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Съдържание:  Относно разпределение на средствата, събрани от инициативите на 

МО по повод  коледните и новогодишните празници през 2010 г.  

 

 

Във връзка с приключването на 2010 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.  

Към 01.01.2010 год. фондацията подпомага 92 деца. През годината с 

решение на Контролния съвет от месец октомври в списъка за подпомагане са 

включени две деца и отпадат шест деца. 

Към 01.01.2011 год. фондацията подпомага 88 деца.  

През 2010 г. на всички деца се изплаща месечна стипендия в размер на 

250 лв. През 2010 г. се очерта ясна тенденция на намаляване на постъпленията и 

общата сума не покрива месечните разходи за стипендии на децата. Средствата се 

набирпат предимно от доброволни вноски от личния състав на Министерството на 

отбраната и Българската армия. 

Ръководството на Министерството на отбраната реши да  предприеме 

мерки за активизиране на кампанията и нейното популяризиране сред обществото. 

В резултат на това, през декември 2010 г.  се организираха няколко инициативи, от 

които постъпиха следните финансови средства: 

- Благотворителен коледен концерт, за който бяха продавани покани-

куверти -15 000 лв.;  

- Благотворителен бал на ИА «Военни клубове и военно-почивно дело»  - 

4 125 лв.; 

- Коледно детско парти на Националния военноисторически музей - 1 200 

лв.; 

- Благотворителна инициатива на Сдружението на жените военнослужещи 

- 470 лв.;  
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- Писмо-апел за подкрепа на децата на Българската армия чрез финансови 

дарения, отправено към банки, фирми, неправителствени организации, фондации и 

др. – 46 676.97 лв.; 

- Създаване на кратък номер, валиден за трите мобилни оператора, на 

който чрез смс и обаждане може да се дари 1.20 лв. с ДДС. ( номерът бе 

стартиран от 13 декември 2010 г. и до момента във фондацията постъпления все 

още няма, поради рутинни административни процедури, които  предстои  бъдат 

уредени до края на  януари 2011 г.  До 31 декември 2010 год. са постъпили 109 

обаждания.) 

Общата сума, набрана от посочените по-горе инициативи възлиза на 

67 471.97 лв. 

През месец декември, освен редовната сума от 250 лв., фондация 

„Деца на Българската армия” преведе на 88 деца извънредна коледна 

помощ също в размер на 250 лв. или общо 500 лв. на дете. Останалите 23 

471.97 лв. остават в сметката на фондацията и ще бъдат разпределени на 

децата през 2011 г.  Те ще бъдат използвани за тяхното обучение и развитие.  
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