
БЪЛГАРИЯ ПРИЗОВА ЗА МИР В ЦЕЛИЯ СВЯТ 

Международният ден на мира бе отбелязан на 21 септември  в София пред 

Паметника на незнайния воин. За 33-и път на 21 септември по призива на ООН 

световната общност апелира за спиране на войните, въоръжените конфликти 

и терористичните актове. Това бяха и основните послания на тазгодишното 

честване, което бе организирано от Инициативен комитет под ръководството 

на председателите на дружеството за ООН в България и Съюза на ветераните 

от войните посланик Иван Гарвалов и доц. д-р Иван Сечанов. 

След като почетоха с едноминутно мълчание жертвите от войните, 

участниците изслушаха посланието на генералния секретар на ООН Антонио 

Гутереш. Прочетени бяха поздравителни адреси от премиера Бойко Борисов, 

министъра на външните работи Екатерина Захариева, ПГ на „БСП за 

България“, ПП ВОЛЯ и СОСЗР.  От името на кмета на Столична община 

Йорданка Фандъкова приветствие поднесе нейният заместник доц. д-р Тодор 

Чобанов. За мен като дипломат, каза посланик Гарвалов, най-важното нещо 

винаги е бил мирът. Съжалявам, подчерта той, че мирът в днешно време не е 

запазен. Пълна подкрепа на усилията на ООН за съхраняване на мира от името 

на Съюза на ветераните от войните изрази в словото си неговият председател 

доц. д-р Иван Сечанов. Акцентът трябва да бъде върху превенция, върху 

изкореняването на причините, посочи той.  

Темата на Международния ден на мира тази година е „Заедно за мир: респект, 

сигурност и достойнство на всички”, се посочва в посланието на генералния 

секретар на ООН Антонио Гутереш. Наше задължение като международна 

общност, подчертава той, е да осигурим защитата на бежанците и мигрантите, 

на всеки, който е бил принуден да бяга от дома си, онази защита, която му се 

дължи, според нормите на международното право. „Наше задължение е да 

заменим страха с доброта!” 

На този ден Обединените нации призовават  към прекратяване на огъня за 24 

часа, с надеждата, че един мирен ден може да доведе до друг, до следващ и 

така накрая оръдията да замълчат.   

Венци и цветя пред Паметника на незнайния воин бяха поднесени от името на 

президента, кмета на Столична община, Министерството на отбраната, ПГ на 



„БСП за България“, дружеството за ООН в България, Военно-патриотичните 

съюзи, Съюза на ветераните от войните, Българска авиационна асоциация и 

Организацията на евреите в България „Шалом“. 

В честването се включиха още представители на президента, министерствата 

на отбраната и външните работи, депутати, председатели на военно-

патриотични съюзи и други обществени сдружения, младежки и ученически 

организации. Балоните на мира донесоха членове на Съюза на 

военноинвалидите и военнопострадалите. 

По този повод в Кърджали Военният клуб,  Областната организация на Съюза 

на ветераните от войните  със своето поделение СИК „Ахридос” в 

партньорство с Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас 

Дафовски”- АД стартираха с първа сбирка на команден пулт „Алтернатива за 

живот” в болничен център за обучение и развитие, съобщава Ани Иванова.   

Вълнуващо и по човешки при откриването д-р Черкезов –директор на 

болницата и Ани Иванова – главен специалист във Военния клуб и 

председател на СВВ маркираха ролята и дейностите в центъра за ежемесечни 

сбирки за постигане на мир в себе си и с околните, за психично здраве и 

пълноценен живот. 

 

Под надслов „Как да постигнем вътрешен мир”, атрактивно и интерактивно 

премина дискусията „Мирът в мен”. Разнообразни техники под ръководство 

на ръководителя на центъра, психолога Златка Лапанова потопиха 

участниците в размисъл и пряко участие в обсъждане подходите за постигане 

мир в себе си и с околните. Много настроение създаде участието в решаване 

на казуси и ролеви игри в житейски ситуации. С  желание за бъдещи срещи, 

проявата завърши с едноминутно мълчание и полагане на цветя в знак на 

признателност към загиналите в борбата на Мир пред паметника на 

Освободителите в центъра на града. 

 

В пресклуба на БТА в Стара Загора бе организиран телемост с Екатеринбург, 

Руска федерация. В него участваха заместник-председателят и главен секретар 

на Съюза на ветераните от войните капитан I ранг от запаса Марин Петков, 

председателят на Областната организация на Съюза Елена Ангелова, 

представители на СОСЗР, ветерани от Втората световна война.  

Стана традиция ветераните от войните на град Сливен да се радват на 

вниманието на обществеността, медиите и потомците, съобщава полковник от 

озапаса Божидар Борденяшки. Във връзка с международния ден на мира в 



училищата със съдействието на д-р Бисерка Михалева-началник на РУО-

Сливен в училищата на общината се прочете обръщението на Главния 

секретар на ООН Антониу Гутериш. На местни средства за масова 

информация Областният съвет на СВВБ – Сливен предостави дискове със 

спомени на ветерани, записани в годината на честаване на 100 годишнината от 

Втората световна война, прочетоха се някои реферати и показани бяха 

презентации на участници в кръглата маса под надслов „Да помним войната, 

да пазим мира” от книгата-сборник, издадена в края на 2015 г. с помощта на 

РУО-Сливен. Записаха се интервюта на ветерана и почетен председател на 

Областния съвет Кръстю Дечев и подофицера от ВСВ Киро Тенев Иванов по 

време на честване на 105-ата годишнина от сформирането на Трета българска 

армия.  Положиха се цветя на паметния знак  Така скромно, но въздействащо 

в града се отбеляза Международния ден на мира - 21 септември, като 

амбицията ни е да наблегнем на по-широката масовост и включим повече 

обществени и неправителствени организации в тази актуална международна 

изява.  
 

По инициатива на дружество „Военноинвалид” гр. Видин и Военен клуб 

Видин беше отбелязан 21 септември – Световният ден на мира, съобщава 

Росица Еленкова. На 7 септември 2001г. общото събрание на ООН 

единодушно приема Резолюция 55/282, призоваваща към ежегодното честване 

на 21 септември като ден на мира и на спирането на огъня и насилието. „Дано 

няма повече военноинвалиди и военно пострадали! Дано няма война!” каза 

председателя на дружеството Бойко Прангаджийски в свото обръщение към 

присъстващите. Прочетено бе стихотворението на старшина от запаса Сашо 

Лазаров и положени цветя пред паметника на Трети пехотен бдински полк. 


