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Рег. № _4/02.01.2012 г.
ОТЧЕТ
за дейността на фондация „Деца на
Българската армия” през 2011 година
1. По промените в Учредителния акт и органите за
управление:
Фондация „Деца на Българската армия” 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. На свое заседание на 26.05.2011 год. върховният колективен орган –
Контролният съвет взе решение за избиране на Управителен съвет в състав:
- полковник Живко Жеков
- полковник Николай Петров
- подполковник Симеон Кирилов
- подполковник Христина Севова
Промени състава на контролния съвет и към момента същият се
състои от:
1. генерал Симеон Христов Симеонов
2. вицеадмирал Минко Славов Кавалджиев
3. генерал-майор Йордан Йорданов
4. генерал-лейтенант Атанас Николов Самандов
5. генерал-майор Стефан Стефанов Василев
6. генерал-майор Константин Веселинов Попов
7. вицеадмирал Пламен Иванов Манушев
2. По управлението на фондацията:
Дейността на фондация „Деца на Българската армия” се ръководи
от управителя – Игнат Иванов Игнатов. Непосредственото управление на
фондацията се извършва от Управителния съвет. Членовете на
Управителния съвет ежемесечно получават информация за движението на
финансовите средства по сметката на фондацията и взимат решения за
отпускане на помощи и участие в благотворителни мероприятия.
Към 01.01.2011 год. Фондацията подпомагаше 88 деца. Към
31.12.2011 година в списъка за подпомагане са 79 деца. Две деца отпаднаха

-2от списъка поради навършване на 26 години. Седем деца отпаднаха от
списъка, тъй като не са изпълнили условието да представят документ, че
учат в редовна форма на обучение през новата 2011/2012 учебна година.
Четири деца представиха такъв документ със закъснение и затова получиха
помощи по-късно.
С цел осигуряване на прозрачност даренията постъпват само по
банков път по сметката на фондацията. Помощите се изпращат също по
банков път по сметките на децата или на родителите.
Във връзка с новите правила за функционирането на Виртуалния
банков клон на Първа инвестиционна банка няма да може да се нареждат
масови плащания от досегашната банкова сметка на фондацията, тъй като тя
има характер на специална набирателна сметка. Това наложи откриване на
нова разплащателна сметка, която има IBAN BG76FINV91501215262579. От
началото на 2012 година плащанията ще се извършват от тази сметка.
Следва да се организира разяснителна кампания за да може военните
формирования да правят преводите по новата сметка.
3.
По
постъпленията,
отпуснатите
помощи
и
административните разходи на фондацията:
Основните постъпления за фондация „Деца на Българската армия”
идват от редовни месечни дарения, които се правят от личния състав на
Министерството на отбраната и Българската армия като удръжки от
заплатите. Ежемесечно сумата е 18-19 хиляди лева, докато опуснатите
помощи са 20-22 хиляди лева. Разликата се попълва от постъпления от
дарителските кампании, организирани от ръководството на Министерството
на отбраната.
През 2011 год. постъпиха дарения от :
Дата
01.6.2011
30.6.2011
24.8.2011
05.12.2011
06.12.2011
07.12.2011
07.12.2011
07.12.2011
09.12.2011
09.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
12.12.2011

Дарител
РОТАРАКТ София център
Чавдар Проданов Кръстев
Петър Иванов
Сакса ООД
ЙОТОВ И СИН ООД
BERETA TRADING OOD
Б.И.И.М. ООД
ЮНИОН ТРАНС СЪРВИЗ БЪЛГАРИЯ 2000 ЕО
ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ 94
ВАЛБИС ТРЕЙД ООД
ЛОМИНИ ООД
AПОЛО ООД
ДУНАРИТ АД

-314.12.2011
15.12.2011
19.12.2011
27.12.2011
29.12.2011

ТЕЛЕСИС ООД
МОНБАТ АД
ПРОФИЛИНК ООД
ФОНДАЦИЯ КРАСОТА И ПРИРОДА
СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ МО ЕООД
ВСИЧКО :

На 06. май 2011 год. по договор между министъра на отбраната и
„Държавна лотария” се организира извънреден тираж на Държавната
лотария с цел набиране средства за фондацията. Постъпиха общо 9208.56
лева, от които 5728.56 лева, които постъпиха директно като приход за
фондацията и 3480 лева, като целево дарение. Волята на дарителя –
„Български спортен тотализатор” по целевото дарение бе, то да се използва
за спортни цели. По тази причина фондацията сключи договор за отпускане
към 15.09.2011 год. на целево дарение за набавяне на спортни уреди и
облекла за новата учебна година – 87 деца по 40 лева общо 3480 лева.
От 13 декември 2010 год. започна да функционира телефон 1696 за
изпращане на дарения чрез SMS на трите мобилни оператора. През 2011
год. постъпленията от SMS са както следва:
Оператор
М- ТЕЛ
Глобул
Виваком
Всичко

Сума
2102.32 лв.
1753.00 лв.
565.00 лв.
4420.32 лв.

Във връзка с коледните празници ръководството на
Министерството на отбраната организира дарителска кампания и
благотворителен концерт на 15 декември 2011 год. Постъпленията от това
мероприятие са както следва:
- дарения от фирми
13 850.00 лв.
- от Военноисторическия музей
1 405.00 лв.
- дарения от личния състав
24 539.65 лв.
Всичко:
38 389.65 лв.
За организацията на концерта са изразходвани 1 708.82 лева.
В рамките на благотворителната кампания се организира Коледно
детско парти в Националният военноисторически музей от което във
фондация „Деца на Българската армия” постъпиха 1 405 лева и коледен
благотворителен базар „Ангелска чудотворителница” на Сдружението на
жените военнослужещи от което постъпиха във фондацията 3161 лева на 31
януари 2012 год.
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Движението по сметката на фондацията през 2011 година е,
както следва:
в лева
приход
разход
В това число:
остатък
на
1.01.2011 г.

Админ.
Разходи

Помощи

71 583.34
Януари
февруари
Март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Всичко:
остатък
на
31.12.2011г.

18 913.37

22 040.80

40.80

22 000.00

18 714.10

22 040.80

40.80

22 000.00

18 435.10

22 076.50

76.50

22 000.00

18 337.10

22 040.80

40.80

22 000.00

18 362.10

22 040.80

40.80

22 000.00

21 824.50

21 790.40

40.40

21 750.00

19 964.24

21 791.10

41.10

21 750.00

20 450.52

21 790.40

40.40

21 750.00

27 103.06

25 270.40

40.40

25 230.00

18 226.06

18 535.20

35.20

18 500.00

17 770.50

20 536.80

36.80

20 500.00

58 161.45

22 051.72

1801.72

20 250.00

276 262.10

262 005.72

2 275.72

259 730.00

85 839.72

През 2011 год. са постъпили с 30 914.58 лева по-малко от 2010 год.
Изплатени са 55 270.00 лева по-малко помощи. Това се дължи на
намаляването на броя на подпомаганите деца и портова, че през годината не
се отпусна извънредна коледна помощ. Административните разходи са със
125.42 лв.повече от 2010 год. Направените разходи са за:
- организация на коледния концерт
1 708.82 лева;
- такси по вписване на промените в устава
90.00 лева;
- банкови такси за преводите на помощи
476.90 лева;
Всичко
2 275.72 лева.
Отчетът е утвърден на заседание на Върховния колективен
орган, управляващ фондация „Деца на Българската армия” –
Контролния съвет с протокол № 40/26.01.2012 год.

