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ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

 НА ФОНДАЦИЯ „ДЕЦА НА БА” 

 

 

Д О К Л А Д  
на управителя на фондация „Деца на Българската армия”  

Игнат Иванов Игнатов  

 

Съдържание: Относно отчет за дейността на фондация „Деца на 

Българската армия” през 2012 година. 

 

Уважаеми членове на Управителния съвет, 

 

Във връзка с приключването на 2012 година представям отчет за 

дейността на фондация „Деца на Българската армия”.  

 

1. По състоянието 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. 

През 2012 год. не се правени промени в органите за управление, 

тъй като се изчака да завършат промените в ръководния състав на Щаба на 

отбраната и те имат следния вид: 

 Контролен съвет - върховният колективен орган се състои от 

следните членове: 

1. генерал Симеон Христов Симеонов  

2. вицеадмирал Минко Славов Кавалджиев  

3. генерал-майор Йордан Йорданов 

4. генерал-лейтенант Атанас Николов Самандов  

5. генерал-лейтенант Стефан Стефанов Василев 

6. генерал-майор Константин Веселинов Попов  

7. вицеадмирал Пламен Иванов Манушев  
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Управителен съвет, осъществяващ непосредственото ръководство 

на дейността на фондация „Деца на Българската армия” в състав: 

- полковник Живко Жеков 

- полковник Николай Петров 

- подполковник  Симеон Кирилов 

- подполковник  Христина Севова 

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. 

Предстоят промени в състава на ръководните органи на 

фондацията, за което в Държавен вестник № 4 от 15 януари 2013 год. 

публикувах обява за свикване на събрание на Контролния съвет – на 

26.03.2013 год. 

2. Подпомагани деца през 2012 год.: 

Към 01.01.2012 год. Фондацията подпомагаше 79 деца. Към 

31.12.2012 година в списъка за подпомагане са 75 деца. Две деца отпаднаха 

от списъка поради навършване на 26 години. На три деца от 1 октомври се 

възстанови изплащането на помощ, тъй като започнаха да учат във висши 

учебни заведения.  Пет деца отпаднаха от списъка, тъй като не са изпълнили 

условието да представят документ, че учат в редовна форма на обучение 

през новата 2012/2013 учебна година.  

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 през месец януари 2012 год.  се 

разкри нова разплащателна сметка, която има IBAN 

BG76FINV91501215262579 и плаща . 

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 16-17 хиляди лева, докато опуснатите 

помощи са 18-19 хиляди лева. Разликата се попълва от постъпления от 

дарителските кампании, организирани от ръководството на Министерството 

на отбраната.  

През 2012 год. се проведоха коледни дарителски кампании и 

постъпиха дарения от фирми и организации 40 412.00 лв. 
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При коледните дарителски кампании, концерти сред личния състав 

са постъпили преводи на обща сума 16 564.17 лв 

По този начин общата сума, получена при коледната дарителска 

кампания е 56 976.17 лв. 

През 2012 година продължи да функционира телефон 1696 за 

изпращане на дарения чрез SMS на трите мобилни оператора. 

Постъпленията от SMS са както следва: 

 

Оператор Сума 

М- ТЕЛ 2818.68 лв. 

Глобул 1281.00 лв. 

Виваком 56.00 лв. 

Всичко 4155.68 лв. 

 

Движението по сметката на фондацията през 2012 година е, 

както следва:  

в лева 
  приход разход В това число: 

остатък на 

1.01.2012г. 85 839.72    

   Админ. Разходи   Помощи  

Януари 26 210.56 20 803.10 53.10 20 750.00 

февруари 18 460.35 20 040.40 40.40 20 000.00 

Март 17 261.88 20 040.40 40.40 20 000.00 

април 18 102.44 19 790.00 40.00 19 750.00 

май 17 231.45 24 543.60 43.60 24 500.00 

юни 18 765.97 19 539.60 39.60 19 500.00 

юли 16 834.73 19 539.60 39.60 19 500.00 

август 35 615.30 19 539.60 39.60 19 500.00 

септември 16 826.19 19 532.60 32.60 19 500.00 

октомври 16 655.73 17 780.10 30.10 17 750.00 

ноември 17 167.78 18 530.70 30.70 18 500.00 

декември 65 883.72 18 536.00 36.00 18 500.00 

Всичко: 285 016.10 238 215.70 465.70 237 750.00 

остатък на 

30.12.2012г 115 211.98       

 

 

През 2012 год. са постъпили с 8 574 лева в повече от 2011 год. 

основната причина за това е силната коледна кампания. Изплатени са 21 980 

лева по-малко помощи. Това се дължи на намаляването на броя на 

подпомаганите деца. Административните разходи са със 1810.02 лв.по-

малко от 2011 год., тъй като тази година нямаше разходи по организиране 

на коледните мероприятия. 

 

Във връзка с гореизложеното 
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П Р Е Д Л А Г А М : 

1. Да се насрочи заседание на Управителния съвет, който 

да приеме доклада за дейността на фондация „Деца на Българската 

армия” през 2012 година. 

2. Приетия доклад да се внесе за утвърждаване пред 

Контролния съвет на заседанието на 26 март.2013 год. 

3. На заседанието да се внесат предложените поправки в 

Контролния и Управителния съвет на фондацията. 

4. С цел осигуряване на допълнителни приходи да ми се 

разреши да продължа да държа част от средствата на фондацията на 

срочен депозит. 

 

Управител на фондация „Деца на Българската армия” 

  

.................................Игнат Игнатов  

 


