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УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ФОНДАЦИЯ „Деца на Българската армия“
I. НАИМЕНОВАНИЕ
1.ФОНДАЦИЯ „Деца на Българската армия“.
II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
1.СЕДАЛИЩЕ: Република България, гр. София, община Столична,
район „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 34.
2.АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: Република България, гр. София, област
София - град, община Столична, район „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 34.
III. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА
1. ЦЕЛИ:
1.1.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;
1.2. Да подпомага утвърждаването и закрилата на правата на децата.
2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА:
2.1.Провежда
разяснителна
и
агитационна
кампания
сред
военнослужещите и цивилните служители от Министерство на отбраната и
Българската армия с цел набиране на средства за подпомагане децата на
загинали военнослужещи и цивилни служители;
2.2.Осъществява контакти с обществени организации и движения,
държавни органи и международни институции с цел дарения или договори за

спонсорство;
2.3.Информира обществеността за проблемите и нуждите на децата на
загиналите военнослужещи при или по повод изпълнение на военната служба
чрез средствата за масова информация, чрез периодично изготвяне на доклади
и бюлетин с цел ангажиране на юридически и физически лица в
благотворителна дейност;
2.4. Организира благотворителни мероприятия с цел предоставяне на
помощи;
2.5. Осъществява информационна и рекламна дейност, свързана с целите на
фондацията.
IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ
Фондация „Деца на Българската армия“ осъществява общественополезна
дейност по смисъла на чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
V. ПРЕДОСТАВЕНО ИМУЩЕСТВО
За постигане целите на фондацията учредителите са предоставили
безвъзмездно сумата от 101 /сто и един/ лева, вложена в Първа инвестиционна
банка АД.
VI. ОРГАНИ
1.Органи на фондацията са:
- Върховен колективен орган – Контролен съвет;
- Управителен съвет;
- Управител.
2. Контролен съвет:
2.1. Правомощия на Контролния съвет:
- изменя и допълва учредителния акт;
- приема други вътрешни актове;
- избира и освобождава Управителя и членовете на Управителния
съвет;
- приема и освобождава членовете на Контролния съвет;
- взема решение за преобразуване или прекратяване на фондацията;
- приема основните насоки и програма за дейността на фондацията;
- приема бюджета на фондацията;
- приема отчета за дейността на Управителния съвет.
2.2. Свикване на Контролния съвет:
2.2.1.Контролният съвет се свиква на заседание от Управителя на
фондацията с писмена покана или по инициатива на 1/3 от членовете на
Контролния съвет. Заседанието се провежда в населеното място, в което се

намира седалището на фондацията.
2.2.2. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на
провеждането на заседанието и по чия инициатива то се свиква.
2.2.3. Поканата се изпраща по електронна поща или се поставя на мястото за
обявления в сградата, в която се намира управлението на фондацията,
най-малко две седмици преди насрочения ден.
2.3. Кворум и гласуване:
2.3.1. Контролният съвет може да взема решения, ако на заседанията
присъстват повече от половината му членове. При липса на кворум събранието
се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе, колкото и членове да се явят.
2.3.2. Всеки член на Контролния съвет има право на един глас.
2.3.3.Решенията се вземат с обикновено мнозинство (50+1 гласа от
присъстващите), а решенията, свързани с разпореждане с недвижими имоти
на фондацията и определяне на дейността й, решенията за преобразуване или
прекратяване на фондацията, както и решенията за приемане или освобождаване
на член на Контролния съвет, се вземат с единодушие.
2.4. Членове на Контролния съвет са:
Емил Василев Ефтимов;
Димитър Крумов Илиев;
Цанко Иванов Стойков;
Валери Константинов Цолов;
Михаил Димитров Попов;
Димитър Христов Петров;
Кирил Йорданов Михайлов .
2.5.Фондацията може да има Почетен председател, който се избира от
Върховния колективен орган - Контролния съвет.
Почетен председател на фондация „Деца на Българската армия“ е
Никола Иванов Колев.
3. Управителен съвет.
3.1. Управителният съвет се състои от 4 члена, представляващи основните
структури на Българската армия, които се избират за срок от 5 (пет) години,
считано от датата на избора. Ограничения за броя на мандатите няма.
3.2. Членове на Управителния съвет са:
Ивайло Любомиров Братойчев;
Симеон Трифонов Кирилов;
Павлина Кръстева Андонова;
Мария Димитрова Крашевска.
3.3. Правомощия на Управителния съвет:
- осигурява изпълнението на решенията на Контролния съвет;

- разпорежда се с имуществото на фондацията при спазване
изискванията на учредителния акт;
- взима решения за отпускане на помощи 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.
- подготвя и внася в Контролния съвет проект за бюджет;
- подготвя и внася в Контролния съвет финансов и годишен отчет за
дейността на фондацията;
- определя реда и организира дейността на фондацията и носи
отговорност за това;
- изпълнява задълженията, предвидени в учредителния акт.
3.4. Свикване и вземане на решения от Управителния съвет:
3.4.1.Управителният съвет се свиква на заседание от Управителя на
Фондацията или по инициатива на 1/3 от членовете на Управителния съвет;
3.4.2. Управителният съвет провежда заседания не по-малко от веднъж
на три месеца. Управителният съвет може да взема решения, ако на
заседанията присъстват повече от половината му членове.
3.4.3. Решенията се вземат с обикновено мнозинство (50+1 гласа от
присъстващите).
4. Управител.
4.1.Управителят се определя от Контролния съвет за срок от 3 (три) години.
Управителят може по всяко време да бъде освободен от Контролния съвет.
Няма ограничения за броя на мандатите.
4.2.Управителят изпълнява функциите на управителен орган и има
правата и задълженията на Председател на Контролния съвет и на
Управителния съвет.
4.3.Управителят:
- свиква заседанията на Контролния съвет и на Управителния съвет и
ги ръководи;
- внася в Управителния съвет предложения за развитие и
усъвършенстване дейността на Фондацията;
- изготвя и подписва всички вътрешни документи, свързани с
дейността на Фондацията;
- организира дейността на Фондацията, осъществява оперативното й
управление и ръководство и управлява финансовите средства и нейното
имущество в съответствие с правата, дадени му от Управителния съвет;
- изготвя и предлага годишен доклад за дейността на фондацията и го
внася пред Управителния съвет за одобрение;
- разглежда постъпилите заявления-декларации за отпускане на помощ

и предлага на Управителния съвет решение за включване в списъка на
подпомаганите деца;
- сключва договори и подписва документи от името на фондацията;
- управителят представлява фондацията.
4.4. За Управител на фондацията е определена Маргарита Раева Венкова
от гр. София.
VII. ЗАПАЗЕНИ ПРАВА НА УЧРЕДИТЕЛЯ
Учредителите имат право да проверяват документите на фондацията и да
контролират дейността на фондацията.
VIII . КНИГИ НА ФОНДАЦИЯТА
Фондацията води, поддържа и съхранява книга за протоколите на
заседанията на Контролния и Управителния съвет и Почетна книга за дарения.
IX . СРОК
Фондацията се учредява за неопределено време.
Х. ДРУГИ
1.Фондацията изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който е
публичен.
2.Фондацията не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в частна полза.
3.Фондацията се прекратява по решение на Контролния съвет, взето с
единодушие.
4.При прекратяване на фондацията се извършва ликвидация съобразно
изискванията на закона. Ликвидатор е управителят на фондацията.
5.За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилага общото
българско гражданско законодателство.
Настоящият Учредителен акт е приет на събрание на учредителите на
31.03.2005 год. и е изменян на заседания на Контролния съвет от
06.04.2007,26.03.2008 г.,05.11.2009 г.,26.03.2013 г.,12.06.2019 г., 02.10.2019 г.,
28.08.2020г. ,29.12.2020г.и 01.11.2021г.
Управител на фондация „Деца на Българската армия“.
Маргарита Венкова

