ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ
„АЛУМНИ КЛУБА НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ И ПРИЯТЕЛИТЕ НА
ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ” ЗА 2018г.
1.

Общи положения. Цели
Сдружението „Алумни клуба на възпитаниците и приятелите на

Военна академия Г.С.Раковски”, учредено и надлежно съществуващо
съгласно законите на България, регистрирано в Търговския регистър на
25.06.2018г., ЕИК 205189261, със седалище и адрес на управление:
Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Оборище,
п.код 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 82, бл. Военна академия
„Г. С. Раковски“ („Сдружението”). То е юридическо лице с нестопанска
цел за извършване на обществено полезна дейност.
2.

Основните цели на Сдружението са:

• Да осъществява организирането и извършването на съвместна
дейност с Военна академия „Г. С. Раковски“, да я подпомага в
сътрудничество в областта на представянето и на национално и
международно ниво пред основните заинтересовани страни в полза на
Академията и на широката общественост, да утвърждава и подобрява
престижа на Академията, както и във всяка друга област, свързана с
основната дейност и целите на Академията, включително сключване на
различни

видове

споразумения

с

нея,

спазвайки

българското

законодателство;
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• Да насърчава, подпомага и укрепва сътрудничеството и обмена
на информация между студентите, преподавателите, възпитаниците и
приятелите на Академията;
• Да насърчава, подпомага и укрепва сътрудничеството и обмена
на информация на информация на Сдружението със сходни и други
заинтересовани организации в страната и чужбина;
• Да съдейства на академичните структури на Академията за
организирането и провеждането на различни събития и активности;
• Да насърчава и оказва съдействие за научната, професионалната
и социалната реализация на слушатели, студенти и възпитаници на
Академията
• Да осигурява обратна връзка с работодателите на възпитаниците
на Военна академия за качеството на обучението и цялостното равнище
на учебния процес в Академията;
• Да популяризира дейността и постиженията на Сдружението,
отделните му членове, както и на Академията на национално и
международно ниво;
• Да повишава и защитава академичната репутация и доброто име
на академията;
• Да изразява мнението на възпитаници и приятели на академията
с цел подпомагане и консултиране на академичното ръководство по
ключови дейности и при поискване;
• Да представлява и защитава правата и интересите на своите
членове с всички законни средства.
3.

Органи на Сдружението

Органите на Сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет,
Председател, Контролен съвет.
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Управителният съвет е в състав от 9 лица, както следва: Полковник
доцент д-р Димитър Стефанов Ташков (председател), Петко Иванов
Драгоев, Професор доктор Лидия Стоянова Велкова, Цвета Веселинова
Монова (секретар), Генерал Константин Веселинов Попов, Генерал
Андрей Илиев Боцев, Биляна Маркова Золкова, Борислав Гуцанов
Гуцанов, Иван Бориславов Михайлов (касиер).
Контролния съвет е в състав от 3 лица, както следва: полк. доц. д.н.
Нено Христо Христов, полк. доц. д-р Димитър Петров Караджинов, проф.
д-р Валери Велков Иванов.
4.

Дейност

4.1 Съществените дейности, изразходвани за тях средства, връзка с
целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати:
През отчетния период (25.06.2018 г. – 18.10.2018г.), усилията на
учредителите на Сдружението бяха свързани със структурирането на
дейността и провеждането на оперативни срещи.
За

разглеждания

период,

учредителите

на

Сдружението

и

Управителния съвет:
• довършиха

дейности,

свързани

с

регистрацията

на

Сдружението – регистрация в Търговския регистър, откриване на банкова
сметка на Сдружението, разработване на вътрешни правила и подготвяне
на необходимите документи във връзка провеждане на Общото събрание
и др.;
• планираха дейностите на Сдружението за 2018 г.;
• избраха печат на сдружението и започнаха разработването на
интернет страница на Сдружението.
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4.2 Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от
другите дейности за набиране на средства:
За разглеждания период, Сдружението не е придобивало
имущество и няма приходи. За целите на дейностите във връзка с
неговата регистрация, Сдружението получи заеми от членове на
Сдружението в размер на 473,08 лв., във връзка с регистрация на
сдружението, разработването на печата, обслужване на сметките на
сдружението и др.
4.3. Вид, размер, стойност и цели на получените и предоставени
дарения, както и данни за дарителите:
За разглеждания период, Сдружението не е получавало дарения.
4.4 Финансов резултат – минус 473,08 лв.
Настоящият

доклад

е

изготвен

от

Управителния

съвет

на

Сдружението и е част от материалите по дневния ред на редовното
годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, свикано за
18.10.2018 г.
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