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

Подписаният

АПОСТОЛ АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ
/трите имена на декларатора/

в качеството си на

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/управител/председател/представител/друго/

СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ БУРГАС

3.1.

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

3.2.

Адрес за кореспонденция:

0878/670 227/ gergana_dimitrova_85@abv.bg

3.3

Управителни органи

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ,МИНЧО МИХНЕВ,АТАНАС ДИМОВ,ИВАН ЯНЕВ,НИКОЛА
НИКОЛОВ,КРЪСТИН ЛУКАНОВ,ТОНКА ЙОРДАНОВА/БОЯНКА ПЕТРОВА,ИВАНКА
ВАСИЛЕВА,ЦВЕТА ПАУНОВА
(управителен съвет/контролен съвет/ревизионни комисии)

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.

4а.

/електронен адрес и/или телефон за връзка/

№
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6.
6.1.
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УЛ ИВАН БОГОРОВ 19

ДА

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

1
2
3
4
5
6
7
8

1 7

СТЕФАН СТАМБОЛОВ 74
ЛАЗУР БЛ 2
СЛАВЕЙКОВ БЛ 34
СЛАВЕЙКОВ БЛ 1А
УЛ ЛЕНКО 1
МЕДЕН РУДНИК БЛ 440
УЛ Г БЕНКОВСКИ 11
ДОЛНО ЕЗЕРОВО УЛ ОТ,ПАИСИЙ
61
С,МИРОЛЮБОВО

Собственост
(държавна/общинска)
ОБЩИНСКА
ОБЩИНСКА
ОБЩИНСКА
ОБЩИНСКА
ОБЩИНСКА
ОБЩИНСКА
ОБЩИНСКА
ОБЩИНСКА

9ч-12ч/13ч-16ч
9ч-12ч/15ч-18ч
9ч-12ч/15ч-18ч
9ч-12ч/14ч-17ч
9ч-12ч/14ч-17ч
8ч-14ч
8ч-14ч
8ч-14ч

ОБЩИНСКА

8ч-14ч

Работно време (от – до)

Членска маса на сдружението (подразделението,
упражняващо дейност на територията на община
Бургас)
Човешки ресурс, ангажиран с работа в
сдружението (брой)

2018г-957 членс
2019г-852 члена
2020г-785 члена
26

Председатели на партийни
клубове.уредници,оперативен и
административен персонал,секретар,ревизионни
комисии,етична комисия

Дават предложения и становища по проекти за
нормативни актове ,засягащи проблемите на
пенсионерите.Провеждане на срещи
,семинари,прегледи на художествената
самодейност,спортно туристически
празници,екскурзии,концерти и други образувателни
форми за осъществяване на социални контакти между
пенсионерите.Участват в разработването и
реализацията на проекти свързани с пенсионерските
клубове,Обменят опит с други пенсионерски и
социални организации.Организират

(длъжност)

1

събрания,митинги,и други действия ,насочени към
подобряване стандарта на живот на
пенсионера.Полагат грижи за самотни,социално
слаби,инвалиди.Подпомагат социалната интеграция и
личностна реализация на пенсионера и др,
(задължения)

7.

Основна дейност на сдружението
–Защита на интересите ,правата
,престижа и достойнството на
пенсионерите като равни пред
закона и обществото
лица,задовляване на културните
и духовните
потребности.Обединяване на
интересите на пенсионерите в
защита на техните
права,достойнства и
равнопоставеност пред
закона.Взаимодействие и
сътрудничество на общинско и
областно ниво със
спезиализираните звенана на
органите на държавната власт за
решаване проблемите на
пенсионерите отностно
социалното им подпомагане
,профилактика
,лечение,подобряване здравните
услуги,осигуряване на
пълноценен отдих и почивка за
нормален живот на възрастните
хора.

8.

Моля, посочете финансови източници на представляваното от Вас сдружение:
Държавно
Общинско
Частно (фондации, спонсорства и други)

100,00
Общо:

100.00
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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:

Година
„Х-2“

Година
„Х-1“

Година
„Х“

Получател

Финансиращ
орган

Разходи, за които е получено
финансирането

11.

(в лева)

2020
СДРУЖЕНИЕ ОСПБ

2019
СДРУЖЕНИЕ ОСПБ

2018
СДРУВЕНИЕ ОСПБ

ОБЩИНА
БУРГАС

58 229,73 лв

58 167 лв

ОБЩИНА
БУРГАС

68 503,04 лв

68 500 лв

ОБШИНА
БУРГАС

69 520,07

69 500 лв

Общо:

10.

Размер на
финансирането

196 167 лв

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: 05.02.2021__ г.

ДЕКЛАРАТОР: …АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
/подпис и печат/
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Отчет за изпълнените дейности от Сдружение ОСПБ за 2019 г. и 2020 година.
1/ Честване на :
*Бабин ден
* Трифон Зарезан
* 3-ти март
*22 –ри март
*Велик ден
*Гергьов ден
*Еньов ден
*6-ти Сепрември
*22-ри Септември
* 1-ви Октомври
* 6-ти Декември
*Коледа
* Нова година
2/ Честване на рожденни дни на пенсионерите
3/Честване на юбилеийни годишнини на пенсионерите
4/ Честване на юбилеийни годишнини на ПК
5/ Честване на патрон на ПК
6/ Провеждане на :





Кулинарни изложби
Викторини
Изложба на българска назионална носия
Ден на любителското творчество

7/ Провеждана на екскурзии до исторически местности
8/ Посещение на театрални постановки
9/Посещение на музеи,
10/ Среща с други ПК от сдружението
11/ Среща с други ПК от други населени места ,с цел обмяна на опит.

12/ Провеждане на общински преглед на художествена самодейност от сдружението.
13/Участия във фолклорни надпявания ,както на местно,така и на регионално и национално
ниво.
14/Организиране на шах и бридж турнири.
15/ Организиране на здравни беседи с лекари по определени теми.
16/Организиране на колективни медицински прегледи.
17/Последно сбогом.
18/ Финансова помощ за болни членове.
19/Посещение на болни членове вкъщи.

