Фондация “Детски книги”
Годишен доклад за дейността на фондация „Детски книги“ за 2014 г.,
изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ
I. Общо представяне
Фондация „Детски книги“ е регистрирана с решение на Софийски градски съд по
фирмено дело 550/2013 г. като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.
БУЛСТАТ № на дружеството е 176566685. През 2014 г. е пререгистрирано в обществена
полза и е вписано в Централният регистър на ЮЛНЦ към Министерство на
правосъдието. Фондация „Детски книги“ се управлява от Председател на УС и от
Изпълнителен директор. Седалището на дружеството е в гр. София, ул. „Самоков“ № 3,
ет. 11, ап. 51.
Основната дейност на дружеството е разработване и реализиране на различни проекти,
свързани с насърчаване на четенето сред децата, популяризиране на детскоюношеската литература в България и по света и други дейности, посочени в Устава на
фондацията. Информация за част от проектите на фондацията се намира на уебсайт
www.detskiknigi.com.
II. Информация за осъществените дейности през 2014 г. и изразходваните за тях
средства
1. Организиране и провеждане на второто издание на Национална годишна награда
„Бисерче вълшебно“ 2014
Национална годишна награда „Бисерче вълшебно“ /www.biserche.com/ е единствената
награда в България, в която децата на възраст от 6 до 15 години гласуват за своя
любима модерна книга, издадена през предходната на гласуването календарна година.
Целите на наградата са:
- да насърчи четенето сред подрастващите и да се пребори с все по-широката
функционална неграмотност сред учениците;
- да популяризира модерната детска литература, която е по-близка до разбиранията на
съвременните деца и да ги провокира на четат повече;
- да подпомогне образованието чрез нестандартен начин за насърчаване на четенето;
- да поощри посещението на обществените библиотеки и да подпомогне обогатяването
на библиотечните фондове по косвен начин;
- да обедини усилията на семейството, училището, библиотеката, институциите,
медиите и бизнеса за изграждането на грамотно общество от млади хора.
1.1. Източници на финансиране за проекта: събиране на такса участие – 1020 лв.
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1.2. Изразходвани средства през 2014 г. по дейности на бюджета на проекта общо –
164,77 лв. в т.ч.
- административни разходи /канцеларски материали, пощенски разходи/ – 46,45 лв.
- други разходи – 118,32 лв.
2. Провеждане на специализирана рекламна кампания за насърчаване на четенето
2.1. Приходи: 300 лв.
2.2. Разходи: няма
3. Организиране и провеждане на национална кампания за насърчаване на четенето
„Читателска щафета 4“ (29.09.2014 – 08.01.2015 г.)
3.1. Източници на финансиране: такса участие 1160 лв.
3.2. Изразходвани средства през 2014 г. по кампанията: технически разходи /печатни
материали/ - 55,29 лв.
4. Организиране на дарителска акция в подкрепа на библиотеките „Пътуващите
сандъчета“
4.1. Приходи: няма
4.2. Разходи по акцията през 2014 г. – общо 117,61 лв., като в т.ч.:
- административни разходи /пощенски пратки/ - 38,44 лв.
- технически разходи /печатни материали и пояснителни брошури/ - 79,17 лв.
III. Разходи за провеждане на дейността на фондация „Детски книги“ за 2014 г.
Разходите за провеждане на дейността на фондация „Детски книги“ за 2014 г. възлизат
общо на 356,77 лв., като в т.ч. влизат:
- разходи по поддръжка на уебсайт (хостинг и домейни): 257,77 лв.
- административни разходи /нотариални такси и заверки/ – 50 лв.
- други разходи: 51 лв.
IV. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2014 г.
Финансовият резултат за периода 01.01.2014 - 31.12.2014 г. е 1307,62 лв. печалба.
Натрупване от 2013 г. – 0,00 лв.
Общо : 1307,62 лв.
Годишният доклад за дейността на фондация „Детски книги“ е съставен на 06.02.2015 г.
Съставител:
Валентина Павлинова Стоева
Председател на УС на Фондация „Детски книги“
1113 София, бул. “Самоков” № 3, тел. +359888801231

