Годишен доклад за дейността на сдружение „Мулти култи колектив”
за 2012 г.
1. Общи положения. Цели
Сдружението „МУЛТИ КУЛТИ КОЛЕКТИВ”, учредено и надлежно
съществуващо съгласно законите на България, регистрирано с решение на
Софийски градски съд по фирмено дело № 782/2012, БУЛСТАТ 176440569,
със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Иван Сусанин" № 67,
ап. 9 („Сдружението”), е юридическо лице с нестопанска цел за
извършване на обществено полезна дейност.
Основните цели на Сдружението са да: а) подпомага интегрирането
(социалното, културното и др.) на граждани на ЕС и на трети страни, на
бежанци и на етнически малцинства в Република България; б) повишава
обществената информираност за чуждестранните култури и етническите
малцинства в Република България; в) повишава гражданската
чувствителност с цел преодоляване на дискриминацията и ксенофобията в
Република България; г) съдейства за спазване на основните човешки права
на всички чужденци и етнически малцинства в Република България; д)
обменя добри практики за интеграция на международно и национално
ниво.
2. Управителни органи
Сдружението има Общото събрание - колективен върховен орган и
Управителен съвет - управителен орган. Управителният съвет е в състав от
3 лица, както следва: Звезда Димитрова Ванкова (председател), Бистра
Петрова Иванова (заместник-председател) и Кейси Денис Ангелова.
Представителството на Сдружението се осъществява от
председателя и заместник-председателя на Управителния съвет – заедно
или поотделно.
3. Дейност
3.1 Съществените дейности, изразходвани за тях средства, връзка с
целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати
През отчетния период 13.12.2012 г. – 31.12.2012г., усилията на
учредителите на Сдружението бяха свързани със структурирането на
дейността и провеждането на оперативни срещи.
За разглеждания
Управителния съвет:

период,

учредителите

на

Сдружението

и

 довършиха дейности, свързани с регистрацията на Сдружението –
регистрация в регистър БУЛСТАТ, откриване на банкова сметка на
Сдружението, разработване на вътрешни правила, подготвяне на

необходимите документи за вписване в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна
дейност при Министерство на правосъдието и др.;
 обсъдиха дейността на неформалната група, осъществяваща
инициативата „Мулти култи китчън”;
 планираха дейностите на Сдружението за 2013 г.;
 започнаха работа по изработването на лого и интернет страница на
Сдружението.
3.2 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 178, 25
лв.
3.3. Вид, размер, стойност и цели на получените и предоставени
дарения, както и данни за дарителите
За разглеждания период, Сдружението не е получавало дарения.
3.4 Финансов резултат - съгласно годишния финансов отчет на
Сдружението за 2012 г.

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
24.04.2013 г.

