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Д О К Л А Д    
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ “ВДК при ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО” за периода  01.01.2018г. - 31.12.2018г. 

и обобщение за периода  01.01.2016г. - 31.12.2018г. 
 
  

Уважаеми членове на ВДК при Община Велико Търново,  
 
СДРУЖЕНИЕ “ВДК при ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО” работи като 

юридическо лице в частна полза с предмет на дейност взаимопомощ и грижа за 
удовлетворяване на различни срочни нужди и отпускане на земи на нуждаещите се 
членове, съгласно Решение №43/18.03.2010г. по ф.д.№8/2010 на Великотърновски 
окръжен съд.  

Чрез собствени усилия и средства вече 8 години ние успешно утвърждаваме 
сред членовете си общочовешки ценности и принципи на взаимопомощ, 
отговорност, доброта и сътрудничество. 

 
1. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ВДКОВТ 
 
1. 1. Ръководни органи  
 
Ръководството на сдружението през изминалия отчетен период бе избрано на 

Общото отчетно-изборно събрание проведено на 1.02.2016г., вписано е с решение 
№18/16.02.2016г. на ВОС и е в следния  състав: 

Управителен съвет /УС/: Председател - Донка Колева, секретар - Галя 
Георгиева и членове: Адриана Караиванова, Силвия Кинова и Катерина Гечева 

Контролен съвет /КС/: Стела Веселинова, Пенка Игнатова и Велина Монова 
Технически лица, осъществяващи финансовата отчетност за периода са: 

счетоводител - Маргарита Матева и касиер-Мариана Пушкарова. 
   

1.2. Членски състав на ВДКОВТ  
 
Тази година се наблюдава също увеличение на членския състав на 

сдружението. Членовете на 01.01.2018 г. са 428, като през отчетния период 
напуснаха 30 човека по различни причини пенсиониране, преместване на друга 
работа и постъпиха нови 43.  Членската маса на 31.12.2018 е 441 члена.  

Членовете на ВДК работят в 25 на брой държавни и общински организации и 
звена, които имат членска маса, членски внос и брой заеми към отчетния период, 
както следва: 
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  ОРГАНИЗАЦИЯ БР.ЧЛЕНОВЕ ЧЛ.ВНОС БР.ЗАЕМИ ЗАЕМИ  ЛВ 

1 Община 120 179555 80 192142 
2 РИМ 38 49875 20 46112 
3 Библиотека 16 22217 7 10500 
4 Други дейности 5 5527 10 24990 
5 Художествена галерия 5 7594 5 15348 
6 ТД на НАП 69 84390 25 56200 
7 ТП на НОИ 12 16591 7 21000 
8 ПГ по туризъм 24 38240 15 47700 
9 Бюро по труда 6 11309 1 2600 

10 ОбАП 1 1672 0 0 
11 ОДОП 10 15437 1 2000 
12 Читалище "Искра" 13 17920 3 10200 
13 ДКС "В.Левски" 12 15196 6 14600 
14 Кметство Килифарево 8 6769 4 5200 
15 Кметство Ресен 9 10389 9 15980 
16 Обредни дейности 4 11747     
17 ЦСУ 46 38948 26 48836 
18 РЦЗ 1 1928     
19 ХМИ 1 1960 0 0 
20 Читалище Самоводене 1 1816 0 0 
21 Читалище Хотница 1 610 0 0 
22 Читалище "Надежда" 1 347 1 500 
23 Читалище " П.Р.Славейков" 1 710 1 500 
24 ОП "Реклама" 5 7121 5 16200 
25 Духов оркестър 8 10668 0 0 
26 Самостоятелни 11 13644 7 17820 

  Постъпили 43       
  Напуснали 30 215     
  Общо 441 572395 233 548428 

 
 
  2. ВЗАИМНОСПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ  

През отчетния период УС организираше дейността на сдружението и касата в 
съответствие на Устава, Правилника и в изпълнение на задачите определени в 
решения на Общото събрание. Ежемесечно се следеше работата на техническите 
лица - касиера и счетоводителя при осъществяване финансовоотчетната дейност на 
касата. В действията си УС прилагаше екипен принцип и се стараеше да създаде 
максимално добра атмосфера за работа. Проведоха се общо 12 броя месечни 
заседания. Разгледаха се и се раздадоха 233 заеми в съответствие на приетите 
принципи за отпускане, уважиха се 30 молби за напускане, 43 заявления за ново 
членство, 3 за безвъзмездна помощ, 4 молби за отлагане заема поради финансови 
затруднения на членове.  
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Решенията на УС се вземаха в съответствие изискванията Устава и са отразени 

в изготвените месечни протоколи.    
  През отчетния период КС осъществяваше контрол за счетоводната отчетност, 
за касовата наличност и организационната дейност на сдружението, което е отразено 
в изготвения годишен ревизионен протокол.  

В момента максималният размер на заема по решения на Общото събрание от 
12.02.2014г. е 3 600 лв., лихвата на заема след приспадане на личните вноски е 6%, 
началния членски внос и месечния членски внос е 10 лв., срока на изплащане - 24 
месеца, съотношение на заем към лични вноски e 3 към 1. При заявено желание на 
членуващия във ВДК е дадена възможност за по-голям размер на личната вноска. 
Трябва да отбележим, обаче че личните вноски не се олихвяват и не могат да се 
теглят освен при напускане на сдружението. 

Данните показват, че през изминалата година сдружението продължава да е 
предпочитано за взаимопомощ и заеми. Нямаме отказани заеми. Стриктно се 
спазваха условията, реда и принципите за отпускане. Нямаме членове не издължили 
заемите си и затова финансовото състояние на сдружението към момента е добро.  

При напускане на сдружението на членове, които са поръчители, се задържа 
сума - част от личните вноски, съответстваща на остатъка от гаранцията. Тя се 
изплаща след нейното отпадане т.е. след изплащане на гарантирания заем до размер, 
при който личните вноски на изтеглилия заема го покриват. Изготвя се 
уведомително писмо посочващо задържаната сума и месеците, след които тя може 
да се получи. 

Затруднение в работата на касата се получаваше при забавяне на месечната 
информация по заемите от някои касиери по места.   

Съгласно чл.29 ал.1 т.10 от Устава и решение по Протокол № 25/01.02.2018 г. 
на УС техническите лица получават месечни възнаграждения съответно за 
счетоводителя – 440 лв. и за касиера – 420 лв. 

Ръководният състав и касиерите по места през 2018 г. работиха без 
възнаграждения. За техния принос в дейността на сдружението съгласно чл.19 ал.1 
т.16, чл.29 ал.1 т.12 от Устава и чл. 2 ал.1 т.4 от Правилника на ВДКОВТ е 
регламентирано одобряване от Общото събрание на материални и морални награди 
по предложение на УС и в съответствие на годишния бюджет. Това ще бъде 
направено в отделна точка от дневния ред. 
 

3. ИМУЩЕСТВО НА ВДК 
Дружеството притежава за счетоводната си дейност: метална каса, програмен 

продукт „Терез” и компютър - лаптоп. 
 

4. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 Г 
4.1. Състояние на членския внос 

На 01.01.2018 г. 528 311,00 
Постъпил 87 785,00 
Върнат 43 701,00 
На 31.12.2018 г. 572 395,00 
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4.2. Състояние на заемите 

 
На 01.01.2018 г. 420 444,00 
Раздадени 548 428,00 
Погасени 552 806,00 
На 31.12.2018 г. 416 066,00 

 
4.3. Състояние на собствените средства 

 
На 01.01.2018 г. 35 651,80 
Постъпили встъп.чл.внос, 
лихви 15 252,00 
Лихви срочни депозити 20,34 
Разходвани 16 632,83 
На 31.12.2018 г. 34 291,31 

  
4.4. Баланс  на  ВСК  при Община Велико Търново към 31.12.2018 г. 
Балансът е изготвен от счетоводителя и е следният:             

           
АКТИВИ 

1.Компютърна техника 700,00 
2.Дължими заеми 416 066,00 
3.Наличност в ДСК 146 385,03 
4.Срочни депозити 44 235,28 

Общо 607 386,31 
 

ПАСИВИ 
1.Капитал 700,00 
2.Членски внос 572 395,00 
3.Собств.средства 34 291,31 

Общо 607 386,31 
 
4.5. Наличност в БАНКА ДСК 
Сдружението има два годишни срочни депозита и разплащателна сметка  
депозити    01.01.2018г. 44 214,94 лв        
      31.12.2018г.          44 235,28 лв        с натрупване 
 
в разпл. с-ка  01.01.2018г. 99 303,86 лв  
     31.12.2018г.        146 385,03 лв         
 
Общо в БДСК на 31.12.2018г.:       190 620,31 лв. 

 
4.6. Отчет на собствените средства - 2018 
 
При налични собствени средства 35 651,80 лв. отчетът с приходи и разходи по 

приетия годишен оперативен проекто-бюджет на сдружението за 2018г. е:   
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  ПРОЕКТ         ОТЧЕТ 
1. Приходи -собствени средства         16 280 лв         16 130,33 лв            

• Встъпителен членски внос              500 лв.          857,99 лв 
• Лихви  от заеми          15 750 лв         15 252,00 лв            
• Лихви т.с-ка, депозити БДСК                          30 лв            20,34 лв 

             
    ПРОЕКТ          ОТЧЕТ 

2. Разходи  -собствени средства                                                   16 280 лв         16 632,83 лв 
• възнаграждение общо на касиера и счетоводителя                      11 180 лв           11 366 лв     
• безвъзмездни помощи                                                                          600 лв          600 лв.  
• индивидуални и колективни награди, почерпка                    2 700 лв              2 728 лв    
• такси, лихви БДСК            1 400 лв            11 559 лв= 
• канц.м-ли, поддържане продукт                                                           400 лв       65, 379.83лв в  
                                    

Собствените средства в края на отчетния период са 34 291,31лв. и имаме 
отрицателен резултат от 1 360,49 лв. спрямо началото на годината. 

  Считаме, че причина за този отрицателен резултат са по-високите такси за 
обслужване при теглене на суми от БДСК, а ние теглим суми всеки месец, липсата 
на лихва на заемите, когато те са на и под стойността на личните вноски и такса за 
обработване на заемите, затова предлагаме на вашето внимание някои промени в 
Правилника в следваща точка от дневния ред. 

 
5. Обобщен отчет за периода  01.01.2015г. - 31.12.2018г. 
През изминалия тригодишен период сдружението работеше в съответствие на 

заложените програмни цели и Устава. Членския състав нарасна от 421 на 441 члена.  
През изминалите 3 години ръководният състав на сдружението бе както е 

посочено в т.1.1 на доклада. Проведоха се общо 36 броя месечни заседания на УС, 
където се разгледаха и раздадоха 679 заема в съответствие на приетите принципи за 
отпускане, уважиха се 126 молби за напускане, 134 заявления за ново членство, 7 
молби за безвъзмездна помощ и 14 молби за месечно отлагане плащането, поради 
финансови затруднения на членовете.  
 През периода се запазиха максималния размер на заема - 3 600 лв., лихвата на 
заема след приспадане на личните вноски 6%, началния членски внос - 10 лв., срока 
на изплащане - 24 месеца, съотношение на заем към лични вноски 3 към 1 и 
месечен членски внос 10 лв.  
 Средствата на сдружението през периода 2016-2018г. нараснаха от 511 999 лв. 
на  607 386 лв., а на собствените средства от 32 383 лв. до 35 651 лв. т.е. около 2 000 
лв. годишно с изключение на последната 2018година. 

Благодаря на всички членове допринесли за доброто състояние на ВДК през 
отчетния период, на техническите лица и на касиерите по места за подкрепата, без 
които не бихме постигнали тези резултати!  

Благодаря и на Вас присъстващите членове-делегати за участието! 

Председател на УС:  
30.01.2019 г.                                                                                                       /арх.Донка Колева/ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА НА ВДКОВТ 

 
УС във връзка с Протокол № 37/01.02.2019г. и на основание чл.19 ал.1 т.11 и 

т.13 от Устава предлага на Общото събрание да приеме промени в чл.2 ал.2 на 
ПРАВИЛНИКА на сдружението както следва: 
 

1. Да се увеличи размера на встъпителната вноска от 10 лв. на 20 лв.  
 
Предлагаме да се гласува изменение на чл. 2 ал. 2 т. 1 от Правилника, който 
получава следната редакция:  

„1. Встъпителната вноска на нов член е 20 лв. и личната месечна 
вноска е 10 лв., като по желание на даден член тя може да бъде 
увеличена най-много до 50 лв.” 

 
2. Да се увеличи размера на взаимоспомагателния заем от 3 600 лв на 5400 лв. 

от 1.03.2019 г. 
 
Предлагаме да се гласува изменение на чл. 2 ал. 2 т. 4 от Правилника, който 
получава следната редакция:  

„4. Максималният размер на заема е 5400лв. при запазване на 
съотношение на заем към лични вноски 3 към 1 ” 

 
3. Да се увеличи срока на изплащане на заема от 24 месеца на 27 месеца от 

1.03.2019 г. 
 
Предлагаме да се гласува изменение на чл.2 ал.2 т.6 от Правилника, който 
получава следната редакция:  

„6. Максималният срок за изплащане на заема е 27 месеца. 
  Всички останали условия и ред за отпускане на заемите се запазват. 
 

4. Да се включи нов текст за еднократна годишна вноска-такса в размер на 5 
лв. платима до края на месец март за организационно-административната 
дейност на сдружението на основание чл.38 т.2 от Устава. 

 
Предлагаме да се гласува допълнение с нова т. 10 на чл. 2 ал. 2 от Правилника, 
която да има следния текст:  

„10. Членовете заплащат еднократна годишна вноска-такса в 
размер на 5 лв. до края на месец март за организационно-
административната дейност на сдружението.” 

Председател на УС:  
30.01.2019 г.          /Д.Колева/  
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