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ЗНАНИЕ    ЛОВЕЧ 

Сдружение „Знание” Ловеч е неправителствена организация регистрирана в ЛОС на 24 февруари 

1994 година. Мисията на Сдружение “Знание”  Ловеч, е утвърждаване на демократичните ценности 

в обществото и повишаване на човешкия потенциал чрез осигуряване на качествено и достъпно 

обучение, съчетано с националните традиции и европейските измерения за учене през целия 

живот. В организацията членуват 52 физически лица. 

Каузите, за които Знание работи през 2015 година: 
1. Учене през целия живот и насърчаване на неформалното учене; 

2. Повишаване на компютърната и чуждоезиковите компетентности; 

3. Здравословен начин на живот и превенция на заболявания; 

4. Повишаване на капацитета и гражданско участие на младежи; 

5. Насърчаване на партньорството; 

Резултатите през 2015: 

 Подкрепени 243 деца в неравностойно положение (проекти “Весела градина” и “Готови за 

училище”) 

 Работа с 346 родители на деца от детски градини в област Ловеч (проекти “Весела градина” 

и “Готови за училище”) 

 Подкрепени над 80 младежи (Младежка академия, проект “Управление на конфликти”,  

Равеншанс, Еразъм + и др.) 

 Подкрепени представители на етнически малцинства – над 300 души (“Храна и Здраве”, К6 ) 

 Повишен капацитет на експерти и учители – над 100 души (обучения и проекти) 

 Подпомогнати хора в неравностойно положение – 570 души (К6 и други) 

 Медицински изследвания на лица за ХИВ/СПИН над 400 души 

 Медицински изследвания на лица за хепатит B, C, сифилис и хламидии – 150 души 

Екип 2015: 
Ралица Попова – Изпълнителен директор 
Анета Гечевска – Координатор „Младежки проекти и финанси” 
Даниела Симеонова – Координатор „Обучения и квалификация” 
Свилен Андреев - Координатор „Проекти и ПР” 
Мария Бончева – Счетоводител 

Управителен съвет: 
Донка Михайлова - Председател 
Венцеслав Георгиев 
Петър Петков 
Радослав Хитов 
Ралица Попова 
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Образователни услуги през 2015 година 
 

През 2015 година Сдружение „Знание” Ловеч, повиши знанията на 369 лица в различни форми на 

обучение – краткосрочни тренинги, неформални обучения, семинари, вечерни езикови и 

компютърни курсове.  

Образователните дейности бяха организирани в рамките на различни проекти на Сдружение 

„Знание” Ловеч, партньорски инициативи и в платените образователни форми.  

Забелязва се намаление в броя на обучените лица във вечерните курсове по ключови 

компетентности (близо с 60 %), което се дължи най-вече на приключване на програмите “Аз мога” и 

“Аз мога повече”. 

За сметка на това броят на обучените в краткосрочни форми се е увеличил с близо 70 % като освен 

обученията, финансирани по проекти се забелязва положителна тенеденция за повишаване на броя 

на обученията по задание на организации и училища (Сдружение “Деветашко плато”, ПГМЕТ, ОУ 

“Васил Левски” Ловеч, ПМГ и т.н.). 

Добър финансов резултат беше постигнат в резултат на обучения по немски език, финансирани по 

проеграма “The Job of My Life” на немското правителство. 

 

Преподавателите в езикови и компютърни курсове 

през 2015 година: 

Английски език: 

Мария Йоцова 

Рени Илиева 

Дарина Топалова 

 

Немски език: 

Нели Парталозова 

Цветеслава Ангелова 

 

Компютърна подготовка: 

Валентина Христова 

Даниела Симеонова 
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Курсове 2015: 

За сравнение през 2014 са обучени 141 души в 13 курса. 

Краткосрочни обучения: 

За сравнение през 2014 година са реализирани 5 обучения за 95 участници 
 
 

Брой курсове (езикови и компютърни): 6 курса 
Брой обучени лица в езикови и компютърни курсове: 55 лица 
Брой обучени в краткосрочни форми (15 обучения): 314 лица 
Брой обучени в професионални курсове : 0 лица 

Общ брой обучителни прояви: 21 

Общо обучени през 2015 година : 369 лица 

 

 

№ Курс Брой обучени Брой курсове 

1 Английски език 29 3 

2 Немски език 5 1 

3 Начална компютърна подготовка 9 2 

4 Сертифициране НКП 12  

 Общ брой 55 6 

№ Обучение Брой обучени 

1 Преподаване в мултикултурна среда (Весела градина) 17 

2 Работа е екип (ПМГ) 36 

3 Разпространение на информация и PR (Храна и здраве) 12 

4 Workshop „Работа с родители” 13 

5 СФУК Оценка на риска (учители от област Ловеч) 19 

6 Работа в екип (ПГМЕТ) 28 

7 Здравословно хранене 12 

8 Работа с хиперактивни деца (ОУ Васил Левски) 32 

9 Разнообразяване на туристическите услуги в Деветашко плато 32 

10 Управление на конфликти и работа с хиперактивни деца 12 

11 Младежка академия за демокрация и развитие 16 

12 Младежко ателие” Управление на конфликти” 18 

13 Ефективна работа в екип (ПГМЕТ) 41 

14 Граждански мониторинг и застъпничество 20 

15 Обучение сред равни 6 

 Общ брой обучени 314 
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Работа в екип, ПГМЕТ, с. Лесидрен 28 февруари 2015 
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21 февруари, Троян, Обучение “Работа с родители”
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ПРОЕКТИ 2015 

1 
   

КОМПОНЕНТ 6: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на проституиращите мъже и жени чрез 
увеличаване обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции. 

  

източник на финансиране: Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и МЗ на 
Република България 
период на изпълнение: 01.04.2010 – 30.09.2016 
Обща стойност на проекта: около 20 000 Евро годишно 

    
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
Поддържане на екип за работа на терен, целяща промяна в знанията и поведението на 
проституиращите жени и мъже на територията на град Ловеч, околните градове, селища и курортни 
комплекси  по посока на избягване на рисковете от заразяване със сексуално-предавани инфекции и 
ХИВ 
Промоция на здраве и здравословен начин на живот сред целевата група на територията на град Ловеч 
и околните градове, селища и курортни комплекси  

 

 

2 

ЗНАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ  
 
източник на финансиране: Община Ловеч, съгласно Правилник за функциониране на Общински 
проектен фонд 
период на изпълнение: август – ноември 2015 
Обща стойност на проекта:3 892,00 лева, от които 900,00 лева собствен принос 
  
Главна цел 
Повишаване на ключовите компетентности и подготвеността на младежи, учители и педагогически 
съветници от община Ловеч да управляват конфликти 
 
Дейности 
1. Младежко Ателие „Управление на конфликти“ за младежи на възраст 16 – 19 години 
2.Workshop „Управление на конфликти и работа с хиперактивни деца“ за учители и педагогически 
съвеници 
3. Информационно събитие – под формата на форум театър бяха представени резултатите от 
проекта. В структурираната дискусия участниците даваха предложения за предотварятване и 
управление на конфликти в училище. 
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МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ   
   
източник на финансиране:  Община Ловеч съгласно План за младежки дейности на Община 

Ловеч за 2015г.Приоритет „Повишаване на гражданската активност“ 
  

период на изпълнение:  септември 2015 - ноември 2015   

Обща стойност на проекта: 1250,00 лева, от които 250,00 лева собствен принос   

 Цели: 

 Повишаване на информираността на младите хора за ролята и функциите на 
местните власти и организациите на гражданското общество при формулирането и 
прилагането на местните политики 

 Подобряване на знанията на младежи от община Ловеч  по отношение на формите 
на гражданско участие на местно ниво, принципите на демократично управление 

 Подобряване на знанията на младите хора за възникването на демокрацията и 
политическите семейства в Европа 

Младежката академия се организира за втора поредна година. 
Участници са 15 младежи на възраст 18 – 29 години от община Ловеч 
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ХРАНА И ЗДРАВЕ   
   
източник на финансиране:  
Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 

  

период на изпълнение: 31.10.2014 – 31.10.2015   
Обща стойност на проекта: 19 981,47 Евро   
Водеща организация: Сдружение „Знание”   
   
    
Цел на проекта: 

Популяризиране на принципите на здравословния начин на живот и насърчаване на повече хора 
да се хранят здравословно. 

 ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
1. Подготовка и подбор на участници – запознаване на ромските общности в Ловеч, Угърчин 
и  Летница и Луковит и подбор на 12 души – асистенти и кулинарни демонстратори 
2. Обучения по темите „здравословни храни“ и „здравословно готвене“, „говорене пред публика“ и 
„интерактивно презентиране“ 
3. Кулинарни демонстрации –осем кулинарни демонстрации в четирите общини, с целева група 
ромска общност. Целта на тази дейност е да се представи достъпна и полезна информация за 
здравословния начин на живот и по-точно храненето. Над 160 души участваха в демонстрациите 
4. Информационнна кампания – 8 публикации в медиите, финално събитие, подготовка и 
разпространение на информационни материали 
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Капацитет за Граждански мониторинг   

   
източник на финансиране: Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм 
на ЕИП 2009-2014 

  

период на изпълнение: 27/05/2015 – 27/03/2016   
Обща стойност на проекта: 19943,40 (грант: 17873,40 евро)   
Водеща организация: Сдружение „Знание”   
Цел: Повишаване на знанията и уменията на представители на НПО от ловешка област да 
осъществяват граждански мониторинг 
Дейности: 
1.       Проучване на местни проблеми, свързани с гражданския мониторинг (общините Априлци, 
Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица) 
2.       Разработване на 3 примерни методологии за граждански мониторинг на публични услуги 
3.       Обучения “Граждански мониторинг и застъпничество” за общо 80 души 
4.       Информационна кампания 
5.       Финална областна конференция 
 Резултати: 
Проучени местни проблеми в 8 общини от област Ловеч по отношение на мотивацията и 
активността за граждански мониторинг. 

·      Разработени примерни методологии за граждански мониторинг на публични услуги 
·      Повишени знания и умения на представители на НПО и младежи от 8-те общини на областЛовеч 

по темата граждаснки мониторинг 
·         Повишена информираност по темата граждански мониторинг на публични услуги 
·         Повишена съпричастност и информираност на заинтересованите страни по темата 
граждански мониторинг, прозрачност на дейността на местните и регионални власти, 
партньорство и сътрудничество. 
·         Подобрен диалог между заинтересованите страни в област Ловеч 
·         Създадени предпоставки за иницииране и осъществяване на граждаснки мониторинг в 8-те 
общини на област Ловеч. 
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Проект „Готови за училище 2014-2015/ 2015-2016“   

   
източник на финансиране: „Тръст за социална алтернатива“, с финансовата подкрепа на 
фондация „Америка за България“, в сътруднчиство със Световната банка 

  

период на изпълнение: 01.06.2015 – 30.06.2016   
    
Цел на проекта: Проектът цели да  осигури важна за формирането на държавни политики 
информация относно подходите за увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските 
градини  в България, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен 
процес  на деца от семейства в неравностойно положение. 
В национален мащаб са обхванати 6000 деца от уязвими общности на възраст между 3 и 5 
години. Дейностите се осъществествяват с помощта на 20 неправителствени органицзации  - 
партньори по проекта и с институционалната подкрепа на общините и детските градини в 240 
населени места в България. 
Сдружение „Знание“ Ловеч  отговаря за изпълнението на проекта в областите Ловеч и 
Габрово. Обхванитет детски градини са в  градовете Севлиево, Ябланица, Угърчин и Тетевен и 
селата  Брестница, Кирчево, Градница и Дерманци. Обхванати са около 120 деца. 
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
-   Безплатно образование /плащане на такси за детски градинни/; 
-   Безплатно образование и ваучер захрана; 
-   Информационни срещи с родители 

Танер Мехмедов – ОДЗ Радост – Севлиево – 2 ро място 

 

Инджи Калинова – ОДЗ Радост- Севлиево - 1 во място 
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7 

 
 

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ 
 
Програма „Равен шанс - достъп до средно образование“, финансирана от  
Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) 
има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби 
семейства като премахне основни образователни бариери.  
Програмата се администрира от партньорски организации,  
работещи по места, които закупуват и предоставят карти 
за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и 
мотивация за продължаване на образованието си. 
Сдружение “Знание” Ловеч работи на територията на област Ловеч като успя да подкрепи  
11 младежа, посещаващи училище в Ловеч и Троян. 
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Другото поколение 
източник на финансиране:„Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход,  

при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“ на Фондация „Работилница за 

граждански  

инициативи“, с финансовата подкрепа на Фондация „Оук“ 

период на изпълнение: 16/11/2015 – 16/11/2017 

Обща стойност на проекта:27834 лева, от които 19570 лева грант и 8264 лева – собствен принос 

  

Изпълнител: Сдружение "Знание" 

  

Цели: 

 Надграждане на знанията и уменията на деца на икономически емигранти (14-16 год) да се 
справят с трудности и достигнат емоционална стабилност, социално включване и 
гражданска активност; 

 Създаване на защитена среда и кръг от подкрепящи хора и институции на деца и младежи 
от целевата група; 

 Изпробване на модел за подкрепа на деца на икономически емигранти със 
сътрудничеството на местната власт, образователни институции и разширеното семейство 

  

Дейности: 

1.       Информационни срещи и подбор на участници 

2.       Обучения 

3.       Интерактивна игра-състезание 

4.       Арт работилници и занимания 

5.       Финално събитие 

6.       Публичност и визуализация 

 

Резултати: 

Вследствие на дейностите по проекта 32 деца на 

възраст 14-16 години ще повишат своите знания, 

умения и комптенции да се справят с 

трудностите. Акцентирането върху силните им 

страни и насърчаване на запазване на връзката с 

родителите подпомага израстването им и 

превръщането им в активни граждани и 

пълноценни, емоциалнолно стабилни млади 

хора. 
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ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ 2015 

През 2015 година Сдружение „Знание” Ловеч, реализира инициативи в партньорство с организации 
и институции в подкрепа на мисията на организацията 
 
 

1. ФГУ 
Като член на Форум Гражданско участие се включихме в национални инициативи организирани от 
мрежата. 
“Забраненият референдум” (http://zareferendum.bg/)  
Инициатива за насърчаване на гражданите на Република България да отговорят на двата въпроса, 
които отпаднаха от официалния референдум 2015. 
 

 
 

2. ФДРЗ 
Дейности по Проект "Висококачествена работа в мрежа" на ФДРЗ, финансиран от Програмата за 

подкрепа на НПО 

Експерти на организацията бяха привлечени като обучители в 4 младежки ателиета, които се 
проведоха в Арбанаси, Смолян, Царево и Благоевград. 

Освен ателиетата беше организирана информационна кампания по случай отбелязване на 25 
годишнина от създаването на Федерацията на дружествата за разпространение на знания. 

http://zareferendum.bg/
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Mладежко ателие, Смолян, 1 юли 2015 

 

 

Благоевград 22 арил 2015 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1061776797189440.1073741960.154564381244024&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1061776797189440.1073741960.154564381244024&type=3
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Арбанаси, 8 Март 2015 

 
 

 
 
 

Информационна кампания Ловеч 
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3. Европа директно Габрово 
Партньорска инициатива на Европа директно - Габрово, РСО "Централна Стара планина" и 
Сдружение "Знание" Ловеч за отбелязване на 9 май – Ден на Европа 
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4. Европа директно Габрово 
ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА РАЗВИТИЕТО 
съвместна инициатива на Европа директно Габрово, РСО "Централна Стара планина", ИМКА 
Габрово и Сдружение "Знание Ловеч, 24 юни 2015 
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5. Община Летница 
Проект “Весела градина” в партньорство с Община Летница, финансиран от ЦОИДУЕМ 
Бяха организирани родителски срещи (по метода световно кафене), 2 обучения на учители от ОДЗ 
„Ирина Бачо Кирова“  и занимания на открито с децата от Летница, село Крушуна и с. Горско 
Сливово. 
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6. Erasmus + 
Еразъм + Международен  тренинг в Троян, 31 март 2015 
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Ваучер за добрина 2015 
Станала ежегодна, тази година инициативата беше насочена към осигуряване на транспорт 
на младежи от бедни семейства, пътуващи всеки ден от родното си място до училище. 

В допълнение на подкрепените младежи по програма “Равен шанс”, успяхме да привлечем 
дарения за още 6 младежи. 

На нашия апел отклихнаха от „Балканвело“ АД, г-жа Грета Радкова и г-н Светослав Дяков. Те 
покриха транспортните разходи на шест ученика с финансови затруднения, които са 
мотивирани да посещават учебни занятия и имат успех над 3,50.  
Помощта беше привлечена благодарение на медийното партньорство с вестник “Народен 
глас” и постове в страницата на инициативата във фейсбук. 
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Финансови показатели за 2015 година 
През 2015 година Сдружение „Знание” Ловеч  има постъпления в размер на 180380 лева.  В 
сравенение с предходната 2014 година, през която получихме закъснели плащания, дължими за 
минали периоди, се забелязва спад с 141354 лева. Причините за по-ниските финансови резултати се 
дължат най-вече на забавяне в обявяването на програми за финансиране в новия програмен 
период 2014-2020. 

Платените образователни услуги (в размер на 24244 лева) имат увеличение  спрямо 2014, а като дял 
от общите приходи имат покачване и от 2013 година. През 2013 делът е бил 9,61 %, през 2014 – 
едва 4,67 %, докато през 2015 – 13,44 %. Това не се дължи на увеличение в броя лица, които са 
ползвали платена образователна услуга, а най-вече в значително повишения брой организиации, 
фирми и училища, които са заплащали за краткосрочни образователни форми. Постъпленията от 
курсове са 7744 лева, а постъпленията от платени краткосрочни обучения са 16544 лева. 

Поради закъснението в страта на схеми по оперативните програми, е логична липсата на 
финансиране от програми на ЕС. Все пак организацията е успяла да запази сравнително добра 
финансова устойчивост и въпреки, че през 2013 и 2014 година средствата от Програми на ЕС да са 
съставлявали повече от 50 % от приходите, през 2015 година Сдружението успя да привлече 
финансирания от други донори  (Тръст за социална алтернатива, ФРГИ) и да запази финансирането 
си от други традиционни донори (К 6 на Програмата за превенция на ХИВ/СПИН). 
 

Източник 2013 2013 % 2014 2014 % 2015 2015 % 

Национални/общински програми 6314 2.46% 25748 8.00 % 3992 2.21 % 

Програми на ЕС 140582 54.80% 163823 50.92 % 0 0 % 

Глобален фонд, ТСА 49641 19.35% 94133 29.26 % 85394 47.34 % 

Други международни донори (ФРГИ, ЕИП) - - 14242 4.43 % 60821 33.72 % 

Частни дарения 35350 13.78% 8754 2.72 % 5929 3.29 % 

Платени услуги 24659 9.61% 15034 4.67 % 24244 13.44 % 

Общо лева 256546 100 321734 100 180380 100 

 

 

Постъпления 2015 

Национални/общински програми 

Програми на ЕС 

Глобален фонд, ТСА 

Други международни донори (ФРГИ, ЕИП) 

Частни дарения 

Платени услуги 
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Отчет за приходите и разходите  към 
31.12.2015 и  План за 2016 

 

I. Приходи  Отчет за 
2014 

План за 
2015 

Отчет за 
2015 

План за 
2016 

1 Приходи от регламентирана дейност - 
(образователни услуги – вечерни курсове, 
квалификационни обучения и други) 

15731 12000 24244 20000 

2 Дарения под условия – финансиране по 
проекти и програми 

297249 150000 150207 150000 

3 Други приходи /дарения без условия 8754 10000 5929 7000 

  Общо приходи 321734 172000 180380 177000 

II. Разходи  Отчет за 
2014 

План за 
2015 

Отчет за 
2015 

План за 
2016 

1 Разходи по проекти и програми 301530 150000 146917 150000 

2 Разходи за материали 1317 1000 832 1000 

3 Платени суми по граждански договори и 
хонорари 

5342 7000 8061 7000 

4 Разходи за външни услуги (наеми, рекламни, 
консултантски и комуникационни) 

2459 2000 4089 3000 

5 Разходи за заплати 8953 10000 16649 13000 

6 Разходи за социални осигуровки 2133 2000 3832 3000 

  Общо разходи: 321734 172000 180380 177000 
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февруари 2016 година 

град Ловеч 


