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Съдържание: Относно отчет за дейността на фондация „Деца на
Българската армия” през 2006 година.
Във връзка с приключването на 2006 година представям отчет за
дейността на фондация „Деца на Българската армия” за годината
- Фондация „Деца на Българската армия” е основана на 21. март
2005 година с учредителен акт от 7 лица от ръководния състав на
Българската армия - УЧРЕДИТЕЛИ:
− генерал Никола Иванов Колев
− вицеадмирал Петър Панчев Петров
− генерал-лейтенант Атанас Димитров Запрянов
− генерал-лейтенант Златан Кирилов Стойков
− генерал-лейтенант Димитър Цветанов Георгиев
− контраадмирал Минко Славов Кавалджиев
− полковник Максим Иванов Пешев
Те образуват контролен съвет, управляващ фондацията. През 2006
година Контролният съвет на фондацията направи следните промени в своя
състав по време на заседания на 10.02., на 27.06. и на 20.09..
В края на 2006 година контролният съвет се състои от следните
членове:
 генерал Златан Кирилов Стойков
 вицеадмирал Емил Иванов Люцканов
 генерал-майор Румен Николов Цоков
 генерал-майор Галимир Стоянов Пехливанов
 генерал-майор Иван Кирев Добрев
 генерал-майор Симеон Христов Симеонов
 контраадмирал Минко Славов Кавалджиев
 полковник Максим Иванов Пешев
Създаде се и длъжността почетен председател, на която бе избран
учредителя на фондацията – генерал Никола Иванов Колев.
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на чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение №1 от
5 април 2005 г. на Софийския градски съд Тя има уставен капитал 101 лева
и седалище гр. София бул. „Тотлебен” 34. Представлява се от председателя
на управителния съвет полковник Игнат Иванов Игнатов – началник на
отдел „Финансов” - ГЩ. Телефоните за контакти са (02) 92-22-780 и 0888277-066. Адрес за електронна поща ignatov_i@md.government.bg.
Фондацията има основна задача да подпомага социалната интеграция и
личностната реализация на деца на военнослужещи, загинали при или по
повод изпълнение на военната служба. С промяна на устава на фондацията
контролният съвет реши да се подпомагат и деца на граждански лица от
МО, загинали при трудова злополука. В момента тече юридическата
процедура по регистрация на тези промени в съда за да могат да влязат в
сила.
Фондация „Деца на Българската армия” има ЕИК по Булстат №
131408691. Банковата и сметка е разкрита в Първа инвестиционна банка –
централен клон София с IBAN BG08FINV915052BGN0A168 – Първа
инвестиционна банка –Банковият идентификационен код (BIC) на Първа
инвестиционна банка е FINVBGSF. Средствата се набират главно от личния
състав на Министерството на отбраната и Българската армия, които с
декларация определят месечна сума, която да се удържа от заплатата и да се
превежда по сметката на фондацията.
За постигане на своите цели тя провежда разяснителна и
агитационна компания сред военнослужещите и гражданските лица от
Министерството на отбраната с цел набиране на средства за целите на
своята дейност. Осъществява контакти с други обществени организации,
държавни органи, фирми и международни институции с цел дарения или
договори за спонсорство. През месец септември началникът на Генералния
щаб на БА генерал Златан Стойков се обърна с възвание към личния състав
за увеличаване на даренията къмфондацията. Издадоха се рекламни
материали. Целите на фондацията нееднократно се разясняваха в медиите.
Проведе се коледна среща на ръководството на Генералния щаб на
Българската армия с децата, които се подпомагат от фондацията.
Движението по сметката на фондацията през 2006 година е,
както следва:
Наличност
към 1.01.2006 г.
януари
февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли

приход
34719.51
19874.32
23466.82
22464.32
23656.10
22269.82
21972.32
22024.32

разход
20580.90
19527.00
23370.50
22530.70
22023.40
21779.40
22030.40

В това число:
Помощи
Адм.
разходи
20550
30.90
19500
27.00
23341
29.50
22500
30.70
22000
23.40
21750
29.40
22000
30.40

-3Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Всичко:
Наличност
към 1.01.2007 год.

21959.32
21712.81
21656.62
25092.52
24538.02
270 687.31

22030.60
22033.20
21061.75
20280.15
21030.45
258 278.45

22000
22000
21000
20250
21000
257 891

30.60
33.20
61.75
30.15
30.45
387.45

47 128.37

Както се вижда, постъпленията са стабилнини, но се колебаят през
годината. За месеците юли, август и септември разходите на фондацията са
повече от приходите, но натрупаните средства позволяват да се изплащат
помощите на децата. От допълнително събрана информация през месец
октомври се установи, че във фондацията правят вноски 12 702 кадрови
военнослужещи и 1 828 граждански лица. Средната вноска е 1.49 лева
С решения на контролния съвет на фондацията от 2005 година към
1 януари 2006 г., помощ се отпускаше на 77 деца. През годината се взеха
решения за отпускане на помощ на 16 деца. Прекрати се отпускането на
помощ на 2 деца поради завършване на обучението и постъпването им на
кадрова военна служба.
С настъпването на новата учебна година, в съответствие с
изискванията на фондацията поисках уверения за децата над 18 години, че
са се записали да учат в редовна форма на обучение. Осем деца не
потвърдиха, че учат и затова не получиха помощи през октомври. Едно от
децата изпрати документ през месец декември и получи помощта си за 3-те
месеца през декември. Ако някое дете не получава помощ поради това, че
уверението от учебното заведение не е получено във фондацията, може да
представи допълнително такова.
Към края на 2006 година фондацията отпуска помощи на 82 деца
по 250 лева месечно. Списъкът на децата е публикуван в приложението към
доклада. Предстои отпускане на помощ със стара дата от 1.10.2006 година
на 3 деца след оформяне на необходимите документи, тъй като за тях има
решение за отпускане на помощ.
Показател за работата на фондацията е минималният размер на
административните разходи – общо 387.45 лева. Те се свеждат само до
банкови такси за преводи по сметките на децата, които са за сметка на
фондацията. Таксата за превод е 30 стотинки за превод в рамките на банката
и 1.20 лева за междубанков превод. Освен това през месец октомври са
изразходвани 30 лева за обява в «Държавен вестник», съгласно устава на
фондацията.
В сметката на фондацията към края на 2006 година има наличност
38171.97 лева. За постигане на по-голяма прозрачност средствата се
превеждат предимно по банков път по дебитни карти, разкрити на името на
децата или техните настойници. Целта ни е там, където е възможно децата
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Първа инвестиционна банка. Тегленето на парите от банкомат на банката е
безплатно. За удобство на родителите на малолетните деца превеждаме
средствата по техните сметки. Ето защо от тях изискваме документ, че
упражняват родителските права.
За получаване постоянна месечна помощ желаещите деца или
техните родители (настойници) е необходимо да подадат следните
документи на адрес София, бул. „ Тотлебен” 34 до председателя на
управителния съвет на фондация „Деца на Българската армия”:

Молба от детето (родителя или настойника);

Удостоверение за упражняване на родителските права (акт за
раждане, съдебно решение и др.) (копие) (ако детето е под 18 години);

Документ, удостоверяващ обстоятелството, че съответният
военнослужещ е загинал при или по повод изпълнение на военната служба –
на основание на който е изплатено обезщетение по чл. 249 ал.2 от ЗОВС
(копие);

Документ, че детето учи редовна форма на обучение (ако
детето е над 18 години).
Приходите на фондацията идват главно от минимални ежемесечни
удръжки от кадровите военнослужещи и гражданските лица от
Министерството на отбраната. Дори и минимална помощ от 1 или 2 лева, но
превеждана ежемесечно е достатъчна да може децата да получат помощ
всеки месец, а не само на големи празници. Даренията са доброволни и
стават чрез попълване на декларация във счетоводството по месторабота.
Дарителите, направили дарение към фондацията могат да данъчно
облекчение по реда на чл. 20, ал. 7, чл. 22, ал. 1, т. 4 и чл. 25, ал. 2 от Закона
за облагане доходите на физическите лица като попълнят т.10 справка Д от
данъчната декларация.
Председател на управителния съвет на
фондация „Деца на Българската армия”
Полковник.................................(Игнатов)

