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Уважаеми дами и господа членове на ВДК при Община Велико Търново,

Чрез собствени усилия и средства вече 11 години ние успешно утвърждаваме 
сред членовете си общочовешки ценности и принципи на взаимопомощ, 
отговорност, доброта и сътрудничество. През всичките тези години постигнахме 
удовлетвореност от грижата за подпомагане на членовете за по-добър живот.

Сдружението заема трайно място в нашия социален живот, защото приема, 
съхранява и надгражда тези социални добродетели и работи изцяло в полза на 
членовете и за тяхното финансово подпомагане.

Изминалата отчетна година премина под знака на епидемичната обстановка на 
Ковид-19 и Омикрон вирусите, като някои от нас загубиха свои близки. Въпреки 
неизбежните предизвикателства, пред които бяхме изправени, ние сме горди от 
нашата работа и непрекъснатите съвместни усилия, с които отстояваме задачите и 
принципите за изпълнение на годишната програма и основните цели в Устава.

Постигнатите резултати не са даденост, защото ние планирахме и заедно 
осъществявахме дейностите с подкрепата на Управителния съвет, Контролния съвет 
и касиерите по места.

Отчетът за дейността на ВДКОВТ за 2021 г. е представен в следните раздели.

1. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ВДКОВТ

Нашето сдружение “ВДК при ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО” работи като 
юридическо лице в частна полза. Неговият предмет на дейност е взаимопомощ и 
грижа за удовлетворяване на различни срочни нужди и отпускане на заеми на 
нуждаещите се членове чрез собствени средства.

Учредено е на 16.02.2010 г. и с Решение № 43/18.03.2010 г. по ф.д.№8/2010 е 
вписано във Великотърновски окръжен съд и е регистрирано в Агенцията по 
вписванията при Министерство на правосъдието.

Всяка година предаваме необходимите отчетни документи в НСИ и АП.

1. 1. Ръководни органи

Ръководството на сдружението през изминалия отчетен период бе избрано на 
Общото отчетно-изборно събрание проведено на 20.02.2019г. и вписано в АВ при 
МП в следния състав:

Управителен съвет /УС/: Председател - Донка Колева, секретар - Галя 
Георгиева и членове: Грета Иванова, Силвия Кинова и Стела Цанкова.

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

счетоводител - Маргарита Матева и касиер-Мариана Пушкарова.
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1.2. Членски състав на ВДКОВТ

Членовете на ВДК на 01.01.2021 г. са 460, като през отчетния период 
напуснаха 29 по различни причини на пенсиониране, преместване на друга работа и 
постъпиха нови 41 члена. Членската маса на 31.12.2021 е 472 члена.

Членовете на ВДК работят в 22 на брой държавни и общински организации и 
звена, които имат членска маса, както следва: Община - 142, РИМ - 32, 
Р.Библиотека - 16, Други дейности на културата и духов оркестър - 13, 
Художествена галерия - 4, ТД на НАП - 78, ТД на НОИ - 12, ПГ по туризъм - 20, 
Об АП - 1, ОДОП - 16, читалище „Искра” - 14, ДКС „В. Левски” - 12, кметство 
Килифарево - 9, кметство Ресен - 7, Обредни дейности - 3, ЦСУ - 60, РЦЗ - 1, 
читалищата в Хотница, Ресен, „Надежда” и „П.Р.Славейков” - 4, ОП „Реклама” - 4, 
Спортни имоти - 5, самостоятелни -19.

2. ВЗАИМНОСПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, РЕЗУЛТАТИ

През отчетния период УС организираше дейността на сдружението и касата в 
съответствие на Устава, Правилника и в изпълнение на задачите определени от 
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 за работа и се стараеше да 
създаде максимално добра атмосфера. Решенията УС вземаше в съответствие на 
Устава и Правилника и те са отразени в изготвените месечни протоколи.

Проведоха се общо 12 броя месечни заседания. Разгледаха се и се раздадоха 
162 заеми в съответствие на приетите принципи за отпускане, уважиха се 31 молби 
за напускане, 47 заявления за ново членство, 2 молби за безвъзмездна помощ, 2 
молба за отлагане заема поради финансови затруднения на члена.

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 
20.02.2019г . е 5 400 лв., лихвата на заема след приспадане на личните вноски е 6%, 
началния членски внос е 20 лв. месечния членски внос е 10 лв., срока на изплащане 
е 27 месеца, съотношение на заем към лични вноски е 3 към 1. Членовете заплащат 
еднократна годишна вноска-такса в размер на 5 лв. до края на месец март на 
годината за организационно-административната дейност на сдружението. При 
заявено желание на членуващия във ВДК е дадена възможност за по-голям размер 
на личната вноска до 50 лв.

Трябва да отбележим, 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 финансова взаимопомощ и заеми. Нямаме отказани заеми.

Стриктно се спазваха условията, реда и принципите за отпускане. Нямаме не 
издължени заеми и затова финансовото състояние на сдружението е добро.
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При напускане на членове от сдружението, които са поръчители, се задържа 
сума - част от личните вноски, съответстваща на остатъка от гаранцията за заема. 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.

Членският внос и брой заеми към отчетния период са както следва:
ОРГАНИЗАЦИЯ БР.ЧЛЕНОВЕ чл.внос БР.ЗАЕМИ ЗАЕМИ ЛВ

1 Община 142 225971,00 67 253145,00
2 РИМ 32 57692,00 14 47060,00
3 Библиотека 16 28162,00 6 20700,00
4 Др.дейности Култура и 

Духов оркестър 13 22335,00 4 16170,00
5 Художествена галерия 4 9676,00 3 9900,00
6 ТД на НАП 78 121437,00 16 58610,00
7 ТП на НОИ 12 19146,00 4 20200,00
8 ПГ по туризъм 20 40478,00 4 21400,00
9 ОДОП 16 25397,00 1 5400,00

10 ОбАП 1 2392,00
11 Читалище „Искра” 14 23122,00 2 10800,00
12 ДКС „В.Левски” 12 18096,00 5 13900,00
13 Кметство Килифарево 9 10516,00 5 4900,00
14 Кметство Ресен 7 7996,00 4 18900,00
15 Обредни дейности 3 13616,00
16 ЦСУ 60 67619,00 22 74710,00
17 РЦЗ 1 2288,00
18
19
20
21

Читалище Хотница, 
Читалище Ресен 
Читалище „Надежда” 
Читалище „П.Р.Славейков'"

4 5827,00 1
1000,00

22 ОП „Реклама” 4 8448,00 2 10400,00
23 ОП „Спортни имоти” 5 1400,00 1 1680,00

Самостоятелни 19 26135,00 1 5400,00
Напуснали 1966,00

Общо 472 737749,00 162 594275,00

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

Съгласно чл.29 ал.1 т. 10 от Устава и решение по Протокол № 12/03.02.2020 г. 
на УС техническите лица получаваха месечни възнаграждения съответно за 
счетоводителя — 610 лв. и за касиера — 600 лв.

Ръководният състав и касиерите по места през 2021 г. работиха без 
възнаграждения. За техния принос в дейността на сдружението е регламентирано 
одобряване от Общото събрание на материални и морални награди по предложение 
на УС в съответствие на годишния бюджет и съгласно чл.19 ал.1 т.16, чл.29 ал.1 т.12 
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от Устава и чл. 2 ал.1 т.4 от Правилника на ВДКОВТ. Това ще бъде направено в 
отделна точка от дневния ред.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МУЩЕСТВО НА ВДК

Дружеството притежава за счетоводната си дейност: метална каса, програмен 
продукт „Терез” и компютър - лаптоп.

4. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Финансовият отчет на сдружението е изготвен от счетоводителя на 
сдружението и в доклада само ще маркираме някои важни моменти:

4.1. Състояние на членския внос

На 01.01.2021 г. 659 125,00
Постъпил 121 762,00
Върнат 43 139,00
На 31.12.2021 г. 737 748,00

4.2. Състояние на заемите

На 01.01.2021 г. 511 435,00
Раздадени 597 275,00
Погасени 564 202,00
На 31.12.2021 г. 544 508,00

4.3. Състояние на собствените средства

На 01.01.2021 г. 44 059,43
Постъпили встъп.чл.внос, лихви 21 281,00
Лихви срочни депозити 0,00
Разходвани 20 518,86
На 31.12.2021 г. 44 821,57

4.4. Баланс на ВДКОВТ към 31.12.2021 г. изготвен от счетоводителя

АКТИВИ ПАСИВИ
1.ДМА 700,00 1 .Капитал 700,00
2.Дължими заеми 544 508,00 2.Членски внос 737 748,00
3.Разплащателна с-ка в БДСК 193 826,29 3 .Собств.средства 44 821,57
4.Срочни депозити в БДСК 44 235,28

Общо 783 269,57 Общо 783 269,57

4.5. Наличност в БАНКА ДСК
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в разпл. с-ка 01.01.2021Г. 147 514,15 лв
31.12.2021Г. 193 826,29 лв

Срочен годишен депозит 10 000,00 лв
Срочен годишен депозит 30 000,00 лв

Общо: 40 000,00 лв.
Лихва към 31.12.2021 г.: 4 235,28 лв.
Капитализирани срочни депозити 44 235,28 лв.

4.6. Отчет на собствените средства - 2021 г.

При налични собствени средства на 01.01.2021г. от 44 059,43 лв. отчетът за 
приходи и разходи по приетия годишен оперативен проекто-бюджет на сдружението 
за 2021г. е:

1. ПРИХОДИ -СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ПРОЕКТ ОТЧЕТ
• Встъпителен членски внос 900 лв. 880,00 лв
• Лихви от заеми 21 000 лв 17 796,00 лв
• Такси от членове 2 000 лв. 2 315,79 лв.
• Др. приходи - 290,00 лв

Всичко: 24 000 лв 21 281,00 лв

2. РАЗХОДИ -СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА_____________ ПРОЕКТ ОТЧЕТ
• възнаграждение общо на касиера и счетоводителя 18 400 лв 16 242,84 лв
• безвъзмездни помощи 600лв. 400,00 лв.

индивидуални и колективни награди, почерпка 3 400 лв 2 852,58 лв
• такси, лихви обсл.БДСК 700 лв 527,08 лв
• канц.м-ли, поддържане продукт 700 лв 496,36 лв

Всичко: 24 000 лв 20 518,85 лв

Собствените средства в края на отчетния период са 44 826,29 лв. и имаме 
положителен резултат от 762,14 лв. спрямо началото на годината.

5. ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019г. - 31.12.2021г.

През изминалия тригодишен период сдружението работеше в съответствие на 
заложените програмни цели и Устава. Членския състав нарасна от 441 на 472 члена.

През изминалите 3 години ръководният състав на сдружението бе както е 
посочено в т. 1.1 на доклада. Проведоха се общо 35 броя месечни заседания на УС, 
където се разгледаха и раздадоха 614 заема в съответствие на приетите принципи за 
отпускане, уважиха се 90 молби за напускане, 131 заявления за ново членство, 5 
молби за безвъзмездна помощ и 7 молби за месечно отлагане плащането, поради 
финансови затруднения на членовете.

През периода максималният размер на заема се увеличи от 3 600 лв. на 
5400лв. с решение на Общото събрание от 20.02.2019г., лихвата на заема след 
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приспадане на личните вноски е 6%, началния членски внос нарасна от 10 лв. на 20 
лв., срока на изплащане се увеличи от 24 на 27 месеца, съотношение на заем към 
лични вноски 3 към 1 се запази и месечния членски внос е 10 лв. /при желание 
може да бъде до 50 лв./.

Средствата на сдружението през периода 2019 - 2021г. нараснаха от 624 466 
лв. на 737 748 лв. т.е. с 113 282 лв, а на собствените средства от 34 291,31лв. до 44 
826,29 лв. с 10 535лв.

6. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Считаме, че причината за добрия резултат на сдружението са надградените 
положителни финансови резултати през годините. Увеличеният размер на 
финансовата помощ на заема на 5400 лв. и раздадените заеми създават 
удовлетворение в нашите членове и повишават тяхното благосъстояние.

В бъдеще сдружението ще продължи да бъде в полза на своите членове, да ги 
подпомага финансово за по-достоен живот.

Към днешна дата в отчета на собствените средства се наблюдава изравняване 
на стойностите на приходите и разходите и невъзможност на приходите да растат 
след отпадането на лихвите по срочните ни депозити. От началото на тази година се 
вдигат лихвите и таксите на банките, а в сдружението повечето членове получават 
заемите по банковите си сметки. Въпреки сключения изгоден договор за пакетно 
обслужва с БДСК „Бизнес партньор Сребърен Старт” очакваме увеличение на 
банковите и административно-обслужващите разходи, което вероятно ще доведе до 
отрицателен финансов резултат. Във връзка с това и за подобряване на 
взаимоспомагателната дейност ние разчитаме на собствените си средства и затова 
ще направим съответно предложение за промени в Правилника на ВДК и 
предложение за проектобюджет-2022 в следващите точки от дневния ред.

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

Благодаря от сърце на всички, които подкрепят това сдружение за да може то 
да изпълнява успешно целите си за утвърждаване на общочовешки ценности и 
принципи на взаимопомощ, отговорност и сътрудничество, в полза на своите 
членове чрез собствени средства.

Благодаря и на Вас присъстващите членове-делегати за участието в Общото 
отчетно-изборно събрание!

31.01.2022 г.
Председател на УС: 

арх.Донка Колева-Радева
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