
Във връзка с ваше писмо и с цел създаването на единен регистър на 
неправителствения сектор на сдружения с нестопанска цел, работещи на територията на 
Община Бургас, Ви отговаряме на запитванията, както следва : 
  
1.            Наименование представляваната от Вас неправителствена организация, 
управляващи и управителни органи на НПО, адрес за кореспонденция, телефон 
и електронна поща; 
  
 Обществен дарителски фонд – област Бургас, адрес : гр. Бургас, ул. „Любен 
Каравелов” № 8, ет. 1, офис 1, тел. 0888418747, nasko.drakov@abv.bg  
 
2.            Основна дейност/и, които сдружението извършва, както и основните 
задължения на хората, които са ангажирани с работа в организацията; 
 
 Основната дейност на Обществения дарителски фонд е свързана с подпомагане 
развитието на общността и утвърждаване на гражданското общество в област Бургас. 
Сдружението насърчава сътрудничество между гражданите, местната власт, нестопанските 
организации и бизнеса за устойчиво местно развитие. В тази посока нестопанската 
организация насърчава благотворителността и дарителството. Общественият дарителски 
фонд подкрепя младежките дейности и младежките общности с изцяло нестопански 
характер, проучва техните нужди и приоритети и реализира методи за устойчивото им 
развитие, насърчава гражданската активност на младите хора и стимулира неформалното 
им обучение.   
  
3.            Отчет за извършената дейност през последните три приключени 
финансови години - 2018, 2019, 2020 година - извършени мероприятия, 
организирани събития и др., и в каква обществена полза са гореизброените за 
гражданите на Община Бургас; 
 
През изминалите три финансови години / 2018, 2019 и 2020 год./ Обществен дарителски 
фонд – Бургас проведе редица мероприятия, сред които традиционни са : „Екологичен 
ден”, „Дигитален ден”, спортен полуден и организиран маршрутен тематичен ден „По 
стъпките на будителите”, седмица на Европа в детските градини / представляваща 
възможност подрастващите по непосредствен и директен начин да се запознаят с различни 
европейски държави – участваха 15 детски градини от Община Бургас / по пет всяка 
година//.  
 
4.            Деклариране на финансови източници от общински (различни от 
Община Бургас) и държавни организации, фондации и спонсори; 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
Относно информационен регистърна нестопански сдружения, извършващи 

дейност на територията на Община Бургас 
 

1. Подписаният 
 

Наско Николов Драков 
/трите имена на декларатора/ 

в качеството си на  
 

Председател   
/управител/председател/представител/друго/ 

Наименование на 
сдружението с нестопанска 
цел: 

Обществен дарителски фонд – Област Бургас 

2. ЕИК/БУЛСТАТ 1 7 6 3 8 5 8 0 6      

3.1. Седалище и адрес на 
управление: 

Гр. Бургас, улица “”Любен Каравелов””№ 8, етаж 1 , офис 1 
3.2. Адрес за кореспонденция: 

/електронен адрес и/или 
телефон за връзка/ 

 Гр.Бургас , улица “Любен Каравелов”№ 8, етаж 1, офис 1 

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) 

7 члена 

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

Няма  

6.1.   
(длъжност) 

 
(задължения) 

7. Основна дейност на 
сдружението 

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

Държавно  
Общинско  да 
Частно (фондации, спонсорства и други) да 

Общо: 10700.00лв 
 

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 
финансира
нето 
(в лева) 

Г
о

д
и

н
а

 
2

0
2

1
Х

“ 

  Одф-Обл.Бургас  .  0  лв. 

     

    

Г
о

д
и

н
а

 
„2

0
2

0
-1

“ 

Одф-Обл. Бургас  Общ.    Бургас Изпълнение на мероприятия от  
одобрена План сметка                                               4200.00  

Одф-      Обл.Бургас Частни лица Консумативи, ел. енергия, вода 1500.00 

       

Г
о

д
и

н
а

 
„2

0
1

9
-2

“ 

 Одф-     Обл.Бургас Общ.Бургас Изпълнение на мероприятия от 
одобрена План сметка 

5000.00 

       

       

Общо: 

10700.00лв 
 
 
 

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. 

 
 



5.            Използва ли представляваното от Вас “Сдружение” помещение/я, които 
са общинска или държавна собственост, техните административни адреси и 
работно време. 
 
 Обществен дарителски фонд – област Бургас не използва офис – помещения 
общинска или държавна собственост.  
 

 

*Прилагам отчет за изпълнените дейности за периода 2018 – 2020 година.  

 

 

 03.02.2021 г.                                                                  Председател ОДФ – Бургас : Наско Драков 

Гр. Бургас 

 

 

 



ГОДИНА МЕРОПРИЯТИЯ БРОЙ  ОБХВАНАТИ 
ХОРА 

ПОЛЗИ 

2018 „Екологичен 
ден” 
 

1 
 
 

80 Екологичния ден с участието на служители от Горско стопанство 
„Ропотамо”, подрастващи и пенсионери от Бургас се проведе на 
09.06.2018 год. в местността „Бегликташ” край Приморско, където 
подрастващите получиха ценни познания за флората и фауната в парк 
„Странджа”, както и за историята на региона. Доброволци почистиха 
няколко купчини с отпадъци и се научиха да ашладисват дървета / от 
питомни плодоносни към диворастящи видове/.  

 „Рецептите на 
баба” 

1 40 Срещата „Рецептите на баба” се проведе на 09.07.2018 год. в Дневен 
център за работа с деца на улицата в гр. Бургас. Участваха младежи от 
центъра, както и от центъра за социална рехабилитация и интеграция 
към Община Бургас, а също и възрастни хора от Дома за стари хора „ 
Цвета и Анка Върбанови”. Младежите видяха специфичните начини за 
приготвяне на традиционни български рецепти на баници и сладкиши. 
Събитието имаше изключителен социален ефект върху двете възрастови 
групи, които освен рецепти, обмениха и опит и спомени от своето 
поколение.  

 Спортен полуден 1 100 Спортният полуден се проведе на 05.08.2018 год. в спортния корпус към 
ПМГ Бургас. Доброволци от Централен полицейски карате и Джу Джицу 
клуб Бургас се включиха в каузата за „Среща на поколенията” и 
организираха състезание по джу джи цу, като открита демонстрация на 
едно от най-древните бойни изкуства в света пред възрастните хора. Те 
показаха методи на  самозащита срещу противник, като защитаващият се 
е невъоръжен. Деца от осем възрастови групи и категории от клуба 
обмениха умения и всеки за професионализма си получи медал, тениска 
и награди. Целта бе популяризирането на спорта, като начин на живот и 
средство за подобряване на физическото, психическото и духовното 
състояние на обществото.  

 Дигитален ден 1 30 Дигиталният ден се проведе в училище „Св.Св. Кирил и Методий” – 
Бургас, като в него се включиха ученици от IT паралелката и бургаски 
пенсионери. Двете групи взаимно се допълваха, като по непосредствен 
начин възрастните хора получиха опитност и знания как да свалят 
програми от глобалната мрежа върху персоналните си мобилни 
устройства   



 Ден на Европа в 
детските 
градини 

5 150 С участието на Центъра за подкрепа на личностното развития към 
Община – Бургас проведените в пет бургаски детски гради – Дни на 
Европа за запознаване на малчуганите с пет различни държави – членки 
на Европейски съюз, бе организирана заключителна изложба с детски 
творби, посветени на различните страни. Децата претвориха на платната 
си получената в занятията информация, свързана с бита, традициите и 
забележителните  природни дадености в съответните държави. 
Заключителното мероприятие по отбелязване дните на Европа се 
проведе в залата на Градската библиотека, разположена на ул. „Булаир”. 

2019 „Екологичен 
ден” - 
„Среща на 
поколенията” 

1 50 „Срещата на поколенията” и споделянето на жизнен опит между 
отделните възрастови групи започна с предвидения екологичен ден, 
проведен на 21 юни 2019. Група пенсионери заедно с доброволци от 
Бургас, поеха с автобус към местността „Марина река” и еко пътеката към 
нея, разположени в близост до с. Изгрев, общ. Царево. След почистване 
на района от отпадъци, осъществено с доброволческото участие и на 
двете групи, бе последвано от разкази с поуки за подрастващите, 
споделени от пенсионерите 

 „Рецептите на 
баба” 

1 30 Срещата „Рецептите на баба” бе проведена на 26.07.2019 г. в клуба на 
моряка, разположен в близост до площад „Царица Йоана”. Участваха 
младежи от центъра за работа с деца от улицата, както и пенсионерите 
от клуба на моряка и пенсионерското дружество на пристанищните 
работници. Младежите видяха специфичните начини за приготвяне на 
традиционни български рецепти на баници и сладкиши. Събитието 
имаше изключителен социален ефект върху двете възрастови групи, 
които освен рецепти, обмениха и опит и спомени от своето поколение.  
 

 Спортен полуден 1 40 Спортният полуден се проведе на 30.06.2019 г. в ученическия спортен 
комплекс към Гимназията за романски езици – Бургас, като в него се 
включиха доброволци от Централен полицейски карате и Джу Джи цу 
клуб – Бургас, които демонстрираха едно от най-древните бойни 
изкуства в света. Всички участниците от клуба, сред които и 
доброволците от Обществения дарителски фонд, показаха висок спортен 
дух и постигнаха призови места. Целта на спортната проява бе 
популяризиране на спорта, като начин на живот и средство за 
подобряване на физическото, психическото и духовното състояние на 



обществото.  
 

 Дигитален ден 1 30 Дигиталният ден се проведе в училище „Св.Св. Кирил и Методий” – 
Бургас, като в него се включиха ученици от IT паралелката и пенсионери 
от пенсионерското дружество на пристанищните работници и 
пенсионерите към клуба на моряка. Младежите предадоха ценни знания 
и опит на хората в златната възраст, някои от които се свързаха през 
различни приложения със свои близки в чужбина   

 Ден на Европа в 
детските 
градини 

5 150 В различни бургаски детски градини по подходящ начин съобразено с 
възрастта на подрастващите бяха представени Дни на Европа, като 
малчуганите от петте учебни заведения се запознаха с пет различни 
държави – членки на Европейски съюз. Децата получиха информация за 
бит, традициите и най-специфичните природни забележителности в 
съответните държави. Научиха по една популярна песен на съответния 
език, както и национален танц. Знанията и впечатленията си малчуганите 
претвориха на бялото платно, като всяка детска градина създаде 
изложба от детски творби за съответната държава. Проведена бе и обща 
изложба с детските творения пред родителите. 

2020 „По стъпките на 
будителите” 

1 50 Мероприятието „По стъпките на будителите” се проведе на 30.07.2020 
год. в Българово с участието на ученици от училище „Княз Борис I” и 
представители на пенсионерското сдружение на пристанищните 
работници. Групата бе посрещната от кмета на Българово, който запозна 
присъстващите с най-важните исторически моменти в годините от 
създаването на селището, преминаване през руско-турската 
освободителна война и събитието, белязало трагедията на местното 
население в навечерието на Освобождението на града от отряда на полк. 
Лермонтов – клането на жени и деца, чиито кости и до ден днешен могат 
да се видят в изградената към църковния комплекс „Св. Атанасий” 
костница. Участниците от пенсионерския клуб поздравиха присъстващите 
с възрожденски песни и пресъздадоха обичая по почитане паметта на 
трагично загиналото население. 
 

 „Екологичен 
ден” 
 

1 48 На 06.08.2020.г. бе проведен предвидения в програмата екологичен ден. 
Пенсионерите от клуба на „Моряка” в Бургас заедно с доброволци от 
училище „Княз Борис I” се придвижиха с автобус до с. Ясна поляна, общ. 



Приморско, където ги посрещна секретаря на местното кметство. Групата 
разгледа тематична изложба, посветена на живота и творчеството на Лев 
Толстой – личност белязала историята на малко странджанско селище и 
свързала го със световната култура. Младежите и пенсионерите се 
впечатлиха особено от експозицията на открито с дървени фигури, 
обновяване ежегодно от провеждания традиционно годишен пленер с 
участието, както на български, така и на международни скулптори. 
Участниците в екологичния ден с огромен интерес и ентусиазъм 
изслушаха музикалните изпълнения, поднесени им от самобитен 
певчески талант, отраснал и живял в с. Ясна поляна. С енергия се 
включиха в почистването на селото и заобикалящите го местности.  

 Спортен полуден 1 36 Спортният полуден се проведе на 20.08.2020 г. с подкрепата и активното 
участие на Централен полицейски карате и Джу Джи цу клуб Бургас, 
които традиционно ангажира вниманието, както на подрастващите така и 
на техните родители и близки. Демонстрациите и състезателните схватки 
се проведоха в спортната зала на Гимназията за романски езици, като 
всички участниците, сред които и доброволците от Обществения 
дарителски фонд, показаха висок спортен дух и хъс. Бяха възнаградени с 
медали и почетни плакети. Целта на спортната проява бе 
популяризиране на спорта, като начин на живот и средство за 
подобряване на физическото, психическото и духовното състояние на 
подрастващите.  
 

 Ден на Европа в 
детските 
градини 

5 150 В пет детски градини от Община Бургас бяха проведени дни на Европа, 
като малчуганите се запознаха в детайли с особеностите на Полша, 
Унгария, Нидерландия, Австрия и Чехия. Децата разучиха традиционни 
песни и танци, както и рисуваха тематични картини. Ковид кампанията 
наложи изложбата да премине в дигитален вариант и обмена бе 
осъществен със съдействието на директорите на детските градини. 

 

*ЗАБЕЛЕЖКА : Поради Ковид пандемията планираните за месец ноември мероприятия – Екологичен ден и „По стъпките на будителите” с 

участници - учениците от иновативните паралелки на училище „Георги Бенковски”, се отложиха. Неусвоените пари бяха възстановени по сметката 

на Община – Бургас. 
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