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ТУК - ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ 

НА ФОНДАЦИЯ „ДЕЦА НА БА”  

 

 

Д О К Л А Д  
на председателя на Управителния съвет  

на фондация „Деца на Българската армия”  

полковник Игнат Иванов Игнатов  

 

 

Съдържание: Относно отчет за дейността на фондация „Деца на 

Българската армия” през 2009 година. 

 

Уважаеми господин генерал, 

Уважаеми членове на Контролния съвет на фондация „Деца на 

БА”, 

 

Във връзка с приключването на 2009 година представям отчет за 

дейността на фондация „Деца на Българската армия”. 

Фондацията е регистрирана като дружество с идеална цел по реда 

на чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение №1 от 

5 април 2005 г. на Софийския градски съд. С решение с решение №3 от 18 

януари 2010 г.Софийския градски съд вписа промяна в Учредителния акт на 

фондацията, като чл. 5 придоби следния вид: 

“чл.5 За членове на Контролния съвет определяме: 

“т.5 За членове на Контролния съвет определяме: 

5.1. генерал Симеон Христов Симеонов 

5.2. вицеадмирал Минко Славов Кавалджиев 

5.3. генерал-лейтенант Атанас Николов Самандов 

5.4. генерал-майор Бойко Миланов Рабаджийски 

5.5. генерал-лейтенант Иван Кирев Добрев 

5.6. генерал-майор Константин Веселинов Попов 

5.7. контраадмирал Пламен Иванов Манушев» 

Фондацията има уставен капитал 101 лева и седалище гр. София 

бул. „Тотлебен” 34. Представлява се от председателя на управителния съвет 

полковник Игнат Иванов Игнатов – началник на отдел „Финансов” - ГЩ. 
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Телефоните за контакти са (02) 92-24-900 и 0888-277-066. Адрес за 

електронна поща ignatovi@md.government.bg. Тя има основна задача да 

подпомага социалната интеграция и личностната реализация на деца на 

военнослужещи, загинали при или по повод изпълнение на военната служба 

и на деца на граждански лица от Министерството на отбраната, загинали 

при трудова злополука 

Фондация „Деца на Българската армия” има ЕИК по Булстат № 

131408691. Банковата й сметка е разкрита в Първа инвестиционна банка – 

централен клон София с IBAN BG08FINV915052BGN0A168 – Първа 

инвестиционна банка – Банковият идентификационен код (BIC) на Първа 

инвестиционна банка е FINVBGSF. Средствата се набират главно от личния 

състав на Министерството на отбраната и Българската армия, които с 

декларация определят месечна сума, която да се удържа от заплатата и да се 

превежда по сметката на фондацията.  

 

Движението по сметката на фондацията през 2009 година е, 

както следва:  

 

остатък на 

1.01.2009 г. 38 767.81    

   Админ. 

Разходи  

 Помощи  

Януари 20 562.32    20 709.90    29.90    20 680.00    

февруари 21 022.52    19 609.90    29.90    19 580.00    

Март 97 570.22    19 830.20    30.20    19 800.00    

април 22 701.22    45 530.50    30.50    45 500.00    

май 23 732.62    24 280.10    30.10    24 250.00    

юни 19 481.12    23 291.80    41.80    23 250.00    

юли 20 159.60    23 281.10    31.10    23 250.00    

август 19 935.10    23 316.80    66.80    23 250.00    

септември 20 049.60    23 281.10    31.10    23 250.00    

октомври 28 401.33    21 778.90    28.90    21 750.00    

ноември 20 449.10    23 029.80    29.80    23 000.00    

декември 20 695.90    24 030.70    30.70    24 000.00    

Всичко: 334 760.65    291 970.80    410.80    291 560.00    

остатък 

31.12 

81 557.66          
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В началото на 2010 год. движението по сметките е както следва: 

  приход разход В това число: 

остатък на 

1.01.2010 г. 81 557.66    

   Админ. 

Разходи  

 Помощи  

Януари 20 349.38    23 081.80    81.10    23 000.00    

февруари 20 515.10    23 036.70    36.70    23 000.00    

Март 20 933.10    23 030.40    30.40    23 000.00    

април 21 646.10    23 030.40    30.40    23 000.00    

Всичко: 83 443.68    92 179.30    178.60    92 000.00    

остатък 

30.04 72 822.04          
 

През 2009 година приходите по сметката на фондацията 

набелязаха тенденция към спадане. Това се забелязва особено силно след 

месец юни. 

Показател за работата на фондацията е минималния размер на 

административните разходи – общо 410.80 лева и се свеждат само до 

банкови такси за преводи по сметките на децата, които са за сметка на 

фондацията. Направиха се и разходи за обява в «Държавен вестник» за 

промяна на Учредителния акт на фондация „Деца на БА”. 

В сметката на фондацията към края на 2009 година има наличност  

81 557.66 лева. За постигане на по-голяма прозрачност средствата се 

превеждат само по банков път - по дебитни карти, разкрити на името на 

децата или техните настойници. Целта ни е там, където е възможно децата 

да получават помощите си по дебитни карти от обслужващата ни банка – 

Първа инвестиционна банка. Тегленето на парите от банкомат на банката е 

безплатно. За удобство на родителите на малолетните деца превеждаме 

средствата по техните сметки. Ето защо от тях изискваме документ, че 

упражняват родителските права.  

Към месец януари 2010 год. фондацията подпомага 92 деца 

За получаване постоянна месечна помощ желаещите деца или 

техните родители (настойници) е необходимо да подадат следните 

документи на адрес София, бул. „ Тотлебен” 34 до председателя на 

управителния съвет на фондация „Деца на Българската армия”:  

 Молба от детето (родителя или настойника);  

 Удостоверение за упражняване на родителските права (акт за 

раждане, съдебно решение и др.) (копие) (ако детето е под 18 години);  



- 4 - 

 Документ, удостоверяващ обстоятелството, че съответният 

военнослужещ е загинал при или по повод изпълнение на военната служба – 

на основание на който е изплатено обезщетение по чл. 249 ал.2 от ЗОВС 

(копие);  

 Документ, че детето учи редовна форма на обучение (ако 

детето е над 18 години).  

Приходите на фондацията идват главно от минимални ежемесечни 

удръжки от кадровите военнослужещи и гражданските лица от 

Министерството на отбраната. Дори и минимална помощ от 1 или 2 лева, но 

превеждана ежемесечно е достатъчна да може децата да получат помощ 

всеки месец, а не само на големи празници. Даренията са доброволни и 

стават чрез попълване на декларация във счетоводството по месторабота. 

Дарителите, направили дарение към фондацията могат да ползват данъчно 

облекчение в размер до 5% на данъчната основа на основание чл. 22 ал. 1 т. 

1 буква „л” от Закона за данъците на физическите лица.  

 

 

  

 

Председател на управителния съвет на  

    фондация „Деца на Българската армия” 

  

Полковник.................................(Игнатов)  

 


