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ДОКЛАД
на управителя на фондация „Деца на Българската армия”
Игнат Иванов Игнатов
Съдържание: Относно отчет за дейността на фондация „Деца на
Българската армия” през 2013 година.
Уважаеми членове на управителните органи на фондация „Деца на
Българската армия”,
Във връзка с приключването на 2013 година представям отчет за
дейността на фондацията.
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 годината с решение № 6 от 06.06.2013 год. по фирмено дело
№ 3871/2005 год. се направиха промени в Учредителния акт на фондация
„Деца на Българската армия” и органите за управление както следва:
1.1. Вписан бе Контролен съвет в състав:
 Симеон Христов Симеонов
 Стефан Стефанов Василев
 Георги Ангелов Георгиев
 Атанас Николов Самандов
 Нейко Ненов Ненов
 Константин Веселинов Попов
 Румен Георгиев Николов”
1.2. Избран бе нов орган – Управителен съвет, който
непосредствено да ръководи дейността на фондацията и взима оперативни
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разходи в състав:
 Севдалин Христов Стойков
 Добромир Христов Ангаров
 Ангел Николаев Тинчев
 Симеон Трифонов Кирилов
1.3. В чл. 7 от учредителния акт бяха разписани правомощията на
Управителния съвет.
Дейността на фондация „Деца на Българската армия” се ръководи
от управителя – Игнат Иванов Игнатов. Членовете на Управителния съвет
ежемесечно получават информация за движението на финансовите средства
по сметката на фондацията.
2. Подпомагани деца през 2013 год.:
Целта на фондация „Деца на Българската армия” е „да подпомага
социалната интеграция и личностна реализация на деца на военнослужещи,
загинали при или по повод изпълнение на военната служба и деца на
граждански лица от Министерството на отбраната и Българската армия,
загинали при трудова злополука”.
В изпълнение на тази цел към 01.01.2013 год. фондацията
подпомагаше 75 деца. Към 31.12.2013 година в списъка за подпомагане са
63 деца. Три деца отпаднаха от списъка поради навършване на 26 години.
Единадесет деца – поради завършване на образованието си. Две деца –
Росица Петрова и Силвия Стамова, които бяха прекъснали обучението си
през учебната 2012/2013 година, се записаха да учат през учебната
2013/2014 година и от месец октомври 2013 г. отново се подпомагат от
фондация „Деца на Българската армия”.
3.
По
постъпленията,
отпуснатите
помощи
и
административните разходи на фондацията:
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, банкирането се извършва с
Универсален електронен подпис.
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 около 15 500 лева, докато опуснатите
помощи са повече. Разликата се попълва от постъпления от дарителските
кампании, организирани от ръководството на Министерството на отбраната.
При коледната дарителска кампания през 2013 год. постъпиха
дарения в размер на 17 400 лева от фирми и организации.
От коледната дарителска кампания сред личния състав, от
концерти и други мероприятия са постъпиха 17 033.06 лв.
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кампания е 34 433.06 лв.
През 2013 година продължи да функционира телефон 1696 за
изпращане на дарения чрез SMS на трите мобилни оператора.
Постъпленията от SMS са 182.12 лв.
Движението по сметката на фондацията през 2013 година е,
както следва:
в лева
приход
разход
В това число:
остатък
на
Админ.
Помощи
1.01.2013 г.
Разходи
115 211.98
Януари
23 632.31
19 567.40
67.40
19 500.00
февруари
21 001.76
18 531.40
31.40
18 500.00
Март
16 146.46
19 032.10
32.10
19 000.00
април
108.1
17 763.66
33 858.10
0
33 750.00
май
15 648.70
22 284.20
34.20
22 250.00
юни
15 593.69
18 531.40
31.40
18 500.00
юли
15 476.03
18 281.10
31.10
18 250.00
август
15 553.10
18 281.10
31.10
18 250.00
септември
15 478.18
18 319.10
69.10
18 250.00
октомври
15 376.05
15 528.10
28.10
15 500.00
ноември
15 432.56
16 028.70
28.70
16 000.00
декември
46 879.11
16 778.70
28.70
16 750.00
Всичко:
521.4
233 981.61
235 021.40
0 234 500.00
остатък
на
31.12.2013 г.
114 172.19
Фондация „Деца на Българската армия” не показва
финансов резултат печалба или загуба. Остатъкът от финансови
средства в края на годината се отнася като резерв за бъдещи плащания
и ще се използва за изплащане на месечни помощи на деца съгласно
целта на фондацията.
За да се изпълнят изискванията на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел докладът ще се внесе в Централния регистър
на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на
правосъдието.

