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

Подписаният

Десислава Стоянова Тенева
/трите имена на декларатора/

в качеството си на

Управител
/управител/председател/представител/друго/

Наименование на сдружението с
нестопанска цел:

Асоциация Интегра България

2.

ЕИК/БУЛСТАТ

1

3.1.

Седалище и адрес на управление:

Гр. Бургас, ул. Странджа планина, вх.5, ет.5, ап.15

3.2.

Адрес за кореспонденция:

Integra_bulgaria@abv.bg

7

6

2

5

3

7

4

0

/електронен адрес и/или телефон за връзка/
Управител
(управителен съвет/контролен съвет/ревизионни комисии)

3.3

Управителни органи

4.

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

4а.

Ако в т. 4 сте посочили „ДА“, то моля, попълнете следната информация:
№

ДА

НЕ

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)

7 души

6.

Човешки ресурс, ангажиран с работа в
сдружението (брой)

0

(длъжност)

(задължения)

6.1.
7.

8.

Основна дейност на сдружението

Предоставяне на професионално и индивидуално консултиране, менторство, наставничество,
психологическа, юридическа, социална и здравна подкрепа на целевите групи, с които работи за
повишаване на техния собстевн потенциал и възможности в ппроцеса на интеграция; участие и
подпомагане на инициативи и мероприятия на организации и институции, съпричастни с идеите
на асоциацията; защита правата и интересите на целевите групи; съдействие за установяване и
поддържане на стабилни, постоянни и трайни контакти между членовете на асоциацията;
кандидатстване за финасиране на проекти, свързани с целите на асоциацията; иницииране и
участие в благотворителни инициативи; сключване на споразумения за сътрудничество със
сходни неправителствени организации, общински структури и органи на местната и държавна
власт, във връзка с реализирането на съвместнии инициативи; лобиране пред органите на
общинската и централна власт за развитието на системата на грижи за достоен живот на децата,
младите хора и възрастните; създаване на клубове към асоциацията; организиране и
провеждане на обучения за повишаване квалификацията на членовете на асоциацията и на
пнрофесионалисти, работещи с целевите групи; организиране и провеждане обучения за
повишаване квалификацията и преквмалифициране на целевите групи, с които работи;
изграждане на собствени фондове с помощта на спонсори, дарители, държавни субсидиии др;
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осъществяване на информационна, консултантска, публицистична, издателска, посредническа,
рекламна и други дейности; други , свързани с целите
Моля, посочете финансови източници на представляваното от Вас сдружение:
Държавно
Общинско

850

Частно (фондации, спонсорства и други)
Общо:

850.00

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
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:

9.

2020
2019

Финансиращ
орган

Разходи, за които е получено
финансирането

Асоциация Интегра
България

Община Бургас

Проект за социално ифинансово
образование за ученици с от кв. Рудник

Асоциация Интегра
България

Община Бургас

Проект за социално ифинансово
образование за ученици и учители от
кв. Победа и кв.ГорноЕзерово

Асоциация Интегра
България
2018

Година

Година

Година

Получател

Афлатун
Интернешънъл

Проект: „Афлатийн – социално и
финансово образование в България” –
втора фаза

Общо:

10.
11.

Размер на
финансирането
(в лева)

850 лв.

1000 лв.

Няма
финансиране
през периода

1850 лв.

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

НЕ

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: ……………………………………
/подпис и печат/
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за 2018 година

на

АСОЦИАЦИЯ„ИНТЕГРА БЪЛГАРИЯ”
основана през 2012 г.

Бургас , 2019 г.

1

В този отчет най-напред ще бъдат изложени накратко целите и средствата за
постигане на целите на Асоциацията, след което ще бъдат описани по-подробно
извършените дейности за 2018 г., в изпълнение на поставените цели.

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.4. (1) Основните цели на АСОЦИАЦИЯТА са да свързва хора на всички нива, от
всички социални слоеве и етнически групи и даразвива у тях качества за успешна
социално-икономическа и образователна интеграция в обществото, базирайки се на
техният собствен ресурс и да развива програми и политики за повишаване
гражданското участие и личната отговорност в процеса на интеграция в обществото;
Насърчава развитието на потенциала на гражданите и особено на малцинствените
етноси в областта
на младежките дейности, културата, здравеопазването,
образованието, социалните дейности, стопанската инициатива и международните
комуникации; Прилага съвременни стандарти за работа с целевите групи и развива
капацитета на предоставяните услуги, подпомагайки личностното и професионалното
развитие на специалисти в различни области, работещи за интеграция.
(2) Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА може да формулира и други цели,
които трябва да бъдат в съзвучие с предходната алинея.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл.5. (1) Средствата, с които ще се постигат целите, са:
1. Обединяване на усилията на членовете на АСОЦИАЦИЯТА в изграждането на
съвременна система за всестранна подкрепа за интеграция на децата, младите хора,
етническите малцинства и останалите граждани на Република България;
2. Съдейства и подпомага хуманната дейност на квалифицирани специалисти,
които осигуряват грижи за целевите групи, с цел тяхната успешна интеграция и
социализация в обществото.
3. Популяризира идеите, мисията и дейностите на АСОЦИАЦИЯТА.
4. Участва в разработвaнето на планове, стратегии и други документи на местно,
регионално и национално равнище, които са създадени за подкрепа на пълноценното
интегриране на хората във всички сфери на живот.
5. Предоставя професионално консултиране, менторство, наставничество,
юридическа и социална подкрепа на целевите групи, с които работи за повишаване на
техният собствен потенциал и възможности в процеса на интеграция.
6. Участва и подпомага инициативи и мероприятия на организации и
институции, съпричастни с идеите на Асоциацията.
7. Защитава правата и интересите на целевите групи.
8. Съдейства за установяването и поддържането на стабилни, постоянни и
трайни контакти между членовете на АСОЦИАЦИЯТА.
9. Да участва и организира национални и международни прояви, чиито теми
съвпадат с идеите и целите на АСОЦИАЦИЯТА.
10. Кандидатства за финансиране на проекти, свързани с целите на
АСОЦИАЦИЯТА.
11. Инициира и участва в благотворителни инициативи.
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12. Лобира в органите на общинската и централна власт за развитието на
системата на детските грижи.
13. Създава клубове към АСОЦИАЦИЯТА.
14. Организира и провежда обучения за повишаване квалификацията на
членовете на АСОЦИАЦИЯТА.
15. Организира и провежда обучения за повишаване квалификацията и
преквалифициране на целевите групи, с които работи.
16. Изгражда собствени фондове с помощта на спонсори, дарители, държавни
субсидии и др.
17. Осъществява информационна, консултантска, публицистична, издателска,
посредническа, рекламна и други дейности.
18. Други, свързани с целите на АСОЦИАЦИЯТА и възникнали потребности на
целевите групи;
(2)За постигане на целите посочени в чл.4 ал.1 от настоящия Устав,
АСОЦИАЦИЯТА ще развива и всякакви разрешени от закона дейности. АСОЦИАЦИЯТА
ще извършва допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл.З ал.З от ЗЮЛНЦ,
само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирана,
като използва приходите за постигане на определените в настоящия устав цели.
Стопанската дейност се подчинява на условията и реда, определени със
законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
Реализирани проекти през 2018 година:
Проект: „Афлатийн – социално и финансово образование в България” – втора
фаза, Асоциация Интегра България е подизпълнител на проекта на Афлатун
Интернешънъл, Холандия, финансиран от Институт към Европейска инвестиционна
банка.
В рамките на проекта, който е за период от 25 месеца, от 01.05.2016 г. до 31.07.2018 г.,
организацията е получила финансиране за 2017 г. от 47020 Eur (през 2018 г., няма
преведени средства за реализиране на проекта)
Обхват на проекта: България
Въвеждане на международен модел за социално и финансово образование за ученици
от 15 до 18 години в СОУ и НПО клубове на територията на Област Бургас.
През учебната 2018 година са обхванати общо 20 училища на територията на България
и са сформирани 3 НПО клуба.
Дейностите, които са изпълнени по проекта през 2018 г. са:
 Поддържащо обучение на учители в пилотните училища
 Реализиране на програмата в училищата
 Организиране на регионални инициативи, съвместно с училищата
 Изграждане на уеб сайт на програмата;
 Отпечатване на информационна брошура на програмата;
 Организиране и провеждане на национални ключови срещи;

15.03.2019 г.
гр. Бургас

Изготвил:

ДесиславаТенева
Управител на
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Асоциация „Интегра България”

4

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за 2019 година

на

АСОЦИАЦИЯ„ИНТЕГРА БЪЛГАРИЯ”
основана през 2012 г.

Бургас , 2020 г.
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В този отчет най-напред ще бъдат изложени накратко целите и средствата за
постигане на целите на Асоциацията, след което ще бъдат описани по-подробно
извършените дейности за 2018 г., в изпълнение на поставените цели.

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.4. (1) Основните цели на АСОЦИАЦИЯТА са да свързва хора на всички нива, от
всички социални слоеве и етнически групи и даразвива у тях качества за успешна
социално-икономическа и образователна интеграция в обществото, базирайки се на
техният собствен ресурс и да развива програми и политики за повишаване
гражданското участие и личната отговорност в процеса на интеграция в обществото;
Насърчава развитието на потенциала на гражданите и особено на малцинствените
етноси в областта
на младежките дейности, културата, здравеопазването,
образованието, социалните дейности, стопанската инициатива и международните
комуникации; Прилага съвременни стандарти за работа с целевите групи и развива
капацитета на предоставяните услуги, подпомагайки личностното и професионалното
развитие на специалисти в различни области, работещи за интеграция.
(2) Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА може да формулира и други цели,
които трябва да бъдат в съзвучие с предходната алинея.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл.5. (1) Средствата, с които ще се постигат целите, са:
1. Обединяване на усилията на членовете на АСОЦИАЦИЯТА в изграждането на
съвременна система за всестранна подкрепа за интеграция на децата, младите хора,
етническите малцинства и останалите граждани на Република България;
2. Съдейства и подпомага хуманната дейност на квалифицирани специалисти,
които осигуряват грижи за целевите групи, с цел тяхната успешна интеграция и
социализация в обществото.
3. Популяризира идеите, мисията и дейностите на АСОЦИАЦИЯТА.
4. Участва в разработвaнето на планове, стратегии и други документи на местно,
регионално и национално равнище, които са създадени за подкрепа на пълноценното
интегриране на хората във всички сфери на живот.
5. Предоставя професионално консултиране, менторство, наставничество,
юридическа и социална подкрепа на целевите групи, с които работи за повишаване на
техният собствен потенциал и възможности в процеса на интеграция.
6. Участва и подпомага инициативи и мероприятия на организации и
институции, съпричастни с идеите на Асоциацията.
7. Защитава правата и интересите на целевите групи.
8. Съдейства за установяването и поддържането на стабилни, постоянни и
трайни контакти между членовете на АСОЦИАЦИЯТА.
9. Да участва и организира национални и международни прояви, чиито теми
съвпадат с идеите и целите на АСОЦИАЦИЯТА.
10. Кандидатства за финансиране на проекти, свързани с целите на
АСОЦИАЦИЯТА.
11. Инициира и участва в благотворителни инициативи.
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12. Лобира в органите на общинската и централна власт за развитието на
системата на детските грижи.
13. Създава клубове към АСОЦИАЦИЯТА.
14. Организира и провежда обучения за повишаване квалификацията на
членовете на АСОЦИАЦИЯТА.
15. Организира и провежда обучения за повишаване квалификацията и
преквалифициране на целевите групи, с които работи.
16. Изгражда собствени фондове с помощта на спонсори, дарители, държавни
субсидии и др.
17. Осъществява информационна, консултантска, публицистична, издателска,
посредническа, рекламна и други дейности.
18. Други, свързани с целите на АСОЦИАЦИЯТА и възникнали потребности на
целевите групи;
(2)За постигане на целите посочени в чл.4 ал.1 от настоящия Устав,
АСОЦИАЦИЯТА ще развива и всякакви разрешени от закона дейности. АСОЦИАЦИЯТА
ще извършва допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл.З ал.З от ЗЮЛНЦ,
само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирана,
като използва приходите за постигане на определените в настоящия устав цели.
Стопанската дейност се подчинява на условията и реда, определени със
законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
Реализирани проекти през 2019 година:
Проект: „Социално и финансово предприемачество сред ученици от етнически
малцинства в гр. Бургас”, финансиран от Община Бургас
В рамките на проекта, който е за период от 3 месеца, от 01.06.2019 г. до 30.09.2019 г.,
организацията е получила финансиране от 1000 лева
Обхват на проекта: Бургас
Въвеждане на международен модел за социално и финансово образование за ученици
от етнически малцинства на възраст от 15 до 18 години на територията на гр. Бургас.
в рамките на проекта са обхванати и обучени общо 30 ученика и техните родители и
учители.
Дейностите, които са изпълнени по проекта са:
 Обучение на учители и родители
 Реализиране на програмата в училищата

04.09.2020 г.
гр. Бургас

Изготвил:

ДесиславаТенева
Управител на
Асоциация „Интегра България”
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