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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 2016 година. 

 

Уважаеми членове на Управителния съвет, 

 

Във връзка с приключването на 2016 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 09.02.2016 г. и 20.05.2016 г. 

Контролният съвет прие промени в органите за управление на фондацията: 

Освободени от състава на Контролния съвет бяха Димитър Денев и 

Румен Николов. От състава на Управителния съвет бяха освободени Марин 

Пандохов и Борис Борисов. Бяха приети за членове на Контролния съвет 

Пламен Атанасов, Любчо Тодоров и Митко Петев. За членове на 

Управителния съвет бяха избрани Мария Крашевска и Цветомир Нешевски. 

1. В края на 2016 г. ръководните органи на фондация „Деца 

на Българската армия” са в следния състав: 

1.1. Контролен съвет: 

 Константин Попов  

 Пламен Атанасов  

 Емил Ефтимов  

 Любчо Тодоров  

 Андрей Боцев  

 Румен Радев  
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 Митко Петев  

1.2. Управителен Съвет: 

 Цветомир Нешевски 

 Мария Крашевска  

 Венета Мирчева  

 Симеон Кирилов  

1.3. Управител на фондацията е Игнат Игнатов. 

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 01.01.2016 год. фондацията 

подпомагаше 53 деца. Поради навършване на 26 години, прекъсване или 

завършване на образование отпаднаха от подпомагане 8 деца. На две деца, 

прекъснали да учат и записали новата учебна 2016/2017 г. започна да се 

отпуска помощ от 01.10.2015 год. От 01.01.2017 г. се отпусна помощ на дете 

на загинал цивилен служител. Към 01.01.2017 г. фондацията подпомага 48 

деца с ежемесечна помощ по 250 лева – 12 000 лева. 

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 12-13 хиляди лева, като опуснатите помощи 

са от същия порядък. През 2016 година се проведоха две дарителски 

кампании. През месец септември във връзка с началото на учебната 

2016/2017 година бяха събрани 12 144.50 лв. Беше изплатена извънредна 

помощ за първия учебен ден на 52 деца по 200 лева – 10 400 лева. През 

коледната благотворителна кампания бяха събрани 9 229.40 лв. 

Движението по сметките на фондация „Деца на Българската 

армия” през 2016 г. е както следва: 

  приход разход В това число: 

остатък на 

1.01.2016 г. 
151 299,59    

   Админ. 

Разходи  

 Помощи  

Януари 
16 604,31    14 274,80    24,80    14 250,00    
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февруари 
19 373,51    13 263,50    13,50    13 250,00    

Март 
17 904,37    14 763,50    13,50    14 750,00    

април 
13 398,75    27 065,80    65,80    27 000,00    

май 
13 198,80    14 512,80    12,80    14 500,00    

юни 
13 066,68    13 512,80    12,80    13 500,00    

юли 
13 510,18    13 513,50    13,50    13 500,00    

август 
13 156,24    13 513,50    13,50    13 500,00    

септември 
25 225,20    23 917,00    17,00    23 900,00    

октомври 
13 551,19    11 263,50    13,50    11 250,00    

ноември 
12 980,74    12 763,50    13,50    12 750,00    

декември 
22 640,67    11 763,50    13,50    11 750,00    

Всичко: 
194 610,64    184 127,70    227,70    183 900,00    

остатък на 

31.12.2016 г. 
161 782,53          

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 2016 година. 

2. 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 2017 г. подлежащата на вписване 

информация. 

 

Управител на фондация „Деца на Българската армия” 

  

............../п/............ Игнат Игнатов  

 


