ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
на Съюза на ветераните от войните на България
за периода 01.04.2017г. - 01.12.2017г.
1. Традиция стана през последните години провеждането на
пленуми в края на годината за отчитане дейността на Съюза
в изпълнение решенията на последния – 10 конгрес и
приемане план за работа за следващата година.
Българското опълчение от освобождението на България
от турско робство, слага началото на Съюза на ветераните от
войните на България. Многобройните войни, които е водила
България
–
Сръбско-българската,
Балканската,
Междусъюзническата, Първата световна, Втората световна
война, са се отразявали върху структурата и състава на
ветеранските организации, но техните основни цели патриотичната и родолюбива дейност и социалното и
здравно благополучие на членовете, си остават и до днес
същите. Скоро празнувахме 25 години от създаването на
Съюза на ветераните от войните на България в днешния му
вид.
Богата е нашата история с героични подвизи на нашата
армия и народ за съхранение и просперитет на нашата
държавност и националност. Ще трябва да се знаят и
изучават такива, каквито са били, от нашето младо
поколение, защото народ без история и традиции няма добро
бъдеще.

С цената на хиляди жертви на братския руски,
православен и славянски народ, дължим свободата си от
петвековното турско робство. Ние, ветераните, участвахме
във Втората световна война рамо до рамо в състава на Трети
Украински фронт на Съветската армия в борбата с хитлерофашизма и дадохме нашия принос за спасяването на
България и българския народ от трета национална
катастрофа. Затова членовете на нашия Съюз хранят братски
чувства към руския народ и ненавиждаме идеите на хитлерофашизма и съвременния неофашизъм, проявяващ се у нас
под формата на Луков марш, свастики и лозунги по
паметници и пр. Твърдо против сме срещу русофобията,
ксенофобията, расовата дискриминация и тероризма.
2. Организационната дейност на Съюза ни пронизва
всички останали дейности – социална, родолюбиво
възпитание, международна, връзки с обществените
организации и медиите и т.н. Цялостната работа в това
отношение беше насочена за изпълнение решенията на
последния 10 конгрес на СВВБ.
През отчетната година се проведе пленум по проблемите
на социалното и здравно осигуряване на ветераните.
Проведоха се и всички планирани заседания на ИБ, на
областните съвети, както и други мероприятия на централно,
областно и общинско ниво, като срещи, съвещания,
тържествени чествания и др. Проведоха се и всички
планирани срещи за обмяна на опит между съюзните
областни ръководства. Те изиграха важна роля за обмяна на
опит, за по-нататъшното изясняване на задачите пред

областните и общинските ръководства. Изказвам
благодарност на другарите Лъчезар Генов, Кирка Мангейна
и Любен Ризов – подготвили и провели тези срещи.
Подобрената е и работата с Министерството на
отбраната, Военните окръжия и ИА „Военни клубове и
военно-почивно дело”.
Изказвам благодарност на Иво Антонов и Манол Тенчев
от Министерството на отбраната, на полк. Георги Петков началник на Централното военно окръжие на Валери
Стоянов – изпълнителен директор на Агенцията.
Добре бяха подготвени честването на 125г. от
рождението на нашия патрон ген. Владимир Стойчев, Деня
на храбростта и празник на българската армия, похода по
бойния път на Първа българска армия до Унгария,
посещението на руската делегация от Екатеринбург у нас и
десетки такива във връзка с отбелязване на 100-годишнината
от участието на България в Първата световна война.
Продължават добрите ни контакти с военно
родолюбивите съюзи и организации – СОСЗР, СВИВП,
СВНВУ, ШЗО и РВГ в лицето на о.з. ген. Стоян Топалов –
почетен председател на СОСЗР, о.з. мл. л-т Петър Велчев и
кдп Атанас Илев. Десетки мероприятия организирахме и
проведохме съвместно. Задълбочаваме и връзките си с други
родолюбиви организации като Асоциацията на авиаторите,
на Сините каски, на Сухопътните войски, Клуб 199 и други,
както и с БАС, ОС, Съюза на писателите и др.

Не е възможно да отбележим всичко направено по
области и общини, но не мога да не спомена някои от тези, в
които наши активисти дадоха много за издигане авторитета
на Съюза като – Ани Иванова - Кърджали, Лъчезар Генов –
Враца, Петко Генуров – Пазарджик, Атанас Хаджиев –
Пловдив, Ася Бороджиева – Бургас, Иван Смарандов от
Плевен и др.
Много са кметовете и други държавни служители, които
регулярно, години наред оказват материална и парична
помощ на ветераните. Помагат в провеждането на нашите
мероприятия
по
военно-родолюбивата
дейност,
поддържането и строителство на паметници, честване на
забележителни дати, кръгли годишнини на ветерани и други.
Много от тях заслужават званието „почетен член” на СВВБ.
Това трябва да стане в близко време по наша инициатива.
Организационното направление подготви и изпрати
отчетните доклади на Изпълнителното бюро до
Министерството на правосъдието, Министерството на
финансите и Сметната палата.
Членската маса от страна на ветераните намалява поради
биологични причини, но няма промяна при членуването на
потомци и съмишленици. Към настоящия момент членове
ветерани на Съюза са около 1600 души и 1300 потомци. За
малкия брой потомци и съмишленици вината е в нас –
ръководителите, че не можем да се преборим с апатията към
участие в обществена дейност, както и нежелание да се
членува и работи без материални и финансови облаги.

3. Военно-родолюбивата дейност през годината беше
насочена да съхрани спомена за бойната ни слава, да изрази
своята признателност към живите участници във Втората
световна война и запали патриотизма в много млади сърца.
Проявите, свързани с посещения на знакови за нас
исторически места и особено тези извън границите, бяха
организирани и реализирани с помощта на Министерството
на отбраната, респективно дирекция „Социална политика” на
МО. През май бе проведен автопоход „По стъпките на Първа
Българска армия”. Група ветерани и техните потомци
посетиха паметните места в Ниш, Вуковар, Пейч, Харкан и
Белград. Тук трябва да отбележим, че по наше настояване бе
основно ремонтирано българското военно гробище в Пейч.
За съжаление, това все още не се случва с мемориала край
Ниш.
През октомври направихме традиционното посещение
до Страцин заедно с военнослужещите от 68-а бригада
Специални сили. За първа година в церемонията участва
кметът на Община Куманово, който ни поздрави в своето
слово. Участваха и много други отговорни лица –цивилни и
военни, както и техни ветерани от войната. Силно
впечатление направи дружелюбното отношение към нас.
Чувствува се атмосфера на дружба и сътрудничество. Това
нас много ни задължава. Там за сега все още няма паметен
знак, който да напомня за падналите ни бойни другари.
Хубавото, обаче е, че вече се водят по-сериозни разговори
това да стане в скоро време.

В началото на ноември наши представители бяха в
официалната българска делегация, която участва в
отбелязването на Архангелова (мъжка) задушница в
с.Цапари, Македония, където са погребани над 200 наши
войници, подофицери и офицери, загинали през Първата
световна война. Подобни посещения на исторически места у
нас и в чужбина бяха организирани и от всички областни и
общински структури. Показателно за съхраняване паметта на
дедите ни бе нашето активно участие в инициативата
„Безсмъртният полк на България”, която се проведе на 9 май,
както и участието ни в историческите възстановки на боевете
при Драва и Страцин.
Не бяха забравени ветераните, навършили кръгли
годишнини, както от централните и местните ръководства на
Съюза, така и от Министерството на отбраната, Щаба на
отбраната и кметовете в населените места. Продължи
практиката за връчване на високи награди на Деня на
храбростта, Празник на Българската армия – 6 май и Деня на
победата – 9 май.
Продължи традицията областни и общински
организации да работят тясно с ученически и младежки
колективи. Пример за това е организацията в Кърджали,
която всяка година е сред основните организатори на похода
„По стъпките на Българската армия” във връзка с
отбелязването на годишнината от Балканската война.
Силно ученическо участие имаше и в отбелязването на
Международния ден на мира – 21 септември, както на
нашите мероприятия, така и в самите училища. Това стана

благодарение на съвместната работа на ръководството на
Съюза с Министерството на образованието и науката. Не помалко впечатляващо бе включването на младежи в
честването на 125 години от рождението на генерал
Владимир Стойчев и 72 години от Дравската епопея.
На централно и местно ниво продължи работата по
възстановяване на военните паметници и изграждането на
нови. Направена бе първата крачка за възстановяването на
мемориала на загиналите от Първи и Шести пехотни полкове
на Софийската желязна дивизия, като пред НДК бе върната
фигурата на лъва. Да се надяваме, че започнатото ще
продължи. Ние ще продължаваме да отстояваме позицията
си на паметните плочи да бъдат изписани и имената на
загиналите от тези полкове във Втората световна война.
Съюзът участва в различни инициативни комитети за
изграждане на паметници, като този на Борис Дрангов във
Военна академия и параклиса костница. В Сливен се работи
по възстановяване паметника на Шести артилерийски полк,
подкрепена бе инициативата ни във Велико Търново за
проучване на военните паметници в 143 населени места с
малък брой жители. Нов паметник бе открит на загиналите
от селата Ръждавица и Гърбин. Обновен бе военният
паметник в с. Църварица, Кюстендилско и много други.
През годината военно-родолюбивата дейност бе под
знака на 100 години от Първата световна война, 125 години
от рождението на генерал Владимир Стойчев и 72 години от
Победата над фашизма. През 2018 г. продължаваме да
отбелязваме 100-годишнината от Първата световна война.

Предстои да проведем редица мероприятия по повод 73
години от края на Втората световна война. Родолюбивата ни
дейност ще бъде и под знака на 140 години от
Освобождението от турско робство. По този повод Съюзът
ни е член на създадения Национален инициативен комитет
под патронажа на президента ген. Румен Радев.
4.Отчетният период се характеризира със засилена
активност и по отношение на социалната и здравна дейност.
Акцентът беше върху подпомагането на ветераните в крайно
тежко, здравословно и финансово състояние. Найнаболелият въпрос е осигуряването на хосписи за самотните
и безпомощни хора.
Проведохме среща с директорите на домовете за стари
хора от Дървеница и Горна баня. Приятно впечатление
направи доброто им отношение към нашите ветерани. Това
ни дава основание, че можем да разчитаме на тях. Имаме вече
около 15 ветерана в Горна баня (и броят им нараства), които
водят организиран живот.
Насочихме усилията си към популяризиране и
разясняване на новия Закон за ветераните от войните на
Р.България. За улеснение на областните ръководства
изготвихме и им изпратихме подробна справка за всички
права на ветераните. Изпратихме и списък с домовете за
стари хора и условията за прием, а също така и списък със
субсидираните от държавата болнични заведения по
Методиката за 2017г.

Успяхме
да
коригираме
консумативите
за
електричество, вода и парно за помещенията, които ползва
Съюза, чрез поставяне на измервателни уреди. Разходите
паднаха драстично.
Радостен е фактът, че през тази година от близо 100
молби за материална помощ по Наредба № 1 на
Министерството на отбраната, са удовлетворени почти
всички. Отказано е само на двама. За сравнение през
миналата година са подадени само 17 молби.
На регионалните срещи в София и Враца бяха обсъдени
Наредба №1, здравното обслужване и социалната помощ на
ветераните. Всеки изказващ се сподели своя опит и
затрудненията и направи конкретни предложения. Лъчезар
Генов от Враца, заедно с двете си сътруднички успяват да се
грижат почти ежедневно за ветераните от областта.
Благодарение на неговия ентусиазъм и инициативност вече е
факт и паметникът на загиналите във Втората световна война
и първият паметник в България на невинните жертви от
американските бомбардировки. Прекрасен пример за
подражание.
Ще споменем и за културните развлечения на
ветераните. В тази връзка изпратихме писма до столичните
театри. Почти всички откликнаха и отпуснаха билети на
преференциални цени, а някои безплатни. Всеки желаещ
може да се възползва от тази възможност. За съжаление за
сега това е само в София. Би могло да се реализира и в
другите градове.

Заслужава внимание опита на гр.Плевен, за патронаж
над всеки ветеран от страна на фирми и обединения. Това е
новост в социалната закрила на ветераните и следва този
опит да се проучи и популяризира. За това ще ни помогне др.
Иван Смарандов.
5. Международна дейност. Съюзът на ветераните от
войните на България е приет за член на Световната
федерация на ветераните – FMAC през 1995г. и от тогава се
включва активно в дейността ѝ.
В стратегичните планове на FMAC се поставят много
амбициозни цели и задачи на ветеранските организации,
които да се превърнат в лидери, осигуряващи: здравна,
социална и морална защита на ветераните; патриотична и
родолюбива дейност, особено за младежта – студенти и
ученици; съхраняване историческата памет; преклонение и
почит на паметници и мемориали на загиналите ветерани;
активно противопоставяне на неофашистки прояви,
тероризъм, ксенофобия и расова дискриминация. През
настоящата година FMAC подобри контактите с
ветеранските организации с издаването на „писмени
бюлетини”, в които се отразяват всички новости, решения,
приети резолюции, интересни прояви, отговори на въпроси,
касаещи ветеранската дейност. Този бюлетин ние
недостатъчно проучваме и ползваме.
Акцентът в международната дейност на нашия Съюз
през тази година беше върху подобряването връзките ни с
Балканските страни и Русия и постигнахме добри резултати.

(1).Обменихме делегации между нашия Съюз и
ветеранската организация на Свердловска областгр.Екатеринбург – Руска федерация. У нас пребивава тяхна
пет-членна делегация, водена от нейния председател
генерал-майор Юрий Судаков, която скоро ни изпрати
разкошен бюлетин – добре онагледен със снимки, в който са
отразили тяхното впечатление и възхищение от
пребиваването си у нас.
Създаден е традиционен телемост между гр. Стара
Загора и Екатеринбург, в който часове дискутират ветерани
и младежи по съвременни проблеми.
На международна научно-практическа конференция в
гр. Екатеринбург бе поканена и успешно се представи
нашата председателка от Стара Загора Елена Ангелова, за
което искрено благодарим.
За 2018г. е уговорена размяна на делегации по случай
140 г. от освобождението на България от турско робство на
03.03.2018г. и парада на победата на 09.05.2018г. в
Екатеринбург.
Руски ветерани от войните в Авганистан, Чечня и
Дегестан, ще участват в шах-турнир в Стара Загора на
05.10.2018г.
(2).Нов аспект, по-добра перспектива се очертава на
контактите ни с македонските ветерани. Това пролича при
посещението ни на Страцин и с.Цапари – Битоля. Найвероятно това е следствие на подписания договор за

сътрудничество
между
България
и
Македония.
Домакинството на България през 2018г. Европарламентът да
заседава в София и ангажиментът ѝ да помогне на
Балканските страни е нов, важен, благоприятен аспект за нас.
Ние сме длъжни да се постараем да дадем нашия скромен
принос в миролюбивата политика на нашата страна, като
подобрим контактите си с ветераните от всички Балкански
страни.
(3).Международният ден на мира – 21 септември, по
призива на ООН и Световната федерация на ветераните от
войните, бе отбелязан и честван в цялата страна. Основните
послания на тазгодишното честване, бе спиране на войните,
въоръжените конфликти и терористичните актове. Това
честване бе организирано от Инициативен комитет под
ръководството на председателите на дружеството на ООН в
България, посланик Иван Гарвалов и СВВБ, съвместно с
представители на всички патриотични и родолюбиви
организации.
Централният управителен съвет на СВВБ изпрати писма
и указания до всички ветерански организации за значението
на честванията на 21 септември.
В честването в София се включиха представители на
Президентството, Министерския съвет, Министерството на
образованието и науката, Министерството на външните
работи, кмета на Столичната община, парламентарната група
на БСП за България, която предложи декларация, приета от
Народното събрание, БАС и всички обществени и
патриотични организации.

Благодарение на личния контакт на Съюза с
Министерството на образованието и науката, посланието на
Генералния секретар на ООН Антониу Гутереш беше
изпратено и прочетено във всеки клас на всички училища в
страната.
Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на
Незнайния воин от президента на Републиката Румен Радев,
от Министър-председателя Бойко Борисов, от кмета на
София
Йорданка
Фандъкова,
от
Министерства,
парламентарната група на БСП за България, Министерството
на външните работи, от СВВБ и много обществени
организации.
Международният ден на мира бе отбелязан в цялата
страна, с участието на местната власт, обществени
организации, училища и др. Интересни инициативи,
посвещения, балони, гълъби, цветя, дискусии, ролеви игри се
проведоха в Кърджали, Стара Загора, Сливен, Гоце Делчев,
Плевен, Русе, Велико Търново, Варна Свищов и др.
Общият извод е, че през тази година организацията на
честването на този ден бележи определен ръст. Трябва да
отдадем заслуженото на члена на Изпълнителното бюро доц.
д-р Софи Пинкас и на ръководствата на Съюза на областно и
местно ниво.
За съжаление не успяхме да привлечем вниманието на
медиите за активно отразяване на борбата за мир. Не
разбраха първостепенното значение и подцениха призива на

ООН - борбата за мир и разбирателство между народите в
днешния настръхнал и тревожен свят.
Това е накратко дейността и проблемите на СВВБ през
2017г. Не е възможно да се споменат всички дейности и
пропуски на Съюза през този отчетен период, както и много
имена на лица, предани патриоти и родолюбци, свършили
добра работа на Съюза. Разчитам да допълните доклада с
Вашите изказвания, препоръки и критични бележки.
Благодаря за вниманието!

Доц. д-р Иван Сечанов
Председател на СВВБ

