинска иJш дърх(iлвна собýтвеност, т€хIIите аш,лшIиgIративни адр€си и
работно ц)Фме.

Телефон за връзка: 0882061998;a56 842076



1. НашмеIIовашшG представJIявапата от Вас пGIIравЕтG.пствена
()ргапшзацпя, управJIяващи и управитG.JIIIп органп па
шIo,4дрес за кореспоЕлешцшя, тепефон ш G.пекц)ошпа

поща

* БчDгаско шезавпспмо жtпско дDlrжоство _Самосъзпапшэ*

- УпDавпте.пеп сьвсrr

Доц. Снехсапа Столrова * председател

,Щ-р Анастасия Дшшrгрова * ýlltл. ГIредседател
ИIDIс. Живка Стефанова * сецретар
Г-жа Стаrшллира ГIавrrова - Касиер
Г-жа Мария Рашева - Iшен

- КоптDоrrеп gьвег
1' Ик. Тот.ка Славова - председатеJI

Инж. Дпшгржа IФаева --зам. Гфедседател
Г-rrса Кшша Вергиева - член

- Адрес за кореспошдешцпя. тедrеФош ш е.пеrстDоппа поща
Гр. Бургас, 5rл. ,ýdакедония" l1Бп п.к. 10

08771 1 1915

sаmоsаmапiе_8 000@abv.bg

2. ocнoBrra дейносrlп, коIIто сдружGЕшето извършва,
КаКто и осЕовIIпте задъJIженпя на хората, коIIто ciil ашпа2кIIрапи

с работа в оргацизацпята

- осшовпа дейпост/п. кокто сдDчжеппgrо пзвъDшва
Блап}Iвqршт€JIЕа, образователrна и KyJrrypнa деfoiост

- осповпште зшълrясешпя па хоDата. когго са апгажрапп с Dабопа в
оргаЕпчцпfrта

},Iлrламе хорq коЕю работят среrrry заппаIцане.
Всшпшl чпенове IIа сдрркението рабоrят на добра воJIя, без mlrcarcBa JIична

облага, според свободото си време.

3. отчет за извършешата дейност през пос.педнште трш
ПРИКПюченш фпнашсовп годшни - 2018, 20t9r2020 годпна -
пзвьршеши мероприятпя, оргашпзираци събптия ш др., и в

КаКВа Обществена шолза са горепзброешI|те за граrкданите на
Общипа Бурrас



)шнско дружшство *сАмOсъзнлниЕ..

Пуснаэrаm дълrбоки кореЕи в Бурrас, Бургасксrо просвgгно
блшuтворителшо жеЕско друл(еýтво *Саrлоgr,зшаппе" rrгновоизрастпа в

родmя си црадчgгиригоlпши ýJIед деьдокрщ в Быrгария * на
23 юшr 1994 г., за да цродьJшшделото на блщ образователшата
и цуэrrурнатqдейностчрGз дffiровO.Jr.IGскп труд в п0.!Iза па общееrвото.

В продьrпкеше на 27 rодпппБ5rргаско неrнвЕсmло жOЕско др}rjкеgгво
,,Саплосьзнаrrше* - Бургас пзвършва соцпа.JIнш уеп!rгЕ с добlюво.гlчgскп
труд без шпrgква лпчца пзгода, коею вкJIютIва блшотворителши деfoiоgти,
като окtr}ва мат€,риаJша и мораJIна помощ на социаJIно слаби хора от Бургаs и
Бълrария, на деца от ,Щомове за деца в Бургас, Срдец и ш}., IIа възрастш(
хора от ,Щоплове за стари хора в c.JbKa, с. Горшrа Б5rргас, с. Славши и др.,
оспгlршане Еа оздравцтелнФ-хryJlцФеЕ процес за деца и л)., образователш и
IryJIтурЕи дейности. Това о еGтеgтвената връзка мещщr идеаJIните цеJIи Еа
женскою дружеgrво и деfurостта в oormaJlнaпr сфера

FIиео женЕте от Б54rгаското незавиGимо женско дружество
,,СамосъзtIаlтие- знаеhfi, че добровоJIIIеgrютo е K}ptrl на свободна воJIя, но
доброволчеството иьла Е)Dцда и от црнзЕание.

}fue се познаваме добре, ешо поJIяlио семейство сме от задружш и
сIшотеЕи жеЕп, радостптЕ и бошитэ сшодеJIяме заещо.

Каrо цяло Уrrрави:reлrкият gьвет и Кощроlшятоъвет работят добре в
екип, успешно се ýправят сьс задаIIите вGеки според свободrото си JIично
време, с което разполага.

.Щоrвзапо е, че доброволтчествOто доrrрпшаея за !rве.ппчавапето ша

въцDешнпя бр5rrец шрод5rкт п ппfrа средша възвръщаемOст rуr 5 евIю за
всякФ 1 евIю. Том шш дава оенованrе да твърдппл, че огромпата
добDоволчеgrса работа. коgrc c*re шзвършшrп за шчждаещшге xpDa от
Бчпгас п Бъгrгарпя за тезп 27 годвшп. е дошеела сашо печалба ша общшна
Бургае п граrýланпте па общпша Бчрrас.



БIrргАско нш,зАвисимо жшЕско дружшсIво
"САМОСЪЗНАЦИШ'- rр.Б5ryгас

IжпýрЕNDSNт FEýL*LE Aýý{}CIATION
*CONýCIOI ýNESý' of Burg*s

ОТIIШТ ЗА РАБОТАТА
нА сшужЕниш с IтпбаоIьнскл цеII

БIrргАско нтзА висшчю жшЕско lружЕство.,сАмосъзнАниЕ,
ЗА IIЕРИОМ от 01l)1.2018г. жо 31.122018 г.

БJIАГОТВОРШТF^]IНА ДЕЙНОСТ
Б5цrrаско Еезависимо женско дру]кество ,,Самосъзнаrше" шr{а

предýгавитсJr в Обществешrя gьвgг за интецрil{ия Еа хората с уврФкдаЕия на
теритOрията на област Бургас.

Имаме прпзпаппето ша хората с уврсrqлашпя в лпцето па xoltaTa с
дпаб*IIоqдравптg,леш адрос от РСIТЦ lдабеrпп грпжýпВ tt 21.а6.?Л18 г.

Бургаско независшьло ?кеýско шцгжество о,Самосъзнаlтие" ш\dа

цредсгавитеJI в Областшя коорщаIионен мехашизъм за
дешIщ и rrодФепа на децата и технитý семейства ý

цредседате}I проф. Севда.тlшrа TдlMarroBa - заhл. Облаотен )щравитехI.
Съвместно ý Областлшя к(юрдинационен мехаЕизъм за

деинщ и шодq)епа на децtжл и техIIите семейства
органпзираJýле благотворптепша ащпя за Ко.rrеда (Е.тша ша добрOто в
Обзrастпа управа - Бургас), к{rю зар4ш{лJш€ IтуддаеIщrЕ се деца и т€хIIЕre
майlм, Еякои от тж IIретърпеJIи домrшIно нас;gлпе.

Съrцо такl цепогодшшшо подпоi|агаме Еу:цдаещптý се деца п
технtrте семейgrва, за което шиамG поJцtrlспп Протокl}JIп за даtr)еппе.

Имаме прпзпаппето ша ,Надехqла п домовG за децата кпоп
Быrгарпяu - Сергпфпкат за дарптс,п с гоtrlещо врце от 26.09201,8 г.

Повече от 14 rcдиЕЕ работшл IIо вьзстilновяваЕg,то на .Щнешrия детски
дом, оGнован от женско дружеетво ,ýаплосъзнаппеП' rrpв l9Z7 г. в Б5цrгас за
децша Еа colplaJlнo слабите семеЙства. През |934 г. жеЕско штrжество
,,СаrrЛОСъзнание" постlюява сrрадц н€D(одflца се на ул.l'Вола' JФ 1 (пл."Баба
Гажа"), кьдето се премества детýкпя дом и просъщестsDrва до 1944 г. През
1950 г. ýцвдагtл е ншIионЕл.JIизираЕа.

Ние полротвm(ме Учебшге програ}шr по образователшлте моryли,
имil(ме издаден Лицегз за работа с д€ца от ЩАЗff-София. ,Щецата на Бургас
имат Еулýда да бъдат обучаваlпл на полезни деЙlrости в Iлзвън 5rчебното r,пл

време. Сфорпrиран бе и еrсдпът m преподаватели" слцпrсители и доброволrш.
както и цIюграмите за обутенне на децата.



3а gБжалgнке сградатЕ на ýlрrасксrrо эrrcнýко друже#Iво
-СапшOсъзЕаfiие"', нitJ(OдхIца се Еа ул. "ýола- 1 (шл. ,ýаба Ганкd'} Общиrrа
Бургас предочтави на ilисателскнте дружеств{л в Бурrас.

На заседаr*lе на Общински ýьвет Бургас HaIIIeTo шск:lне не бе поставýно
fiа BrrиMaнIirgTlo на Jflважаемит€ dщиrrсю{ съветниIF и Talкa на наý ни бяха
нарушени пр:rвата gьппасно чл. 41 от Хартата на осЕовIIЕте права на ЕС за
безпристрастпо п сцраведливо рш}ппе)IqдаЕý Еа oтtrравенитý от нitкc кьм
щ вьщюси.Така Бургасксrю ЕезависIлit{о женско дружество
,оСаь{осъзItаняеu", при н:шIнчиgю на собgшвн имот в Бургас, останахме на

улицата? а огрOhflния труд кой"го ilолсllш(ме за възстановяване на ýневния
детýки доhf, отид9 нащ}азЕо.

В ryха на трашщщrге на БIDКД ,ýаrrrосъзвапие" работrопле с деца от
ОУ "Васил Ащrиловб по програма зд сьхранявапе п защптаваше па
пршродатап бпта п try.rrrурата ша шашпя край, като за це.птаgьздадо)пле
КлФ,JVfлqд природозаrщrник".

Прподаватешсата те)(нолог д.н. июк. AHTolшHa Недковазапозна децата
от Клуб ,Мад прщродозаrщrrник" съе здравOеповпOто храЕене ш

здравOеповшште храпп. Темата вк}Iючваше набор от храни, gьдърх(ilщ{
основнЕте црашrтелIш веществъ какю и указаLнrдя за дневния им щ)ием и
прilвпJшOтo им gьчgгание. Представено бе прпrерЕо меЕю за здравоýловЕо
храIIеЕе и въвмох(ни последсtвия от нецравЕJIЕото му црашагане. В ryфпчен
вид бе дадена штраплида на зд)авоýловЕIdте цраш и тяхноц) значение за
под)аgIващше.Занятието црелFзвика шшерес у дсцiLта с мноп) въцроси, Еа
кокто бе отговорено ш}черпатеJIно.За децата това бе мrrого полезпо * те
шаJлIпха предпil[ствата ша здравосповшото храшене п лошrтэ поGпGдствпя
от шеправплпст{) ilrу прплагапе.

.Щецата от Клуб ,1}I;rад шрпtrюдозаrцптппr* пOсетиха gьщо
Нацпопалеш архаD;Iогпчоскп резерват - Кабпле под IьководствOто IIа
прсподаватепката г-7пýt Мплепа Мопсеева. Пъryването бе орrанизирано с
автоб5rс, два}ла ръковOштеJIи и мещшн.ско шIце {дедицщ{Gкffта сеOтра Еа
ОУ'Васил Априлlов'О гр. Бургас. Учештгите блrа впечатJIени от древнито
рttзкопки в F,IAP Кабиле - З etroxи, траrспйскъ емснека рЕIlлскq Еа поJIяма
площ оgганки от сграш, д)евЕи римски с€JI|ттцц от м}лзея, ffi gгариЕнп
eKcпoIIaTIt-

Обядьт и отдD(ът ж 2 чаоа и 30 шштJrги беше в тID(ия спокоен
манаýтщюки KoMIшeKý ,Вошдество на ГIрсвета Богородица" с. Кабиле,
Ямбодска общrа Там ученшlи-те разгледФсa цьрквата, :lязмото с лековита
вод& IцвeTHaTa цращIа в двора Еа манастIФа. Бяха нак)gпвни с боб по
манастщ)ски и сьс сладOlш. Играха в двqра на манастирq Еаправиха си
ýпимки. III,Dra сrт изQqрната лековита вода. Разгледаха и стопанския двор сьс
селскостопанGкЕ животЕи-овце, Mal?pe, кокошIки. Впечатlлтха ги и Ilтттryrге-
пауя и ток€lrlка, коицо се 0тппе)цдат от мон€lхинЕте ташл. Вцджа п
пчелиЕа.Подарши им бlркани с истински мед, пIюизводство в манастира.
Виджа и овощната и зеленчукова градияа на мilнастира.ПредlожIоtal отново



n
i

да IIоGетиnл плаЕаýтщ)а и сешо Кабпrrе, С ноIц}лвка с рошпеJш и цреподаватЕJш.Беше ещrп пезабравппл за дсцата ДGЕl коfrго гп пзпъ.пцп с мпого
полO2кптеJIнп емоцпп.

в 15 ч:юа дýцата отrrьтJrваха за Ялrлбол за м)flзея на боfuата слава Там
}rчешщIrrý видfi<а бойна те)шика от войшrге Сръбкобъшарка I - и Ir *
световна война.Ка,ппrа се Еа танкове, самолети, веIуfолgtи. Наrравп<а си
снимкп. Слушаха лекIщяf,а на уредшка Еа мJвея.

fdа rrШ За БУРГаС си кУIIшв черепш от цроизвомIелиIюдпеJIи на
учеЕщ от ОУ'Васил Априлов" rp. Б5цrгас.

В светлата цас Еа дGЕя се завърпаха радOстшп, доволши,
впечатлGшп, пацrпотпчпо пастроGпп п пордп, чG са бъ,ilгарчеш.

,Щецата црдJIожюra да има rrьгувания и до Друп,r зЕаIIимЕ прЕродш и
историчесrи обеrсги на България.

за прпзпаЕпето ша шашата образоватепЕа дейшоgг пil{аше грашота
от HtI ,rФар194б* - Будште.lr, от 01.11.2018 г.

наплираlле щ)еме п за тьржества, оргашrзцрани за членките на
ДружеgгВош - БабrШ дец КоЛеда" ВеШкден, 8-март деня Еа жеЕатц Ьрва
цролgт, подшIшilя Iц)а:}Еик на женскOто др)rх(еýтво 23 ютми др.

по паша ипшцпатпва ш с шодкрешата па граlцдашп ша гр, Бурrас ннпо, пOставшхпfrе rraмc:T шa ilлоча на сградатаr шостIюеша от-Бурйксrо
женско ДрУЖеgгво ,,СамоGъзЕаниdО, находяща ýе Еа ул. ,,Волu" 1 Й. ,ýабаГакка) в IIanfieT на IIiпшиТý пре.щественичКи от д})Пкýgгво ,,Самосъзнание'' и
непсвirrа OcHoB€lTeJIKa и първа председатqJIка Жени Бояrrшrова Патева-
Дпзайrrьт п текстът на lra*rgTшaTa IIJIоча еа дс.шо па члеЕкп на lкепско
дружеgfво ,'Сапrосr"знаШшG*, а за шзпъJIшешпето На Пацglцатa шдоча бgха
{}сшгуреЕн фпнапсовн средетва чрез субешдпя от Общппа Б5rргас, за кOато
б.rrагодарпм.

във вtrьзкl с открпвапGто па Памgгпата шлOч8 пlидме
IIоздравшта,паш адрёý оТ Кмgга ца Обшппа Бургас г-ш Irвколов от
05.09J0l8 г.

Огrrразн5rвшсме гомfiшия празнЕк Еа женскtrго Др}акеýтво - 2З юlти под
наслов J4 rожнпп Б5ргаеко шезавпсп*tо яý€шско дружGство СамосъзЕанЕе
в общс,gгвепа подlза' с tсJIям коIщерг с )ластието ла бlryгаски деца сpel*rTi}л (Александьр Велков), ицд{вид/шни изIIъJIнеЕия (Н,адещда
Тодорова), ДGЦfl от BOK{IJIHa цруrrа 'Слънчеви катпш{" шри ЕIЧ ,,Фар - lg4€" ,
деца от театрiшша IIIкода ,rЩетско царство'' при ЩIJР, каIrrо и ,Щапrска
фошслорНа гр}rпа,,РIглика" към пеЕсионерски шгуб,,L{гшшса"- кв. Сарфово.
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БIrргАско нтзАRисиltю жýнскошужшств{}
"САМОСЪЗНАНПЕ'-гр.Б5rргас

I||iýЕрЕýI}ýlчт FEMALE АýSосIАтIо}ч
*СВF{ýСIОUýIЧ EýS'nof Вu rgas

OTIIШT ЗА РАБОТАТА
НА СШУЖШШШ С НЕСТОIЬНСКЛ IШ.П

БургАско ншзАвшсимо жЕнско .ryужЕство

Бурrаско независим0 женско дрfжество ,,Сапrосъзнаrшле" Iшlла

цредставител в Обrцественлля съвет за интеrраIryя на xop{rTa с уврехщапия Еа
територияrа на област Бургас.

Бlргаско независимо женско дт/]кество ,,Саплос-ъзнаrrие" иlчlа

представrгеJI в Областпия коордшаIионеЕ мехilнизъм за

деинgтицrщонаJIшзащя и подч)епа на децата и технит€ семейства.
Съвrлестно G Областния к(юрдщаIшонеЕ механизъм ж,

деиЕстичдшонаJIIвацдя п подкр€па на децата и тgхните семейства
оргашвЕрахпле бзrаготворптеппа акцпя за Коrrqда (Е.лх* па добрrrо в
Областшата управа), като зар4прФше rт}DIсдaeIIцrTe се деца и технЕте майки,
някои от тях претърпеJIи домацIно насиJIие. Също така цепогодпшшо
подпоlшагалие Еу2цлаещпте се деца п техпЕтG семейства.

На Заседание на Областrrпя коорлиЕаIц{онен MexaHI*}bM за

деинстЕт)дIцонализация и подq)епа на децата и техните семейства при

разисIшане на въщюGите за осиЕовяваЕе на деца в Бургас и Бургаска област
се отчgте, че ние заемаме ITbpBo мяýто по осиновяваЕе Еа децв в Бъrгария.
Председателrсата на БIDКД ,ýамосъзнашле" доц. Снежана Стожова взе
отношенЕе, каго Е{шрави слеJIЕIIте цредJIожеЕЕ!I:

- Трябва да се нilIрави промяЕа в Закона за 0сЕновяването, като прЕ
осиновяваЕе на осиýовЕтелIш,s да сý дава IIъJIна зш)авIIа харilсгериgгика за
биолопrчните роддтеJпI на дстето. Това е ЕзкJIючЕтеJIно BiDKHo за зд)авею на
дgfето цри негов(ую ptr}BиTlre.

- .Ща се рil}крие тайяата Еа осиновяването, като псIФrолози и лекари да
устаЕовят на IGlKBa вьзраст да стЕ}Ее това.

Прв 2019 г. ЕямЕlJсldе възможЕост да работrrм с децата от Кпуб "Млад
природозшщтЕш(3' поради ограниlIеIrи финансови възможности.
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.6сАмосъзнАшиш,

ЗА IIШРИОДА от 01.01.2019г. до 3t.l22019 г.

БJIАГОТВОРИТШJIНЛ ДЕЙНОСТ



1. Предетавяне па лптераryршотс твOрчоство Еа ппGlта.пкаlъ
2ItypHaJIEcT ш лптэратуtrDеп крптf,к аItqд. д-р Ивашrса,Щепева

Гфедставшето на JIитературЕою творчество на акад. Иважа flенева се
gьсюя на 07.05.2019 г. в КЦ ,JvlopcKo казIшO'О, зала ,,ГIегя fýбарова".
Присъс.гва:са дейща Еа IryJrrypaтa от гр. Б}ргас, KaIcю Е rрФцдаЕи, коЕтс се
запознiD(а с цяJIOGтнOто творчеgtво на акад. Иваша Деневъ а това допрппеое
за обогатпвflЕе па техппте позшаЕпg шо псторпческOтrr ItfiпЕало ша пашпя
шарод, както п запозшаваЕе с оIце едпп тазIаштлпв бъ.тrгарсrсп ппсатеп,
tqrрпаJlпст п лптературап крптшк.

Or пмсто па Кмета па Общпна ýургас бе поднесеЕа кошппца е

цвGтN.

2. rrаметпа плоча за цялостпата дейшоgг Еа пзв9стпата
общеgrвешшIкl Женш Божr.лова Патева

При бщественото обсъэкдане в сIрадата Еа ул. ,,Вола*l в приgьствието
на rраждаIil{ на Бургас, председатеJIи на НПО и цредстiлвштеIIи ва ОбIщшrа
Бургас - Отдел ,$yrrrypa", бе направено предIожешIе кьм нас веltrIага да се
започне работа от женско дружество ,,Самосъзнание" и Обпшrrа Бургас за
постzlвяне на паL{етен знак Еа сградатъ Iсьдето е жпвяла и работила Жени
Божмлова Патева- }fue поехме отповорЕо анпшкимента и веlFага започнахме

работа по това цредпожение на цра2щданитЕ на гр. Бургас. Напрашшпле проекг
на Паметнаrа ппоча с текGта и образа на Жени Патещ IGlKTo и поJýлIID(ме

GЬГЛаСИgГО Па неЙнrrге вЕуIIки ЖшиIIатева - Бенке и НеэлilIатева _ Iftlотц 3а

поgгавяЕето на Паметната ILпоча на сцр4датъ кьдgto е живяла и работиша
тл(ната бабцпордФтта на Буlгас и Бъпгария г-жа Жеrш Бо;кпуrова Патева.

Експерлшлrг съвет по ус,тройство на терЕюрЕята с ГIротокол ýs 5 от 27.
02. 2019 г. ичрази положпгеJIЕо становище по цредложеIIието за п,оставяне ша

памgгЕа IIпоча на Жеrш Бохсизrова ГIатева на фасадата Еа сградIша Еа ул.
,J{apAceH" Jfg28, ет. 1.

ffuочаrа е изlrаботена. Прлстои монтир€lне на Г[апrетната Iшоча в
изтоIIния краЙ Еа северн{ша фас4да (шо ул. ,J{apAceH") в образуваната след
преустройGтва на сцрадата ниша.

Блапrдарпм ша Общппа Бурrас за окпзанош) съдсf,ствпе п
оспцrtrDешкrв фпшапсовп срсдства чрез субспдшя по шзработвашет(} Ед
Памgтната плоча. Прилагашrе сЕимка на ГIапrшната шпоча.
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3. Юбп.rrейшо търDIсвство па Б5rргаското шезавпспмо жецско
дру2ксство rпСашоБзнаппg* под шаспов

,r25 годrrшп в общеgrвепа ползаg

Тържеството се цроведе в сrрадата наул. ,,Вола'О Nэl , постIюена от
жеЕскодружесгво ,,Самосъзнание" през l9З4 г. В юбилейrпш кошIерг
учiлýгвФв деца от Щентър за JIичЕостно развитие на децата - Обrrшrrа Бlргас
с ръковолFтеrr г-жаАтанасияГIетрова, детск:шевческац)упащ)и НII,,Фар _

l946*c ръковOlFтел г-жа Мария Мrrrевц както и Певчесrш gbcтaв ,}fглшtа",
кв. Сарфово.

За децата ооигJ{рIDше Гралоти за }цаgгие в Юбшlейното тържествtr Еа
женGко др)гжесIво ,,Саплосъзнаrше'*, каItто Е награш бпагода.рrrие на Обпцrна
Бургас с IиюT от субсиряrа ни за 2О|9 п За децата това бе едпп пезабравrrм
празЕхк, урок по trюдOJIюбпе п шамет.

Слцдрсарска верига nBoвao'с )дц)авит9л г-н CTo*r Георгиев дари тоtrуга за
участIиIпrте в тържеството.

Госг tfl тър2квствOто бе щюф. Севдшrппа Тцlмапова - им. Об.тrаgrеп
Jrправптýл, коflто от пмGто па Об;rастппя управптýп г-п Выrчо Чолаков
нп поздравп с ILTraKeT за цппостш8та пп благотворrтG.пша, обtrrазоватеппа
п lýу;Iтурша дейшост и ПоздtrlавrтепеЕqдIrвý.

Оr Общппа Бургас Еаш гост бе г-ш .Щашпеэr Борпсов от 0цдел
,rСоциа.lrцп дейшOстЕ, здравеоп*]ваЕе п програмпu, rсойто от шмето па
Кмgга шаОбrцшпа Бургас г-ш Ешколов шрочете Поздравптепеш адрвс п
подшасG кошппца с цвGтя.

Нше от сьрце бrrагодарпм па Общпша
адмпппстрацпя за оказааOто вЕпмаппе ш

Бургас, както п за прпзпаппето за шашата
пзмппаJrптэ 25 fOдппш.

Блlгас п Еа ffiластша
подшомагапе lrт Общппа
б.пагоролпа дейпост през



Б)rргАско ншзАвисимо жЕнскожужшство
*САМОСЪЗНАНИЕ'-rр.Б5rргас

IIч DЕрЕýI}ЕNт FEжALE АýýвсIАтIоiч
*'CO!,lýCIýUýýEýý'gf Вu rgаs

OTIIET ЗАРАБОТАТА
НА СШУЖЕНИП С НЕСТОIIЛШСКЛЦРJI

БIrргАско нпзАвисимо жшнско ружЕство*сАмосъзнАниЕ,
ЗА IIШРИОДА от 01.0I.2020 г. до 31.1220Г20 r.

БJIДГОТВОРШТЕJIНД ДШЙНОСТ

Измпнатrата 2020 г. бе тежка за всички нас порад{ сьзд€шата се
еrrцдемиолоtична обgгановка в страната и в частност в Бургас.

Бlцrгаско независимо женско дружеýтво ,,СамосъзнаншIе'О има

цредgгавктел в Обществешя сьвет за инт€Iрация на хората с увреrцанЕя на
терrтгорията на област Бургас.

Бдrгаско Еезавис}tмо женско дружество ,,Самосъзнание" Ема

цредставител в Областшля коордIшаIц{онен механкуььд за

дешIсщ и шолq)еша надецатаи техЕите семейства.
СъвrrлестЕо с Обласшrия коордш{аIшонен механизъм за

деинсщ и шодq)епа на децата и техните семействаи тази
година qргашrзирФпfiе благотворптеппа акцпя за Коледа @лха па доброто
в Облаgгшата ушрдва)о като зарадвахме IтJrждаеIщ{те се деца и техните
майки, Еякоп от тп( претърпеJIи домапrно насиJше.

Тази подина Буtгаскоm независимо женско дружеоIво ,rСаллосъзншпле"

решшше да работшrr с децъ които имат накJIонности кьм актьоtrюки умения,
да ре}вЕем тези умения Е IIякои от тези деца да станат ,,звездд". С тази задача
се зае гл. )trIитgл Павлина Пенева Въrrева - педirгOг и координатор ст. утIитеJI
Стаяrшrлира Павлlова - педапог. Групата се gьgгои от |2 деца в pa:}JIиIIIIa

възраст m 3 до 10 годrrrш, IIиито родшгели дадоха gьгласието Gи децата да
посеrцават Клуб"ТеатрilIна работилrтичка,ýургасr<и звезд[qки".

Работата Еа нашата театраJIна работиrпптчrса з:шочна gbc запознаване Е&

децата в подлодща, за възрастта форма с видовете театър, с професшrе на
хоратакоrпо рабuгяг в теаtrч)а и с разJIиIIни видове IqyIfiи за кукJIен театър.

На децаrа бе поставепа задача да се раздепят по двойrсида си изберат
KyKJл{ и да шредставят пред гryблнка своите театр€лJIни етюди. Театралните
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gIюлпr са )rщраrffiеFп{ за )rýьвщшrcнстваше Еа щ па
изIIъJIнп1IýJIскшI0 )rпленЕя.Уча€тпgflо в 1ýrтралшп етюдп развrва
lIластпчпФсIтъ пзразптýJIшата реч п ýrмGппята ша дGцflта за дей€твпе във
въобlв:каемп обс,тоrтелства.

Поставшкпле на децша задача да си шзрабошг KJrKJIa на щБчка Е дL
драhfiатЕзЕрtrг прикавката -КосеБосе". учаgIваха с пOJIямо жеJIашие ц
sшгJroиtrrьпд в драмsтЕзащшга- Поgгаreште щдачп бжа реаJшзираш. Доцаrа
Gý почгвствахд освободепц увGрепп в собсrвспгпе сп сх.пIп п
възмOrшOстп, догOваршf се, к(юперпрот 80 п сп помаrат взапмпо.

Децата бжа зiшознати и с цrкJIитЕ Еа щ за водене на
кукли на щуъст п начините за тлfiIOпо израбогване.Всишш деца с

удоволсIвЕе се вкJIюIIЕха в )rпраJкнеЕията за усвOяване Еа тЕ)шиката за
вOдене на кукJIЕ oт театъра Еа KJrKIшTý Еа пръст. Всrш се обеlшшýи около
идеята за д)аilлаrшацЕя Еа цриказка-та r"Червената шашчща'.

Пр*д децата бе шоъ"[авена зqдачата да Gи изберат rcрой от црЕIсазката,да
опишаrт ЕеrOвсто поведение, да разкаJкат заIцо са избразш Еменно l]tx}и rc,рой
и др, сЕ израбошrг к}лкша на прьgr- По тIх}п шачпш дGцата развпват
творчесIýпя сп пOтGшцпаJI, 5rмешпflте да шросьзддват харакtера Еа пчюх
чрез пошодflща пЕтOЕацпfl. СЪвпrsстuата драматпзацпfl раýвпва у дGцате
соцпа.ппп Jrшеппп п фор*rшра соцпа.зIпп коililпGтештпостп за ввапмопомощ,
mтрудппчФство, доFоварflпG п пOстпfапе ша компtrхDшпсп.

За сьжашение, порадд усло]кнената епцдеifiЕолоrичпа обсгаповlса в
crpaнafir Е в IIасIност в Бlрrас и Заповед ЛЬ РД 01426 ж 27 Ja.}a}a r-
наМш,стъра Еа здравеопазването п Заповед М 2974 от 06.11.2a2O г. Еа
Кмета на Обцща Б5rргас, рабсгата на TeaтpaJlнffa рабсгилни,шrа бе
преуgrаЕовеЕа и Ее мо]каrýtлg да реазlизшраrле всFlкп плашраIш за,дачи.

Работага па Клуб "Теациэrша работишшжа 'Бургасш зввзрllш'
трябва да цродъJш и цре} сJIешащата 2021гошпа" кьдsто децата ще Iжвпят
ýВOЕТý alctЮpcкE )ДfiеЕПЯ Е Ще ИПfiаПilý ВЬЗItЛОХ(НОСТ Да OýиrJiриhд к}ява на
децiша пред бургашсаm обrцес"твеност. Оrце повече, че тOва е It жеJIаЕпетO IIa

децата Е тgхgкте роддгýJIý.
Шзrсазпаrrе бдrагодаршOст па Общrпа Бцlгас за оказапtта

фппапсова подкрепа шрп рабоrата шп с децата па Б5rргас.

КУJIТУРНАДЕЙНОСТ

Гtрез изьяшалаtв ?020 г. наIшý&шtf,е кнЕпата ,,Куэrпнарняте рецепти на
Бургаскоm жeltýKo друх(ество,ýамосъзнапне"ISВN 97&-954-9278;9-2-:7,
кояю обхваща il€риода от 1905 г дý 2g2a г- С издавrжето Еа настоящата
книга шотънаJшт8 в забрава IryJлпrаршI рецепти ка бlргаскЕтrе жени от
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начапсю до средfiта пдина}м{ век ое вьврошп Тезк бургазшйш сrт
БУРГаСКСrО женско др}rжество -СаплосъзнашtеО, коит11 наред giffi, свOпте
ЗальJжешя в сеплеЙствоryо, Gul раsотпуlи Еа добра вOJIя за лоброrrо на
обrцествоrо, за н5DцдаеIщrе Gе хора - женЕтý, децатц вьзраtтшre- }fue, I€To
технЕ шосJIедоватеJIхш с€ вкIIючII m{е с ЕаIпите куJIиЕарна рGцоптх и TaIи Gе
сJlяr(ilле с тшь к!то едЕо цяшо.В J{улшаpшге рецепти Еа Бtrrргаското ]кеЕско друж€ство
,,СаhлоGъзнаше- са дадешI рецеIIтЕтý на жеIIкте от дружýt-гво
,,СаýilоGъзнаЕие- за периода 1905 г. - 1944 r. и от 1994 г. до Еасющя
ItfioMeET (Аршвен фонд J& 2ИК сьс 78 АЕ-, какю и Еа Жетти Божцдrова
Патgва (Ар:rшен фоцд J{ч 814К). Кулшаршге рецеши ýа описани така, кактrr
са дадеЕи, о"ъобразеш с дЕеIIIЕия цравoIIиGп под)ФцдаЕе. В шата са даденЕ
Е куJшнарнrrg роцеIIти на женЕI€ от днешното жgЕско дружество
,,СаlfiосъЗнаяпёО, взети бrl натгпIтrо бабп, пtаfuси, прЕятеJIки, блшзrси и tr од]тrrЕи.

Кшrгата е наIIпGIша едппствспо п с це.il цулf,шарпптэ Ilецептп ша

жешпте ст Бурrвскl}тс жешско др}reство ,Самосъзпашпе- да rrстlшдт в
поJrза ша б5rрrаскrrе жепп, а заIцо ше п па вспчrкш бъ.гrrарсrsш жеýп аега п
в бъдеrцею. rЩлдепrrе цулпшарпп trlGцсштп el пзпптанп мшоfl}кратпо п Gl
прпJкжмп бв пккlквп прЕтвспGшпI от пзпьпшепхGтrl ппъ

Изказвапле благrrдарнош на ,Щържавен архшв - Б5rргас за цредоставешrте
ар)mвЕи док5rьлеЕти, на г-жа Ража Чорбаршева (снаха на Петко Росен) -
IlочетЕн чшýЕ -а Б5rргаоко н€rввпсппдо женско друхФ"тво -Самосъзнание- и
Еа наýmящrе члеЕки Еа жеЕско друже6"тво ,ýаплосъзнание*" благодryеше
на коЕтtr тtr}и книга вече е фшrт.

ПорqДи с{раншIени фннансовн възмох(ности, нЕе не можем да издiш€}t
киигата- Ето заrцо нЕе мýJIи}rd да ни бъде отпуGýата целева субсидия за202l r"
за подшомагане деиността IIа женскOю дружесгво по издаване }Ia кнЕrата.
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4. ,.ЩеклrаршtrDашс ша фшпашсовп пзточшпци от общшшскп
от Общпша Бцlгас) п дърmвпш оргаЕпзацпп,

фоцдацшlt ш спопсорп;
IImлапле фшrансови Езтощ сr обrцrпсш сrг оftrтина

Бургас) Е дьржавнп qрmшзацш, фоцдаlщ п споноорЕ. Ешствено иплаhле
субсидия за шошомаftrне дейността на жеЕсксто др}гж€е*тво от Обrryтна
Бургас.

5. Пзшодrзва JIп щ}едсгавJIflвашото rlт Вас *Сдlr5rжешпо.

помещепшеlя, коЕто са обrцшшска п.пп льрtýtвша собствешOgт,
тэхшит0 адпf,ппшстратшвшп flлресп ш работшо врсыf,с

Представзlявапото от меЕ ООСдр5пкение" Ее изпоJIзва помещенпеУя, к(жто
Са ОбПрнсrе и}Iи Jрржавна собственост-За съжаrrешq шри Еа]Iиrшето на
СОбСrВен Емот в Бургас ýrл. ,,Вола* Л! l), поgгроен от Б5ргаскоrю женGко
Д)УЖеýгВо ,оСаьлосъзнаrтие'О щlез 1934 г. за децата на ýощално слrабlrre
семейства" дrcý е црсдOýтавеЕ на ImcaTEJIcKaTa обrщост" а Еие сме цриЕJrдешr
да I*}Bbpmвtlмe ЕЕlшата дейност Еа rущата"'.
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