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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 2015 година. 

 

Уважаеми членове на Управителния съвет, 

 

Във връзка с приключването на 2015 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 годината на заседания на 12 март Контролния съвет прие 

следните промени в органите за управление на фондацията: 

1.1. Избран бе Контролен съвет в състав: 

 вицеадмирал Румен Николов  

 ген.лейтенант Константин Попов  

 генерал-майор Андрей Боцев 

 ген.майор Румен Радев 

 контраадмирал Димитър Денев  

Предстои попълването на състава на Контролния съвет с ген.майор  

Пламен Атанасов ген. майор Любчо Тодоров и контраадмирал Митко 

Петев. 

1.2. Избран бе Управителен съвет в състав 

 Борис Димитров Борисов 

 Венета Богомилова Мирчева 
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 Симеон Трифонов Кирилов  

Предстои включването на представител на СКС – старшина Мария 

Крашевска 

2. Подпомагани деца през 2015 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 01.01.2015 год. фондацията 

подпомагаше 58 деца. Осем деца отпаднаха поради завършване на 

образованието си. Три деца, които бяха прекъснали обучението си през 

учебната 2014/2015 година, се записаха да учат през учебната 2015/2016 

година и от месец октомври 2014 г. отново се подпомагат от фондация 

„Деца на Българската армия”. Към 31.12.2015 г. фондация „Деца на 

Българската армия” подпомага 53 деца с месечна помощ от 250 лева – 

13 500 лева месечно. 

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 чрез 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 13-14 хиляди лева, като опуснатите помощи 

са от същия порядък.  

Движението по сметките на фондация „Деца на Българската 

армия” през 2015 г. е както следва: 

  приход-лв. разход-лв. В това число: 

остатък на 

1.01.2015 г. 
129 236.09 

   Админ. 

Разходи  

 Помощи  

януари 
16 245.07 16 279.80 29.80 16 250.00 

февруари 
14 880.56 14 510.20 10.20 14 500.00 

март 
19 675.09 14 510.20 10.20 14 500.00 

април 
14 918.10 14 510.20 10.20 14 500.00 

май 
14 349.10 16 260.20 10.20 16 250.00 

юни 
16 559.77 14 260.20 10.20 14 250.00 
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юли 
14 819.11 14 260.20 10.20 14 250.00 

август 
13 954.10 14 260.20 10.20 14 250.00 

септември 
14 211.09 14 282.20 32.20 14 250.00 

октомври 
13 809.64 11 010.10 10.10 11 000.00 

ноември 
14 696.61 14 512.20 12.20 14 500.00 

декември 
27 367.46 14 766.50 16.50 14 750.00 

Всичко: 
195 485.70 173 422.20 172.20 173 250.00 

остатък на 

31.12.2015 г. 

151 299.59       

 

През 2015 постъпиха целеви дарения от дарителски кампании в 

размер 20 272.99 лева.  

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 

П Р Е Д Л А Г А М : 

1. Да приемете доклада за дейността на фондация „Деца 

на Българската армия” през 2015 година. 

2. Да се насрочи заседание на 20 февруари 2016 год. на 

Контролния съвет, който да утвърди доклада за дейността на 

фондация „Деца на Българската армия” през 2015 година. 

3. Контролният съвет да приеме в състава си ген.майор  

Пламен Атанасов, ген. майор Любчо Тодоров и контраадмирал Митко 

Петев и в състава на Управителния съвет старшина Мария Крашевска.  

4. В съответствие с изискването на чл. 46 Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, да ми възложите да внеса в 

Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на 

правосъдието в срок до 31 май подлежащата на вписване информация. 

 

Управител на фондация „Деца на Българската армия” 

  

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

 


