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Стремежът ни и през 2014

г. е дейността на фондацията да е в синхрон с мисията,

целите и ценностите, които са основополагащи и водещи и в досегашната ни работа. Те
са:
Мисия:
Ние съществуваме, за да:
Откриваме, възпитаваме, обучаваме и подкрепяме деца и млади хора в областта на
образованието, културата и екологията;
Създаваме

устойчива

среда

за

изграждане

и

развитие

на

успешни

млади

професионалисти, така необходими за бизнеса и обществото.
Цели:
1. Да изградим успешни млади хора - уверени, компетентни, целеустремени, с активна
позиция в обществото;
2. Да инвестираме в личностното развитие на децата:
да знаят, че светът е интересен, различен и непрестанно променящ се;
да могат да участват в него пълноправно и с достойнство и увереност в собствените си
сили;
да искат да променят света към по-добро;
да прилагат уменията си творчески и да проявяват толерантност към заобикалящия ги
свят.
3. Да създаваме условия за децата и младите хора да развиват практически умения и
качества като: лидерство, екипност, отговорност, принадлежност към дадена кауза,
дисциплина,

активна

позиция,

смелост

да

експериментират

и

откриват

нови

възможности.
Нашите ценности са:
Грижа
За нас детето и младият човек са ценност по целия път на развитието им, а не просто
краен резултат, към който се стремим.

Професионализъм
За да е успешен нашият модел за подражание и възпитание залагаме единствено на
компетентни хора да участват в общуването и обучаването на децата и младите хора.

Устойчивост
Инвестицията в изграждането на хармонични млади хора не може да има епизодичен и
временен характер.
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Съпричастност
Чувствителност и човешка реакция да са винаги нашите водещи ориентири. Без тях и
най-големият професионализъм е безпомощен.

Ние вярваме, че можем да постигаме целите си и да правим правилните неща по
правилния начин само ако работим на широка обществена основа и привличаме
партньори, с които заедно да осъществяваме мисията си.
Настоящият отчет представя дейностите на фондацията в контекста на партньорството.
Това, което сме постигнали стана възможно благодарение на добрите съвместни
практики

за

работа

с

Министерство

на

образованието,

младежта

и

науката

и

регионалните му инспекторати, общински ръководства, училищни ръководства, учители
и служителите на най-голямата частна газова компания Овергаз.
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Осми национален конкурс за млади художници и литератори
„Душата на един извор”

Участници:
Литература – 103 участници:
-

първа възрастова група (от 15 до 19 години) – 84;
-

втора възрастова група (от 20 до 25 г.) – 19.
Изобразително изкуство – 84:

-

първа възрастова група (от 15 до 19 години) – 65;
-

втора възрастова група (от 20 до 25 г.) – 19.

Присъдени награди:

Литература
Жури в състав:
Христо Карастоянов, заместник-председател на Дружеството на СБП в Ямбол;
Мая Виденова – фондация „Млада България”;
Илиана Илиева – „Овергаз Инк” АД.
Първа възрастова група

Втора възрастова група

(от 15 до 19 години)

(от 20 до 25 години)

Първа награда - едногодишна стипендия

Първа награда - едногодишна стипендия

за обучение - 1200 лв.

за обучение - 1200 лв.

Бианка-Мария Енчева Желязкова, от гр.

Михаил Иванов Божков от гр. Каварна,

Карнобат, родена през 1996 година, за

роден през 1988 година, за разказа

разказа й „Бащи за осиновяване”

„Поразрошени откровения”

Втора награда - 800 лв.

Втора награда - 800 лв.

Анжела

Георгиева

гр.

Яница Венева Христова от с. Садово,

Дупница, родена през 1997 година, за

родена през 1990 година, за разказа

разказа „Земята говори”

„Последна надежда”

Трета награда – 600 лв.

Трета награда – 600 лв.

Атанас Александров Александров от гр.

Тихомир Живков Тодоров от гр. София,

Бургас, роден

роден

през

Гюрова

1995

разказа „Колеги на бар”

от

година,

за

през

1993

година,

за

есето

„Душата на един извор”
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Изобразително изкуство
Жури в състав:

Петко Йорданов - скулптор, директор на Художествена галерия „Жорж Папазов” - Ямбол,
Георги Павлов - докторант, катедра „Плакат и визуална комуникация”, Национална
художествена академия – София,
Иван Маджаров - художник на свободна практика, неколкократен лауреат на конкурса
„Душата на един извор”

Първа възрастова група

Втора възрастова група

(от 15 до 19 години)

(от 20 до 25 години)

Първа награда - едногодишна стипендия

Първа награда - едногодишна стипендия

за обучение - 1200 лв.

за обучение - 1200 лв.

Марина Антонова Желева – родена на

Дарина

19.09.1996 г.

04.02.1991 г.

Втора награда - 800 лв.

Втора награда - 800 лв.

Калина Димитрова Целова – родена на

Ваня Милкова Годжелова – родена на

04.12.1995 г.

15.07.1992 г.

Трета награда – 600 лв.

Трета награда – 600 лв.

Бояна Петрова Алексова – родена на

Калина Росенова Миланова – родена на

30.03.1997 г.

04.09.1993 г.

Янкова

Илиева

–

родена

на

Най-добрите художествени и литературни творби са включени в сборника на конкурса,
който се издава традиционно след приключването на всяко издание.
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Лингвистично кенгуру
През 2007 г. Фондация Млада България пое
инициативата за провеждането на
“Лингвистично кенгуру”. По подобие на
Международното математическо състезание
“Европейско кенгуру”, което се радва на
изключителен интерес през последните 15
години и в което ежегодно участват повече от
3 млн. ученици от около 50 държави,
състезанието “Лингвистично кенгуру” се
провежда в 5 възрастови групи: 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас и 11-12 клас и на
5 езика (английски, френски, немски, испански и руски).

Повечето от въпросите имат занимателен характер. Откриването на верните отговори
изисква езикови и граматически знания съответно по английски, френски, немски,
испански или руски език, както и знания за историята, културното и литературното
наследство, традициите и бита, характерни съответно за Англия, Франция, Германия,
Испания или Русия.

Състезанието няма за цел да проверява постиженията на учениците във връзка с
изучавания от тях материал в училище. Забавният и игрови елемент в него е
предназначен за обогатяване на общата култура на участниците относно съответната
държава и език, за развиване на тяхното логическо мислене, като в същото време
мотивира бъдещите занимания за задълбочаване на лингвистичните и литературноисторически познания.

От създаването на състезанието през 2007 до 2014 г. в него са участвали 43 150 ученици
от цялата страна.

Училищата, които успяха да предизвикат най-голям интерес към изучаването на чужди
езици у своите възпитаници, получиха ваучер от 150 лева, с който да закупят книги или
учебни помагала по чужди езици. Това са:
ГПЧЕ "Христо Ботев"

Кърджали

178

133 СОУ "А.С.Пушкин"

София

146

Гимназия "Васил Левски"

Ямбол

103

ЧОУ "Света София"

София

85

55 СОУ" Петко Каравелов"

София

84
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Брой участници през 2014 г. – 4513 ученици от втори до дванайсти клас.
Приходи от такси – 17 085 лв.;
Разходи за провеждането на осмото издание - 10 506 лв.

Проект Професионално образование
В последните години представителите на бизнеса настойчиво акцентират на факта, че
младите хора, завършили професионално образование, нямат необходимата практическа
компетентност за упражняване на професията и се налага допълнително да бъдат
обучавани за извършване на дейностите, за които са наети. Това затруднява трудовия
процес и оскъпява себестойността му.
Съществуват

добре

функциониращи

връзки

между

фондацията,

Министерство

на

образованието, младежта и науката и професионално техническите гимназии, в които се
преподава специалността „Газова техника” и съгласие за това, че бизнесът е този, който
задава изискванията за това, какви компетентности трябва да притежава техникът на
енергийни съоръжения.
Фондация Млада България е дългогодишен партньор на „Овергаз” в инвестирането на
средства и усилия за повишаване качеството на професионалното образование и
осъществяване на по-добра връзка между преподаваното в училище и изискванията за
изпълнение на работата.
Общите ни цели са:
-

Повишаване ефективността на човешките ресурси чрез създаването на пул от
добре подготвени бъдещи кадри на входа на компанията;

-

Създаване на възможности за придобиване и развитие на професионални знания и
умения, необходими за работа в инсталаторска група, в конкурентна среда сред
учениците от техническите гимназии с инсталаторски специалности..

Дейности за осъществяване на целите:

В деветото издание на конкурса участваха 52-ма ученици от 5 професионално
технически гимназии, които доказаха знанията и уменията си с решаване на тестове и
практически задачи и изграждаха битови газови инсталации в условия, близки до
реалните.
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За първа година в състезанието участваха и два отбора от професионалното училище
„Оскар фон Милер" в град Касел, Германия.
Осемте ученици от немските професионални паралелки бяха на стаж в „Овергаз Север”,
където научиха повече за това как се експлоатира и поддържа газоразпределителната
мрежа и нейните съоръжения от специалистите на компанията. Това стана факт
благодарение на партньорството между немското училище, русенската Професионална
гимназия по промишлени технологии "Атанас Буров" и Овергаз.

Жури в състав:
Председател - Иван Савов – Ръководител „Учебен център”, „Газтек БГ” АД
Членове:
1. Мартин Бояджиев – Началник отдел „ Нови технологии”, „Газтек БГ”АД;
2. Ивелина Хинова – старши експерт Овергаз Инк.;
3. Владимир Илиев – прокурист „Овергаз Север” ЕАД;
4. Йордан Горчев – експерт Сервизен център „Овергаз Север” ЕАД.

Въз основа представянето на участниците и показаните резултати, Журито направи
своите заключения и класира:
На първо място отборът на
„Оскар фон Милер”, Касъл 1
В състав:
Jens Hummenstüdt
Sascha Münner
Marcel Köditz
На второ място отборът на
Професионална гимназия по промишлени технологии "А. Буров", гр. Русе
В състав:
Джулент
Енис
Иксан

Бехнур

Енгинов

Азис

Джаферов

Йозджанов

Горалов

На трето място отборът на „Оскар фон Милер”, Касъл 2
В състав:
Lucas Vollmann
Jannik Lerch
Laurence Knipp
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Тази година поканихме учениците от 37 технически гимназии, в които се изучават
енергийни специалности и студентите от три университета да участват в изготвянето на
доклади по зададени теми.
Някои от темите:
-

Добри практики и изисквания за проектиране и строителство на преносни
газопроводи; газоразпределителни мрежи; сградни инсталации – в т.ч. газови
инсталации, отоплителни инсталации, ВиК инсталации и други; газохранилища.

-

Сравнителен анализ на свойствата и ефективността на енергоносителите.

-

Бизнес модел на управлението на техническа инфраструктура.

-

Търговско измерване на потреблението на топлинна енергия (kWh).

-

Използване на природен газ – енергийна ефективност.

-

Природен газ и ВЕИ в бита.

-

Проектиране и изграждане на сградна инсталация (газова и/или отоплителна
и/или ВиК) за индивидуална жилищна сграда

Получихме 20 бр. доклади в ученическата секция и 4 бр. – в студентската.
До финал бяха допуснати 11 отбора (27 ученици) в ученическата секция и 4 студентски
отбора с общо 11 участници.
Жури в състав:
Председател – проф. Георги Николов – МГУ „Св. Иван Рилски”
Членове:
1. Д-р Мартин Бояджиев – Български газов център;
2. Д-р Ивелина Хинова – Овергаз Инк;
3. Доц. Д-р Генчо Попов – РУ «Ангел Кънчев»

Въз основа представянето на участниците и показаните резултати, Журито направи
своите заключения и класира:

Ученическа секция:
На първо място отборът на
Професионална гимназия по промишлени технологии "А. Буров", гр. Русе
В състав: Мария Попова, Даниел Митов с доклад на тема - Технология за производство на
биогаз
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На второ място отборът на Професионална гимназия по транспорт и енергетика “Хенри
Форд”, София
В състав: Росен Евгениев, Теодор Стоянов и Дилян Георгиев с доклад на тема Приложение на природен газ и ВЕИ в бита Идеен проект

На трето място отборът на

на Професионална гимназия по транспорт и енергетика

“Хенри Форд”, София
В състав: Васил Виденов, Димитър Виденов и Ивайло Драгнев с доклад на тема Геотермална отоплителна инсталация

Студентска секция:
Победител е отборът на МГУ „Св. Иван Рилски”
В състав: Антон Язаджи, Вилиян Янакиев и Даниел Христов с доклад на тема - Реформинг
на природен газ за използването му в горивна клетка
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Приключенска
академия за
развитие на социални умения,
отношение към света и
забавление

В академията, която се проведе през м. юли в курорта «Пчелински бани» участваха 19
деца на възраст от 6 до 12 години.

Цел на академията:
Създаване на

любопитни и компетентни граждани на света. Грижа за здравето и

щастието на децата.

Основни теми, включени в програмата:
-

Работа в екип;

-

Носене на отговорност и взимане на решения;

-

Отношение към природата и опазване на околната среда;

-

Ресурси на Земята;

-

Здравословен начин на живот.

Благотворителност
През 2014 г. фондацията има 273-ма дарители, физически лица, които даряват 18 000
лв. в полза на различни каузи.

Дарения в полза на физически лица за подпомагане на тяхното лечение – 6 500 лв.

Дарения в полза на пострадалите от наводненията през лятото на 2014 г.
Служителите на Овергаз откликнаха на призива, който отправихме за помощ на
пострадалите от наводненията. От заплатите за м. август събрахме 1850 лв. чрез
декларации за удръжка от трудовите възнаграждения.
Проучихме нуждите, за да оползотворим парите по най-полезния начин. Хората в
пострадалите райони се нуждаят от консервирани храни за директна консумация.
Закупихме консерви на стойност 1850 лв. На 15 септември храните са пристигнали и се
раздават на пострадалите в района на Приморско с помощта на БЧК.
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Дарения в полза на «Фондация Тео»
Тео, както е известен сред приятелите и учениците си, започва своя над 40-годишен
педагогически стаж в ПМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък, където днес е главен учител по
физика и астрономия. Там той дава началото на специализирано обучение по приложна
математика и физика, развива своята Методика за формиране на силов интелект, създава
безплатна школа за ученици и учители, популярна като „Школата на Тео“, в която
поддържа

и

развива

теоретична

и

практическа

база

за

обучение.

Организирахме благотворителни разпродажби на мартеници, великденски и коледни
украшения, изработени от децата и младежите от дневен център „Св. Мина”, фондация
„Светлина за живот” и сдружение „Рождество Христово”. Събраните 3600 лв. бяха дарени
на трите организации за подпомагане на месечната им издръжка.

Дарение от 1870 лв. в полза на НЧ „Бъдеще сега” за организиране на приключенска
академия за развитие на социални умения за деца от 6 до 12-годишна възраст.купиха

12

и хра

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ФОНДАЦИЯ МЛАДА БЪЛГАРИЯ
Към 31.12.2014г.
Актив

Пасив
Сума (хил.лева)

Сума (хил.лева)

Раздели, групи, статии

Текуща
година

Предходна
година

Раздели, групи, статии

Текуща
година

Предходна
година

а

1

2

а

1

2

А. Записан, но невнесен капитал

А. Собствен капитал

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

Записан капитал

Нематериални активи

Премии от емисии

Продукти от развойна дейност

Резерв от последващи оценки

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,
програмни продукти и други подобни права и
активи

Законови резерви

Предоставени аванси и нематериални активи в
процес на изграждане

Резерв свързан с изкупени собствени
акции

Общо НА:

-

-

Дълготрайни материални активи

281

76

Резерв съгласно учредителен акт
Други резерви

Земи и сгради, в т.ч.:

-

-

Общо резерви:

281

76

-

-

Натрупана печалба (загуба) от
минали години, в т.ч.:

- земи
- сгради
Машини, производствено оборудване и
апаратура

Предоставени аванси и дълготрайни материални
активи в процес на изграждане

125

Резерви

Търговска репутация

Съоръжения и други

125

- неразпределена печалба
- непокрита загуба
15

15

Общо натрупана печалба/загуба:
Текуща печалба (загуба)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":

406

201

Общо ДМА:

15

15

Дългосрочни финансови активи
Акции и дялове в предприятия от група

108

108

Предоставени заеми на предприятия от група

Б. Провизии и сходни задължения
Провизии за пенсии и други подобни
задължения
Провизии за данъци в т.ч.:

Други провизии и сходни задължения

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и
смесени предприятия

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:

Дългосрочни инвестиции

В. Задължения

Други заеми

Облигационни заеми с отделно посочване
на конвертируемите в т.ч.:

Изкупени собствени акции номинална стойност
........хил.лв.

Х

Общо ДНФ:

Х

108

108

Отсрочени данъци
123

123

В. Текущи (краткотрайни) активи

-

-

-

-

-

-

-

- до 1 година
- над 1 година
Задължения към финансови предприятия,
в т.ч.:
- до 1 година

Получени аванси, в т.ч.:

Суровини и материали

- до 1 година

Незавършено производство

- над 1 година
-

-

Задължения към доставчици, в т.ч.:

- продукция

- до 1 година

- стоки

- над 1 година

Предоставени аванси
Общо зМЗ:

-

- над 1 година

Материални запаси

Продукция и стоки в т.ч.:

-

- отсрочени данъци

Акциии и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:

-

Задължения по полици, в т.ч.:
-

-

2

2

2

2

-

-

- до 1 година

14

Вземания
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:

- над 1 година
Задължения към предприятия от група, в
т.ч.:

1

- над 1 година

-

-

-

-

- до 1 година

Вземания от предприятия от група в т.ч.:

- над 1 година

- над 1 година
Вземания от свързани с асоциирани и смесени
предприятия, в т.ч.:

Задължения, свързани с асоциирани и
смесени предприятия, в т.ч.:

- над 1 година

- до 1 година

Други вземания в т.ч.:

- над 1 година

- над 1 година

Други задължения, в т.ч.:

Общо вземания:

-

1

Инвестиции

- до 1 година

Задължения към персонала, в т.ч.:

Изкупени собствени акции номинална стойност
.........хил.лв.

Х

Х

- до 1 година

3Други инвестиции

3

1

3

1

- над 1 година

Общо инвестиции:

-

Осигурителни задължения, в т.ч.:

-

- до 1 година
Парични средства, в т.ч.:

2

2

2

2

- над 1 година

- в брой

Данъчни задължения
82

291

Общо парични средства:

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:

-

- над 1 година

Акции и дялове в предприятия от група

- безсрочни сметки (депозити)

5

291

291

82

83

- до 1 година

1

-

1

- над 1 година

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:

8

5

15

- до 1 година

8

- над 1 година
Г. Разходи за бъдещи периоди

-

-

Г. Финансирания и приходи за бъдещи
периоди, в т.ч.:

5
-

-

-

- финансирания
- приходи за бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА

414

206

СУМА НА ПАСИВА

414

206
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ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ФОНДАЦИЯ МЛАДА БЪЛГАРИЯ"
За 2014 г.
Сума /хил.лв/
Наименование на разходите

1

текуща година

предходна
година

Наименование на приходите

2

3

1

I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
А. Разходи за регламентирана
дейност

I. ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
Б. Приходи от регламентирана
дейност
1. Приходи от дарения под
условие

1. Дарения

18

28

2. Други разходи

56

41

2.Приходи от дарения без условие

Всичко А:

74

69

4. Други приходи

Б. Административни разходи
ОБЩО I
6. Други разходи по финансови
операции
ОБЩО II
IV. ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА
ДЕЙНОСТ

38

29

ОБЩО I

112

98

ОБЩО II

1

1

V. ОБЩО ПРИХОДИ

1

1

VI. РЕЗУЛТАТ
Всичко (V+VI)

V. ОБЩО РАЗХОДИ

113

99

VI. РЕЗУЛТАТ

205

-

Всичко (V+VI)

318

99

Сума /хил.лв/
предход
текуща
на
година
година
2

3

13

38

301

30

4

16

318

84
-

318

84
15

318

99
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ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
"ФОНДАЦИЯ МЛАДА БЪЛГАРИЯ"
За 2014 година
Наименование на потоците
а
І. Наличност на парични средства в началото на периода
ІІ. Парични потоци от нестопанска дейност
А. Постъпления от нестопанска дейност
1. Получени дарения под условие
2.Други постъпления
Всичко постъпления от нестопанска дейност
Б. Плащания за нестопанска дейност
1. Изплатени дарения
2. Изплатени заплати и възнаграждения по гр.договори
3. Плащания по изплатени възнаграждения
5. Плащания за услуги
6. Други плащания
Всичко плащания за нестопанска дейност
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност
ІІІ. Парични потоци от стопанска дейност
А. Постъпления от стопанска дейност
2. Постъпления от клиенти
Всичко постъпления от стопанска дейност
Б. Плащания за стопанската дейност
2. Плащания към доставчици
5. Други плащания
Всичко плащания за стопанската дейност
В. Нетен паричен поток от стопанска дейност
ІV. Наличност на парични средства в края на периода
V. Изменение на паричните средства през периода

Текуща година
1
82

Предходна година
2
87

302
13
315

83
1
84

18
29
9
49
1
106
209

28
20
8
31
2
89
-5

-

-

291
209

82
-5
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ОТЧЕТ
за собствения капитал
ФОНДАЦИЯ МЛАДА БЪЛГАРИЯ
за 2014 г.

Показатели

Салдо в
началото на
отчетния
период
Промени в
счетоводната
политика
Грешки
Салдо след
промени в
счетоводната
политика и
грешки
Изменение за
сметка на
собствениците, в
т.ч.:

Запис
ан
капит
ал

Преми
и от
емисии

Резерв
от
последв
ащи
оценки

125

-

-

Закон
ови

-

Резерви
Резер
Резерв,
в,
свързан
с
съглас
но
изкупен
учред
и
собствен ителе
и акции
н акт

-

-

Финансов резултат от
минали години
Други
резерви

Неразпре
делена
печалба

Непокрита
загуба

76

-

-

Текуща
печалба/з
агуба

Общо
собствен
капитал

-

201

-

-

-

125

-

-

-

-

-

76

-

-

-

201

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- увеличение

-

- намаление
Финансов
резултат от
текущия период
Разпределние на
печалба в т.ч.:

-

205

205
-

19

-

- за дивиденти
Покриване на
загуба
Последващи
оценки на активи
и пасиви

-

-

- увеличения
- намаления
Други изменения
в собствения
капитал
Салдо към края
на отчетния
период
Промени от
преводи на
годишни
финансови
отчети на
предприятия в
чужбина
Собствен
капитал към
края на
отчетния
период

-

-

125

-

-

-

-

-

281

-

-

-

406

-

125

-

-

-

-

-

281

-

-

-

406
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