
СЪДЪТ УВАЖИ ПРОМЕНИТЕ В УСТАВА НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ 
ВОЙНИТЕ 

Десетият конгрес на Съюза на ветераните от войните на България, който се 
проведе на 22 и 23 юни т.г., прие допълнения и изменения на Устава. С 
решение №12 от 21 септември 2016 г. Софийски градски съд вписа в 
регистъра за юридическите лица с нестопанска цел тези промени. По-
съществените от тях се отнасят до дейността на Конгреса, който е 
постоянно действащ орган на Съюза с мандат от три години. Същото се 
отнася и за областните (столичната) отчетно-изборни конференции.  

Към структурите на Съюза се изграждат клубове по интереси, които се 
явяват организационна единица. Техните основни задачи са привличане 
на нови членове, оказване съдействие за изграждане и поддържане на 
военни паметници и паметни плочи, сътрудничество с държавните органи, 
военните формирования, военните клубове, родолюбивите организации, 
кметствата, читалищата, музеите, учебните заведения и др. във връзка с 
отбелязване на национални празници, честване на бележити дати и 
събития от военната ни история, юбилейни годишнини и други 
родолюбиви прояви. 

Нов момент е присъждането на званието „Заслужил деятел на Съюза на 
ветераните от войните на България”. 

Функциите на Общинските контролно-ревизионни комисии се поемат от 
Областните контролно-ревизионни комисии. 

Промяна има и в членския внос – за индивидуални членове той е 5 лв., а за 
колективните – 10 лв. на година. Разпределението му е следното: за 
общинските съвети – 30 процента, за областните съвети – 50 процента и за 
Централиня управителен съвет -  20 процента. 

Едно от най-важните решения на Конгреса е промяната на химна на Съюза. 
Той вече е „Един завет”. 

Към настоящия момент ветераните от войните у нас са около 2850 души, 
като почти всички са членове на Съюза. Потомците и съмишлениците, 
членове на Съюза, са над 3000, като техният брой непрекъснато расте.  

Има и такива, които напускат Съюза по различни причини. Отпадането 
поради неплащне на членски внос е неетично отношение към поетите 
ангажименти от членовете, което води до нарушаване на изпълнението на 
задачите. Най-фрапиращите случаи в това отношение, т.е. отпадане 



поради неплащане на членския внос, както изисква Уставът, от Столичната 
организация са Стефан Марков, Иларион Господинов, Евстати Минков, 
Николай Икономов, Илия Загорчев и няколко други от областните 
организации, като общият им брой е 12.  Тези членове са действително 
много малко, но тревожи тяхната непричастност към Съюза. 
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