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 ГОДИШЕН ДОКЛАД 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ЧИПРОВЦИ,АЛТЕРНАТИВА И 

РАЗВИТИЕ – ЧАР” за 2011г. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Настоящият доклад покрива изискванията на чл. 38 и чл. 40 на ЗЮЛНЦ! 

  

  
І. Осъществени цели на Сдружение „Чипровци, Алтернатива и Развитие - ЧАР” –  отчет за 

работата на сдружението  през  периода – от 01.01.2011г. до 31.12.2011 г. 

 

1. Проведени бяха четири редовни заседания на Управителния съвет и разглеждани въпроси 

свързани с дейността на сдружението и кандидатстване с проекти..  

2.  Председателят на УС извърши необходимите действия по подаване на жалба до Върховен 

Административен съд, във връзка с отказ  на Министерство на правосъдието за вписване 

на сдружението в регистъра за юридически лица с нестопанска цел. Причината е 

тълкуване, че допълнителната стопанска дейност, която сме предвидили в устава е 

възможност за скрита търговска дейност. Проведени бяха 2 консултации с адвокати от 

Български център за нестопанско право за недопускане на грешки при обжалването и 

начини за действие в случай на отказ. На 28.11. 2011г. Председателят на сдружението 

присъства на делото. ВАС реши спора в наша полза.  

3. Повишихме капацитета си за организация, планиране и управление, участие на Йорданка 

Ангелова в обучение „Възможности за местно развитие”, Добков, Полша и Милена 

Минчева в обучение „капацитет на НПО” в гр.В.Търново в обучения и на всички 

участвали активно в дейностите, чрез подобряване на уменията за работа в екип. 

4. Работна група в състав Милена Велкова, Йорданка Ангелова и Милена Велкова създадоха 

сайт на сдружението.За съжаление подвеждаща информация, доведе до искане за 

заплащане на хостинга на сайта, което налага изготвянето на нов сайт.  

5. Продължихме  контактите със Сдружение „Щастливеца”. Дискутирани съвместни 

дейности за реализиране на учебна практика на студенти в гр.Чипровци, чрез общ проект 

не се реализираха, поради подадено, но неодобрено за финансиране проектно 

предложение на сдружение „Щастливеца”. Включихме се като подкрепяща организация 

при подаване на техен проекта за учредяване на Център за устойчиво развитие 

"Университет на открито". 

6. Продължихме сътрудничеството с Корпус на мира за България. – участие на Йорданка 

Ангелова и Ценко Горанов в детски лагер  Щастливи заедно-3, участие в проект 

„Гимнастика – забавление и здраве– Милена Минчева, Йорданка Ангелова, Пламен 

Петков/, превод на сайт „Посети Чипровци”, организиране на скаутски отряд с ученици от 

ОУ”П.Парчевич” 

7.  След подадена жалба до Районна прокуратура, която да разследва регистрацията на 58 

човека в гр. Чипровци, без  ясен мотив за наличие на регистрация, смятаме че 

спомогнахме за предотвартяване манипулиране на местни избори 2011г. 
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8. Подадени бяха следните проектни предложения „Почистване  и подобряване района на 

Исторически хълм, гр.Чипровци по програма ПУДООС; „Борба с ектопаразитите „към 

фондация „Еко общност” „Уникалният турлак” към”Живо наследство”. Всички проекти 

преминаха на техническо ниво за съответствие, но нямаме одобрени проекти, поради 

голям брой подадени проектни предложения. Проект „Доброволчеството – радост и 

отговороност” подаден към Програма „Младежта в действие” и насочен към реализиране 

на „Цвят и светлина” в Чипровци и Железна и организиране на свободното време на 

младежите и децата е одобрен и е на стойност 4 000 евро.Той ще бъде реализиран от 01.03 

.2012 – 31.01.2013г 

9. Нереализирани проекти: Организиране на изкачване на връх Миджур от Мартиново при 

националното изкачване през август 2011г.;  Организиране на кръгла маса „Духът на 

Чипровци”;  Разработване и реализиране на проект – Новогодишен празник – Чипровци 

/коледна украса  - коледно настроение/ - подадно като част от проектно предложение по 

Програма Младежта в действие; „Създаване на база данни за фирмите, регистрирани и 

действащи на територията на общината. 

10. Можем да се похвалим с първия успех за изпълнение на целта за привличане на 

финансово успели чипровчани за инвестиции в Чипровци, с направена инвестиция в 

областта на туризма.  

11. Разработена бе листовка за информация относно собствеността на земеделски земи и 

проблемите за стопаните на територията на община Чипровци, поради сгрешения план за 

земеразделяне. Поради липса на адекватно решение информационната кампания бе плаха- 

пускане във фейсбук, и разпространение на листовката сред познати.  

12. Реализирахме успешно със свои сили проект „Аз познавам и обичам Чипровци”. 

Проведено бе състезание-конкурс „Аз познавам и обичам Чипровци” в ОУ „П.Парчевич”. 

Всички членове на сдружението, ангажирани в проекта, работиха така, че състезанието се 

превърна в празник за децата.Събитието бе подкрепено от бизнеса и се превърна в добър 

старт за работа с ученици и младежи, насочено към родолюбие. 

ІІ. Средства за постигане на целите: доброволен труд, събрани всъпителни вноски и  членски 

внос, спонсорство. 

   

III. Поуки.. Необходимо е да планираме по-малко дейности и да акцентираме на най-

приоритетните и изпълними. Необходимо е да продължим да повишаваме капацитета за 

управление и организация на сдружението, с особен акцент върху планиране, администриране и 

финансова отчетност.  

Дори и частичната реализация на приетите в програмата на сдружението дейности води до 

изпълнение на цели на сдружението. Необходима е да работим за позитивна нагласа на местната 

общност и общинско ръководство към инициативи на сдружението и повишаване прозрачността 

на работата на сдружението, което ще повиши ефективността в работата ни. 

 

 

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

По отношение на финансовата дейност приходите са от членски внос. Разходите за 

издръжка на дружеството са от членския внос, а даренията отиват по предназначение съгласно 

волята на дарителя. 

За периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.: 

Начално салдо към 01.01.2011 г.: 0, 00 лв. 

Приходи: 204,00 лв. 

Разходи:   204,00 лв.  

Остатък: 6461,00 лв.(Шест хиляди четиристотин шестдесет и един лв.), от които  
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- 6461,00  лв. в Банка „ДСК” гр.Чипровци   

- 0,00 лв. в касата на дружеството. 

-  

РАЗХОДИ – 01.I.2011 г. - 31.ХІІ.2011 г. 

№ Разходен ордер 

№ 

Наименование на разходите Сума, лв. 

1.  1/15.02.2011г. Удостоверение за актуално състояние  21.10 

2.  2/17.02.2011 Пощенски услуги 2.28 

3.  3/16.08.2011г. Удостоверение за актуално състояние 21.10 

4.  4/30.08.2011г. Пощенски услуги 2.70 

5.  5/30.08.2011г. Банкови услуги  9.80 

6.  6/30.08.2011г. Банкови услуги 40.00 

7.  7/30.08.2011г. Пощенски услуги  2.23 

8.  8/21.11.2011 г. Командировачни раходи 104.79 

9.     

ВСИЧКО РАЗХОДИ:  204,00 

 

ПРИХОДИ – 01.І.2011 г.  31.ХІІ.2011 г. 

№ Приходен ордер 

№ 

Наименование на приходите Сума, лв. 

1.  01 - 17/ 

от 08.01 2011 до 

05.11.2011 

Членски внос 204.00 

2.  Договор по 

проект 

Авансово плащане 6 257.00 

ВСИЧКО ПРИХОДИ: Шест хиляди четиристотин шестесет и 

един лева  

6 461.00 

      

Председател, 

         Йорданка Ангелова Замфирова 

Зам.председател, 

     Лида Йорданова Александрова 

 


