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ОТНОСНО: Относно отчет за дейността на Фондация  

„Деца на   Българската армия” през 2020 година 

 

 

Уважаеми членове на Управителния съвет, 

 

Във връзка с приключването на 2020 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 2020 г. ръководните органи на фондация „Деца на Българската 

армия” са в следния състав: 

1.1. Контролен съвет: 

 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. 

 

                      2. Подпомагани деца през 2020  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 01.01.2020г. Фондацията подпомага 27 деца с 

месечна помощ от по 300 лева. Поради навършване на 26 години, прекъсване или 

завършване на образование отпаднаха от подпомагане 6 деца, но се приеха нови 5 деца за 

подпомагане. Към 31.12.2020г. Фондацията подпомага 26 деца, от тях 9 деца имат статут 

на военно-пострадали, а 17 нямат такъв.  

През 2020 година освен редовните месечни помощи Фондацията отпусна 

извънредна Великденска помощ на 26 деца в размер на по 300 лева за всяко. 

Поради COVID обстановката тази година децата не бяха на зимен ски лагер в 

Пампорово и на Летен лагер.  

Подпомогнахме с извънредна Коледна помощ 19 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. 

Поради COVID обстановката, тази година не се проведоха коледни 

благотворителни тържества за набиране на средства през месец декември 2020г. от 

структурите на пряко подчинение на министъра и от други структури на Българската 

армия. Лични средства дарени от колеги и от организации бяха преведени 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. Фирми спонсори : Моба ЕООД и МУЛТИФОРС А.С. 

ЕООД . От частни лица: г-н Тодор Тагарев, г-н Антон Ластарджиев, г-н Гинчо Гинчев и 

Валентин Евгениев.  

 

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 се прехвърля за следващата календарна година.Използва се за 

изплащане на месечни помощи на деца съгласно целта на фондацията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управител на фондация „Деца на Българската армия” 

  

.................................Маргарита Венкова 

 

 

 

 

 


