
Доклад за дейността на фондация “Латинка Иванова – Лати“ 

за 2019  г. 

 

Фондацията „Латинка Иванова – Лати“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване 

на дейност в обществена полза. Учредена е в памет на Латинка Иванова – Лати, според 

желанието й, изразено приживе. Вписана е в регистъра на Софийски градски съд по фирмено 

дело 331/2017 г., с БУЛСТАТ 177186198. 

 

Учредители са съпругът на Латинка - Георги Кирилов Иванов и синовете Димитър Георгиев 

Иванов и Кирил Георгиев Иванов.  

 

Целите на фондацията са да подпомага морално и материално деца от социално слаби 

семейства страдащи от заболявания които изискват ежедневни и непрекъснати грижи. 

 

За осъществяване целите на фондацията бяха проведени срещи и разговори с представители на 

социалните служби от общините Банско и Гоце Делчев от област Благоевград. Последните 

препоръчаха деца и семейства които отговарят на целите на фондацията за финансова помощ. 

Настоятелството на Фондацията на свои заседания разгледа различните случаи и взе 

съответните решения. Някои от инициативите финансирани от предишната година бяха 

продължени и през 2019 г. Имаше и директни запитвания от родители с молба да окажем 

финансова помощ за лечение на деца им. 

 

Бяха направени парични дарения както следва: 

 

1. Директни парични помощи по банковите сметки на надарените (техните родители): 

 

- Йони (родител Мария Илиева). Той е диагностиран с пареза на двата долни крайника, 

хипотрофия на мускулатурата и флексионна контрактура на двете стъпала. С радост 

споделяме, че в края на годината Йони се изправи на крака и проходи! 

- Марти (родител Йорданка Слаева). Той страда от детска церебрална парализа - 

спастична квадрипареза. 
- Гоги (родител Станимиров Стойчев). Дарение ортопедични приспособления -

ортези.  Диагностиран е с детска церебрална парализа 

- Сиана (родител Десислава Маньовска). Диагностирана е с детска церебрална 

парализа 
-  Любомир (родител Виолета Абланичка). Диагностиран е с умствена изостаналост с 

отделни аустични черти. 

 

2. Комунални услуги 

 

2.1. Заплащане консумацията на ток за цялата година на: 

 

-     Семейството на Илия (родител Росен Тосков) от Банско, диагностиран с тежка форма 

на аутизъм. 

 

-     Семейството на Христо от Гоце Делчев, диагностиран с епилепсия и умствена 

изостаналост (родител Василка Костадинова). 
 

2.2. Заплащане годишната такса за посещаване на детска градина на Емел Ахмет от 

социално слабо семейство от гр. Банско (самотна майка Дани Кашареева). 

 



3. За Великден бяха раздадени пакети със санитарни материали на осем семейства 

посочени от социалните служби на общини Гоце Делчев. Помощите бяха раздадени в 

домовете на дарените в присъствието на социален работник от общината. 

 

4. За Коледа бяха раздадени пакети с хранителни продукти на седем семейства посочени 

от социалната служба на община Банско. Помощите бяха раздадени в домовете на 

дарените в присъствието на социален работник от общината. 

 

Паричните средства във Фондацията се формираха от външни дарители (52%) и лични дарения 

от учредителите (48%).  

Финансовото състояние на фондацията - приходи и разходи за 2019 г. е описано в счетоводния 

отчет който е приложен.  

 

Докладът е приет на заседание на Настоятелството на Фондацията от 10.05.2020 г. 

 

Изготвил, 

 

Георги Иванов  

(председател на Фондацията) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


