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ОТНОСНО: Относно отчет за дейността на Фондация  

„Деца на   Българската армия” през 2019 година 

 

 

Уважаеми членове на Управителния съвет, 

 

Във връзка с приключването на 2019 година представям отчет за 

дейността на Фондация „Деца на Българската армия”.  

 

1. Органи на 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 2019 г. ръководните органи на фондация „Деца на 

Българската армия” са в следния състав: 

1.1. Контролен съвет: 

 Андрей Илиев Боцев  

 Емил Василев Ефтимов  

 Димитър Крумов Илиев 

 Любчо Спасов Тодоров  

 Михаил Димитров Попов 

 Цанко Иванов Стойков 

 Кирил Йорданов Михайлов 

1.2. Управителен съвет: 

 Ивайло Любомиров Братойчев  

 Мария Димитрова Крашевска  

 Павлина Кръстева Андонова 

 Симеон Трифонов Кирилов  

1.3. Управител на фондацията:  

 Маргарита Раева Венкова. 
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                      2. Подпомагани деца през 2019  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 цивилни 

служители от Министерството на отбраната и Българската армия, загинали 

при трудова злополука.  

В изпълнение на тази цел към 01.01.2019г. Фондацията подпомага 

34 деца с месечна помощ от по 300 лева. Поради навършване на 26 години, 

прекъсване или завършване на образование отпаднаха от подпомагане 7 деца. 

Към 01.01.2020г. Фондацията подпомага 27 деца, от тях 13 деца имат статут 

на военнопострадали, а 14 нямат такъв.  

През 2019 година освен редовните месечни помощи Фондацията 

отпусна извънредна Великденска помощ на 34 деца в размер на по 300 лева за 

всяко. 

За периода 24.03 - 30.03.2019 г. децата бяха на зимен ски лагер в 

Пампорово. Преведохме сума в размер 2 969.34 лева, за подпомагане на 13 

деца . 

Подпомогнаха се 3 деца – абитуриенти с допълнителна извънредна 

помощ в размер от по 300 лева. 

Изплати сe и извънредна Коледна помощ на 14 деца, които не 

получиха такава от министъра на отбраната, в размер на по 500 лева на дете. 

  

        3. Постъпления, отпуснати помощи и административни 

разходи на фондацията: 

 

С цел осигуряване на прозрачност, даренията постъпват само по 

банков път по сметката на фондацията.  

Помощите се изплащат по банков път в сметките на децата или на родителите 

чрез Виртуалния банков клон на Първа инвестиционна банка. Банкирането се 

извършва с Универсален електронен подпис. 

 

По време на коледните тържества през месец декември 2019г. от 

структурите на пряко подчинение на министъра и от много други структури 

на Българската армия се поде дарителска кампания за набиране на средства.  

Чрез организирането на благотворителни базари, чрез лични средства дарени 

от колеги и от организирания от министъра Офицерски бал беше събрана 

значителна сума финансови средства които се преведоха по сметката на 

Фондацията.  

 

Основните постъпления за Фондация „Деца на Българската армия” 

идват от редовни месечни дарения, като удръжки от заплатите на личния 

състав на Министерството на отбраната и Българската армия. Има и доста 
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фирми спонсори като:Аполо ООД, Арсенал ООД, Контракс АД ,Стемо ООД , 

Интенданско обслужване ЕАД, Йотов и син България ООД, Г-н Тодор 

Тагарев, Електрон прогрес ЕАД, INDEKS BULGARIA OOD, Моба ЕООД, 
Лаура кетъринг ЕООД, БТК-НЕТ ЕООД, МУЛТИФОРС А.С. ЕООД и други.  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Управител на фондация „Деца на Българската армия” 

  

                                                            Маргарита Венкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


