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ОТНОСНО: Относно отчет за дейността на фондация  

„Деца на   Българската армия” през 2018 година 

 

 

Уважаеми членове на Управителния съвет, 

 

Във връзка с приключването на 2018 година представям отчет за 

дейността на фондация „Деца на Българската армия”.  

 

1. По състоянието на 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. 

В края на 2018 г. ръководните органи на фондация „Деца на 

Българската армия” са в следния състав: 

1.1. Контролен съвет: 

 Андрей Боцев  

 Пламен Атанасов  

 Емил Ефтимов  

 Любчо Тодоров  

 Михаил Попов 

 Цанко Стойков 

 Митко Петев  

1.2. Управителен съвет: 

 Ивайло Братойчев  

 Мария Крашевска  

 Венета Мирчева  

 Симеон Кирилов  
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1.3. Управител на фондацията е Игнат Игнатов. 

Необходимо е от състава на Контролния съвет да се освободи 

Пламен Атанасов и на негово място да се включи Димитър Илиев. 

2. Подпомагани деца през 2018  г. 

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 01.01.2018 год. фондацията 

подпомагаше 40 деца. Поради навършване на 26 години, прекъсване или 

завършване на образование отпаднаха от подпомагане 6 деца. Към 01.01.2019 

г. фондацията подпомага 34 деца.  По решение на Управителния съвет от 

06.12.2018 година от януари 2019 година месечната помощ се повиши от 250 

на 300 лева. На заседание от 03.04.2018 година Управителния съвет разгледа 

разминаването на списъка на децата, подпомагани от фондация „Деца на 

Българската армия” и списъка на децата, вписани в Централния регистър на 

военноинвалидите и военнопострадалите. От общо 34 деца, 19 деца имат 

статут на военнопострадали, а 15 нямат такъв.  

Причината за разминаването се поражда от факта, че преценка за 

дали военнослужещия е загинал при или по повод на военната служба в 

министерството на отбраната се прави два пъти. Веднъж при изплащане но 

обезщетение по реда на чл. 233 ал. 2 от ЗОВСРБ (чл. 249 ал.2 от стария закон). 

Преценка за това се прави от министъра на отбраната или оправомощено от 

него лице по реда на чл. 17 от „Наредба № Н-12/2010 за условията и реда за 

изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите“. След 

изплащане на такова обезщетение фондацията започва да подпомага децата. 

След това за да получат статут на военнопострадали семействата трябва да 

подадат документи по реда на чл. 5 от Наредбата за реда за установяване на 

качеството на военноинвалид  или на военнопострадал, приета с ПМС №5 от 

2007 г. Документите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на 

министъра на отбраната. Фондация „Деца на Българската армия” започва да 

изплаща помощ на децата след като семейството на военнослужащия получи 

обезщетение по. чл. 233 ал. 2 от ЗОВСРБ (чл. 249 ал.2 от стария закон). По-

късно комисията към министерството отказва на някои деца да  даде статут на 

военнопострадал. Управителният съвет реши да продължи подпомагането на 

всички деца от списъка на фондацията.  

През 2018 година освен редовните месечни помощи фондацията 

отпусна извънредна Велиденска помощ в размер на 250 лева, извънредна 

Коледна помощ на 19 деца, които не получиха такава от министъра на 

отбраната в размер на 350 лева и извънредна помощ в размер на 250 лева на 3 

деца – абитуриенти. 
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3. По постъпленията, отпуснатите помощи и административ-ните 

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. 

 През месец април 2018 година фондацията отпусна извънредна 

великденска помощ от 250 лева на 39 деца – 9 750 лева. Отпусната бе и 

извънредна помощ от 250 лева на 3 деца – абитуриенти през месец май 2018 

година. 

По време на коледните тържества през декември 2018 г.се поде 

кампания за набиране на дарения. Събраха се 17 497 лева. Движението по 

сметките на фондация „Деца на Българската армия” през 2018 г. е както 

следва: 

 
  ПРИХОДИ РАЗХОДИ 

  

 Помощи   Админ. 

Разходи  

остатък на  

1.01.2018 г. 174 265,12 

    

Януари 13 695,48 10 000,00 11,40 

февруари 13 227,19 9 750,00 11,40 

март 14 016,53 9 750,00 37,50 

април 12 164,03 19 500,00 11,40 

май 12 223,26 10 750,00 11,40 

юни 12 061,25 9 750,00 32,50 

юли 12 210,39 9 750,00 11,40 

август 12 046,82 9 500,00 10,70 

септември 11 876,81 9 500,00 10,70 

октомври 11 858,38 8 250,00 11,40 

ноември 13 268,52 8 750,00  11,40 

декември 38 657,71 13 750,00 11,40 

Всичко: 177 306,37 129 000,00 182,60 

остатък на 

31.12.2018 г. 222 388,89     

 

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. 
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 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 2018 година. 

2. Да се насрочи заседание на 20 март 2019 год. на Контролния 

съвет, който да утвърди доклада за дейността на фондация „Деца на 

Българската армия” през 2018 година. 

3. Да се предложи на Контролния съвет да освободи от състава 

си Пламен Атанасов и на негово място включи Димитър Илиев. 

4. В съответствие с изискването на чл. 38 ал. 1 т. 2 от Закона за 

счетоводството да внеса в Агенцията по вписванията в срок до 30 юни 2019 г. 

подлежащата на вписване информация. 

 

Управител на фондация „Деца на Българската армия” 

  

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

 

 


