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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
Относно информационен регистър на нестопански сдружения, извършващи дейност на 

територията на Община Бургас 
 
1. Подписаният 

 
Полина Иванова Николова 
/трите имена на декларатора/ 

в качеството си на  
 

Председател 
/управител/председател/представител/друго/ 

Наименование на 
сдружението с 
нестопанска цел: 

СДРУЖЕНИЕ „РАВЕН СТАРТ 2009“ 

2. ЕИК/БУЛСТАТ 1 7 5 8 7 8 3 4 0       

3.1. Седалище и адрес на 
управление: 

Гр. Бургас,  ж.к. „Зорница“ бл. 2, вх.2, ет.7, ап. 20   

3.2. Адрес за кореспонденция: 
/електронен адрес и/или телефон 
за връзка/ 

  

3.3 Управителни органи Управителен съвет 
(управителен съвет/контролен съвет/ревизионни комисии) 

4. Ползва ли представляваното от Вас сдружение имот/и, които са държавна или 
общинска собственост 

 НЕ 

4а. Ако в т. 4 сте посочили „ДА“, то моля,  попълнете следната информация: 

№ 
Административен адрес на помещението, работно време на обектите: (посочват се единствено  обекти 
държавна/общинска собственост) 

 Административен адрес 
Собственост 

(държавна/общинска) 
Работно време (от – до) 

1    
2    

3    

5. Членска маса на сдружението (подразделението, 
упражняващо дейност на територията на община 
Бургас) 

 

6. Човешки ресурс, ангажиран с работа в 
сдружението (брой) 

 

6.1.   
(длъжност) 

 
(задължения) 

7. Основна дейност на 
сдружението 

Подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от 
грижи и в частност деца, юноши и младежи с физически и ментални увреждания 
и поведенчески проблеми; Подпомагането на социалната интеграция и 
личностната реализация на деца, юноши и младежи с физически и ментални 
увреждания и поведенчески проблеми; Представителство и защита на 
интересите на деца, юноши и младежи с физически и ментални увреждания и 
поведенчески проблеми; Сътрудничество и посредничество при подготовката и 
разработването на стратегии, планове и програми за постигане на качествена 
грижа за деца, юноши и младежи с физически и ментални увреждания и 
поведенчески проблеми; Подпомагане усвояването на средствата от 
европейските фондове и други донорски програми насочени към постигане на 
качествена грижа за деца, юноши и младежи с физически и ментални 
увреждания и поведенчески проблеми 

8. Моля, посочете финансови източници на представляваното от Вас сдружение: 

Държавно  
Общинско  100 
Частно (фондации, спонсорства и други)  

Общо: 100.00 
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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: 

Получател 
Финансиращ 

орган 
Разходи, за които е получено 

финансирането 

 Размер на 
финансирането 

(в лева) 

Г
о

д
и

н
а

 
„Х

“ 

 Сдружение „Равен 
старт 2009“  

Община 
Бургас 

Разходи за упражняване на дейност 
от сдружението 

 4250 

     

    

Г
о

д
и

н
а

 
„Х

-1
“ 

 Сдружение „Равен 
старт 2009“ 

Община 
Бургас 

Разходи за упражняване на дейност 
от сдружението 2000 

Сдружение „Равен 
старт 2009“ 

Община 
Бургас 

Финансиране на дейности в Дневен 
център „Чадъра“ 

28 000 

 Сдружение „Равен 
старт 2009“ 

 Община 
Бургас 

Финансиране на дейности в Дневен 
център „Чадъра“ 

 13 720 

Г
о

д
и

н
а

 
„Х

-2
“ 

      

       

       

Общо: 

 

47 970 
 
 

10. 
Прилагам отчет за изпълнените дейности от Сдружението за 2019 г. и 2020 година. 
(Деклараторът прилага в прикачен файл отчет за извършените дейности – 
мероприятия/събития, както и ползите за бургаската общност). 

ДА  

11. 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: ………………20__ г.                                                                   ДЕКЛАРАТОР: …………………………………… 

/подпис и печат/ 


