ДЕКЛАРАЦИЯ
Относно информационен регистър на нестопански сдружения, извършващи дейност на
територията на Община Бургас
1.

Димитър Иванов Христов

Подписаният

/трите имена на декларатора/

в качеството си на

Председател на Общинския съвет на Съюза на офицерите и
сержантите от запаса и резерва – град Бургас
/управител/председател/представител/друго/

Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва –
гр. Бургас

3.2.

Наименование на
сдружението с
нестопанска цел:
ЕИК/БУЛСТАТ
Седалище и адрес на
управление:
Адрес за кореспонденция:

3.3

Управителни органи

4.

Ползва ли представляваното от Вас сдружение имот/и, които са държавна или
общинска собственост
Ако в т. 4 сте посочили „ДА“, то моля, попълнете следната информация:

2.
3.1.

/електронен адрес и/или телефон
за връзка/

1

2

1
0
7
1
8 7
7
8000 гр. Бургас ул. Христо Ботев № 48, Военен клуб

8000 гр. Бургас ул. Христо Ботев № 48, Военен клуб
e mail: soszr_burgas@abv.bg
Общински съвет – Управителен съвет, Контролна комисия
(управителен съвет/контролен съвет/ревизионни комисии)

4а.

№

ДА

Административен адрес на помещението, работно време на обектите: (посочват се единствено обекти
държавна/общинска собственост)

Собственост
Работно време (от – до)
(държавна/общинска)
От 10.00 – 18.00
1 Бургас ж к Меден рудник, бл 425 Държавна собственост –
партер - клуб
Министерство на отбраната
Общинска собственост – под
От 10.00 – 18.00
2 Бургас ул Александър Велики
№37 кафе – клуб
наем
Държавна собственост –
От 10.00 – 14.00
3 Бургас ул. Христо Ботев № 48,
Военен клуб, офис №4
Министерство на отбраната
Членска маса на сдружението (подразделението,
300 членове
упражняващо дейност на територията на община
Бургас)
В състава на колективните органи за
Човешки ресурс, ангажиран с работа в
управление(Общински съвет, Контролна комисия) до
сдружението (брой)
30 души.
Всички длъжности са изборни и се изпълняват
безвъзмездно!
Председател на Общинския съвет
Ръководи работата на организацията, като подготвя
необходимите документи за представяне пред
Управителния съвет и Общинския съвет.
Създава необходимата организация за свеждане до
дружествата и клубовете, и изпълнение решенията на
Управителния съвет и Общинския съвет.
Лично следи и по решение на УС и ОбС извършва
разпоредителни действия с финансовите средства на
организацията. Изпълнява и други дейности
възложени му с решение на ОбС и УС.
Административен адрес

5.
6.

6.1.

Председател на Общинската контролна комисия.

Организира работата на комисията, контролира
спазването на Устава на Съюза, от органите за
управление и членовете на съюза. Представя пред
комисията за разглеждане на жалби и възражения и
вътрешно съюзни спорове и въпроси на съюзната
1

етика. Предлага за изключване или възстановяване на
членството в съюза.
Упражнява вътрешно финансов контрол върху отчета
и стопанисването на имуществото и финансовите
средства на Съюза.
Периодично информира Общинския съвет за своята
дейност и предлага решения по проблемни въпроси.
Организационен секретар

Организира работата на дружествата и клубовете,
подпомага работата им за привличане на нови
членове. Следи и подпомага правилното водене на
отчетността в дружествата и клубовете.

7.

Основна дейност на
сдружението

8.

Моля, посочете финансови източници на представляваното от Вас сдружение:
Не получаваме
Субсидия гласувана от Общински съвет Бургас

Държавно
Общинско
Частно (фондации, спонсорства и други)
Общо:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
9.

През предходните две години (година „Х-1“ и година „Х-2“) и през текущата година „Х“ до датата на
декларирането съм получил, следните финансови средства, попадащи в обхвата на т.8:

Финансиращ
орган

Разходи, за които е получено
финансирането

Размер на
финансирането

Съюз на офицерите и
сержантите от запаса и
резерва – гр Бургас

Община Бургас

3400 лева

Съюз на офицерите и
сержантите от запаса и
резерва – гр Бургас,
клуб „Александър
Стамболийски“

Община Бургас

Наем за клуб „Ал. Велики“ № 37,
електро енергия за офиса, интернет
услуги, офис материали и консумативи,
транспортни услуги, венци и цветя по
повод годишнини от бележити дати1
Целево по отделен договор във връзка с
честването на 100 години от създаването
на „Строителни войски“, за
изработването на сувенири и материали
за честването.

Съюз на офицерите и
сержантите от запаса и
резерва – гр Бургас

Община Бургас

Годин
а
2018

Година
2019

Година
„.2020“

Получател

Съюз на офицерите и
сержантите от запаса и
резерва – гр Бургас

Община Бургас

(в лева)

1000 лева

Наем за клуб „Ал. Велики“ № 37,
електро енергия за офиса, интернет
услуги, офис материали и консумативи,
транспортни услуги, венци и цветя по
повод годишнини от бележити дати1

4000 лева

Наем за клуб „Ал. Велики“ № 37,
електро енергия за офиса, интернет
услуги, офис материали и консумативи,

4500 лева
2

транспортни услуги, венци и цветя по
повод годишнини от бележити дати1

Общо:
10.
11.

12900 лева

Прилагам отчет за изпълнените дейности от Сдружението за 2019 г. и 2020 година.
ДА
(Деклараторът прилага в прикачен файл отчет за извършените дейности –
мероприятия/събития, както и ползите за бургаската общност).
При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова
Декларация в срок от 20 работни дни от датата на промяната.

ДATA: …05.02. 2020 г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………………………
/подпис и печат/

3

ОТЧЕТ
За дейността на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и
резерва – град Бургас през 2019 г.

През отчетната година в различен състав и под различни форми
представители на Съюза организираха и взеха участие в множество
събития и чествания.
06.01.2019 г представително участие със своите знамена в
Тържествения водосвет и отбелязване годишнината от рождението на
Христо Ботев.
06.02.2019 г. Отбелязване годишнината от освобождението на
град Бургас от османско робство, поднасяне на венци и цветя на
паметника на Руските освободители и паметната плоча на генерал
Лермонтов.
19.02.2019 г участие в отбелязване годишнината от смъртта на
Апостола на свободата, Васил Левски.
03.03.2019 г. Участие в тържествата по случай националния
празник 3-ти март, поднасяне на венци и цветя пред паметника на
Руските освободители.
06.05.2019 г. Участие в тържественото отбелязване на 6-ти май
Ден на храбростта и празник на Българската армия, поднасяне на
венци и цветя пред паметниците.
01.06.2019 г Участие в тържествена вечерна проверка в памет на
загиналите за свободата на България, герои. Поднасяне на венци и
цветя пред паметника на Христо Ботев.
18.07.2019 г Отбелязване годишнината от рождението на
Апостола на свободата Васил Левски, поднасяне на венци и цветя пред
паметника.
03.08.2019 г Участие в тържествата и поднасяне на венци и цветя
пред паметника по случай отбелязване годишнината от избухването

на Илинденско – Преображенското въстание в местността Петрова
нива.
11.08.2019 г участие в отбелязване Празника на ВМС, поднасяне
на венци и цветя пред паметника на моряците в Морската градина.
06.09.2019 г участие в тържествата за отбелязване годишнината
от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.
14-15.09.2019 г. участие във Втория национален събор на
запасното войнство в м. Крънска кория, Казанлък.
22.09.2019 г. участие в тържествата за отбелязване годишнината
от обявяване на Независимостта на България.
19.11.2019 г Тържествено събрание за отбелязване Празника на
Сухопътните войски, поднасяне на венци и цветя пред паметника на
загиналите във войните.
14.12.2019 г. Отбелязване годишнината от създаването на военно
– морска база Атия, поднасяне цветя пред паметната плоча.

Председател на Общинския съвет на СОСЗР – гр Бургас
о. з. подполковник………………………….Д. Христов

ОТЧЕТ
За дейността на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и
резерва – град Бургас през 2020 г.

Затруднени от ограниченията на пандемичната обстановка Съюза
продължи своята патриотична и родолюбива дейност. През отчетната
година в различен състав и под различни форми представители на
Съюза организираха и взеха участие в множество събития и
чествания.
06.01.2020 г представително участие със своите знамена в
Тържествения водосвет и отбелязване годишнината от рождението на
Христо Ботев.
06.02.2020 г. Отбелязване годишнината от освобождението на
град Бургас от османско робство, поднасяне на венци и цветя на
паметника на Руските освободители и паметната плоча на генерал
Лермонтов.
19.02.2020 г участие в отбелязване годишнината от смъртта на
Апостола на свободата, Васил Левски. Поднасяне на венци и цветя
пред паметника.
03.03.2020 г. Участие в тържествата по случай националния
празник 3-ти март, поднасяне на венци и цветя пред паметника на
Руските освободители.
06.05.2020 г. Участие в тържественото отбелязване на 6-ти май
Ден на храбростта и празник на Българската армия, поднасяне на
венци и цветя пред паметника на загиналите войни.
02.06.2020 г Поднасяне на венци и цветя пред паметника на
Христо Ботев.
18.07.2020 г Отбелязване годишнината от рождението на
Апостола на свободата Васил Левски, поднасяне на венци и цветя пред
паметника.

19.08.2020 г Участие в тържествата и поднасяне на венци и цветя
пред паметника по случай отбелязване годишнината от избухването
на Илинденско – Преображенското въстание в местността Петрова
нива.
14.08.2020 г участие в отбелязване Празника на ВМС, поднасяне
на венци и цветя пред паметника на моряците в Морската градина.
06.09.2020 г участие в тържествата за отбелязване годишнината
от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.
22.09.2020 г. участие в тържествата за отбелязване годишнината
от обявяване на Независимостта на България.
30.09.2020 г Тържествено събрание за отбелязване 100 години от
създаването на Трудови войски, откриване на паметна плоча,
поднасяне на венци и цветя.
03.10.2020 г Участие в тържественото откриване на паметна
плоча на сградата на щаба на 24 пехотен черноморски полк.
Поднасяне на венци и цветя.
19.11.2020 г Тържествено събрание и кинопрожекция за
отбелязване Празника на Сухопътните войски, поднасяне на венци и
цветя пред паметника на загиналите във войните.
14.12.2020. г Отбелязване годишнината от създаването на военно
– морска база Атия, поднасяне цветя пред паметната плоча.

Председател на Общинския съвет на СОСЗР – гр Бургас
о. з. подполковник………………………….Д. Христов

