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ПРОЕКТ НА ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И 
ДОПЪЛНЕНИЯ НА  УСТАВА НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ 

ВОЙНИТЕ  НА БЪЛГАРИЯ НА XI КОНГРЕС НА СВВБ 
 

Комисията по предложенията за допълнение и изменение на Устава на 
СВВБ за XI конгрес на СВВБ е избрана на заседание на ИБ на ЦУС на СВВБ от 
18.04.2019г. на основание чл.17, т.9 от Устава в състав: 
 Председател: Петър Пандурски 
 Членове:         Иван Коев   
      Аврам Ниего 
      Мишо Йорданов 
      Стоян Топалов 
 
 След проведения анализ и дискусия по направените предложения, бяха 
приети от комисията предложения до заседанието на ЦУС на 30 май 2019г. за 
обсъждане. След допълнителното им разглеждане, те ще бъдат предоставени на 
вниманието на делегатите на XI конгрес на СВВБ. 
 Комисията предлага следните допълнения и изменения на Устава на 
СВВБ:  
 

Чл.11, т.2 след „Държавен вестник” се добавя „или в един всекидневик” 
 
Чл. 13 „В заседанията му се обсъждат:” 
т.5  
Стар текст:  
„5. Избор на Централния управителен съвет, Централната контролно-

ревизионна комисия и на председателите им.” 
Председателите на ЦУС и ЦКРК се избират за не повече от два 

мандата”. 
Нов текст: 
„5. Избор на Централен управителен съвет, Централна контролно-

ревизионна комисия  и на председателите им. 
За председател на ЦУС се избира ветеран от войните на България. 
Председателят на ЦУС е и председател на Изпълнителното бюро на ЦУС.” 
 
Чл. 14. След „Държавен вестник” се добавя „или в един всекидневник” 
 
Чл. 16.  Централен управителен съвет ( ЦУС). 
т.1  
Стар текст: 
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„1. Състои се от не повече от 60 члена на Съюза. Те се избират от 
Конгреса за срок от три години или до следващия Конгрес” 

Нов текст: 
„1. Състои се от не повече от 40 члена на Съюза. Те се избират от делегати 

на Конгреса за срок от три години или до следващото заседание на Конгреса.  
По право членове на ЦУС са председателите  на Областните (столичния) 

съвети.  
т.4 След „Избира Изпълнително бюро, определя структурата му” се добавя 

„Избира заместник – председатели на ЦУС по социални дейности, по военно-
патриотично възпитание и по административни дейности”                

т.6 В последното изречение отпада „на Изпълнителното бюро” и се добавя 
„или определен от него заместник –председател на ЦУС”. 

 
Чл.17.(1) Изпълнителното бюро на Централния управителен съвет: 
т. 1 
Стар текст: 
„1. Избира се от ЦУС  на Съюза. Ръководи дейността на Съюза между 

заседанията на Централния управителен съвет. Заседанията му се ръководят 
от председателя на Съюза или от заместник-председателя и/или главния 
секретар, които заедно и поотделно представляват СВВБ пред трети лица. 
Протоколите се подписват от ръководещият заседанието и от протоколчик”. 

Нов текст: 
„1. Избира се от ЦУС  на Съюза. Ръководи дейността на Съюза между 

заседанията на Централния управителен съвет. Заседанията му се ръководят от 
председателя или определен от него заместник-председател на ЦУС. 
Председателят на ЦУС представлява СВВБ пред трети лица. Утвърждава 
разходите по бюджета на Съюза. Председателят на ЦУС може да възлага със 
заповед на заместник-председател на ЦУС заместване за всеки отделен случай. 
Протоколите се подписват  от ръководителя на заседанието и от протоколчика. 

При продължително отсъствие на председателя на ЦУС документите 
подписва зам.-председателя на ЦУС по административните дейноси.” 

т.6 След изречение първо се добавя: „Изпълнителното бюро утвърждава 
бюджет за срещите за обмяна на опит”. 

 
т.7  
Стар текст: 
„7. Присъжда колективни и индивидуални награди, званието „Почетен 

председател“ и „Заслужил деятел“ на областен съвет, „Почетен член“ на 
Съюза, съгласно приетата от ЦУС инструкция.”  

Нов текст: 
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„7. Присъжда колективни и индивидуални награди, званието „Почетен 
член“ на Съюза, съгласно приетата от ЦУС инструкция.” 

 
Чл. 18.  Централна контролно-ревизионна комисия ( ЦКРК ): 
т. 5 – отпада „и общинските” 
т.7 (нова) 
„7. За изпълнение на функциите на ЦКРК, ЦУС утвърждава самостоятелен 

бюджет” 
 
Чл. 19.  Областна ( столична  ) организация на Съюза: 
т.1. – отпада „клубове и колективни членове на територията на областта 

(столицата)”. 
 
т.2. 

Стар текст: 
„2. Ръководни органи са областната (столичната) отчетно-изборна 

конференция, областният (столичният) управителен съвет и изпълнителното 
му бюро.” 

Нов текст: 
Добавя се изречение второ „В областни организации с по-малко от 100 

индивидуални члена се избира само управителен съвет в състав от 10 члена”. 
т.4. – отпада „Отчетно”  
т.5 – В изречение първо се добавя „и техните председатели”. 
 
Чл. 20.  Областен (столичен)  управителен съвет: 
т.7.  

Стар текст: 
„7. Присъжда званието „Почетен председател “ и „Заслужил деятел“ на 

председателите на общински съвети.” 
Нов текст: 
„7. Присъжда званието „Почетен председател на областен съвет  и 

„Заслужил деятел на областната организация”. 
 

Чл. 27. Областна (столична) Контролно-ревизионна комисия: 
т.3 – отпада 
т.4 – в началото на изречение първо се добавя „Най-малко на 6месеца” 
 
Чл. 28.  Общинска (районна)  организация : 
т.2 – отпада 
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т.4 – в изречение второ отпада „и общинската контролно – ревизионната 
комисия.”  

 
Чл. 37.  Парични средства. 
т.2  
Стар текст: 
„2. Размерът на членския внос за индивидуални членове на Съюза  е в 

размер на 5.00 лева, а за колективните членове е в размер на 10.00 лева. 
Членския внос се внася еднократно през първото тримесечие на годината, за 
която се отнася. Получените в повече средства се оформят като парична 
помощ. 

 
Нов текст: 
„2. Размерът на членския внос се определя от Конгреса на Съюза. 

Годишно за ветераните от войните той е 5.00 лв. и 2.00 лв. за потомци и 
съмишленици. Получените в повече средства се оформят като парична помощ”.  

 
Чл. 40 – заменя се „100” с „250” 
 
Чл. 48. 
Стар текст:  
„Чл. 48. При обстоятелства, които не позволяват на председателите на 

СВВБ и ЦКРК, на членовете на Централния управителен съвет, 
Изпълнителното бюро, областните, столичната, общинските (районните) 
съвети клубове по интереси да изпълняват задълженията си, същите се 
освобождават от съответното ръководство, като на тяхно място се избират 
или кооптират дееспособни лица”. 

Нов текст: 
„При обстоятелства, които не позволяват на председателите на СВВБ и 

ЦКРК да изпълняват задълженията си се свиква заседание на Конгреса за избор 
на председателите им. 

За същите обстоятелства за членове на ЦУС, Изпълнително бюро 
областните, столичната, общинските (районните) съвети, същите се 
освобождават от съответното ръководство като на тяхно място се избират или 
кооптират дееспособни лица”. 

 
Чл. 51. – изречение първо става алинея 1 

   – изречение второ става алинея 2 
Създава се ал. 3 – „(3) При прекратяване на Съюза се извършва 

ликвидация. Ликвидацията се осъществява от Изпълнителното бюро или 
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определено от него лице. Ако ликвидаторът не се определи от Изпълнителното 
бюро, то той се определя от съда." 


