Единадесeтият конгрес на Съюза на ветераните от войните
ще бъде на 20 и 21 юни 2019 г.
Министърът на отбраната отличи капитан I ранг от запаса Марин Петков
На свое заседание на 20 август Централният управителен съвет (ЦУС) на
Съюза на ветераните от войнте на България (СВВБ) насрочи XI редовен
конгрес на военно-родолюбивата организация на 20 и 21 юни 2019 г.
Форумът ще се проведе в Централния военен клуб. С това решение, каза
председателят на съюза доц. д-р Иван Сечанов, стартираме отчетноизборната кампания. До края на годината трябва да се проведат отчетноизборните събрания в дружествата, клубовете и общинските организации,
а до края на февруари 2019 г. – в областните организации. Преценено бе на
20 членове да се избира един делегат. Имаше предложения всички
ветерани в страната да получат предложения за участие в конгреса. На свое
заседание на 21 януари следващата година ЦУС ще уточни детайлите по
организацията и провеждането на форума.
3226 са членовете на СВВБ, стана ясно от доклада за организационното
състояние, изнесн от заместник-председателя полковник от запаса Петър
Пандурски. 1410 от тях са ветерани от Втората световна война, 1768 –
потомци и 48 – колективни членове. Най-много ветерани са в София – 390.
Съюзът има организации в 28 областни центрове и в две трети от
общините. В някои населени места, като Пещера, Белово и Лесичово вече
няма ветерани, но съюзът има общински организации и дружества.
Като позитивен пример бе посочена активността на потомците за
организационното укрепване на съюза, с оглед на напредналата възраст и
влошеното здравословно състояние на ветераните. Като утвърдила се с
добрите си резултати форма бяха определени регионалните срещи за
обмяна на опит от областните ръководства и местната власт. Съюзът
разчита и занапред на подкрепата на Министерството на отбраната и
другите ведомства, ЦВО, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“,
НОИ и на останалите военно-партиотични организации. Като тревожен бе
посочен фактът, че година и осем месеца след измененията и допълненията
на Закона за ветераните от войните все още не е променен правилникът за
изпълнение на закона. От изказванията пролича, че в годината до конгреса
и на самия форум се очаква интересна дискусия за по-нататъшното
развитие на съюза. Гласувани бяха някои организационни промени.
Елена Ангелова бе освободена от член на Изпълнителното бюро на ЦУС.
За член на ЦУС бе избрана Елка Николова – председател на Областната
организация в Търговище. Заместник-председателят полк. Пандурски

получи доверието на всички членове на ЦУС, като не бе подкрепено
направеното от него предложение да бъде освободен от тази длъжност.
С решение на ЦУС девет ветерани и двама потомци бяха удостоени със
званието „Заслужил деятел на СВВБ“. Това признание получиха
ветераните Тодор Гогов - заместник-председател на съюза и председател
на Областната организация в Кюстендил, Васила Илиева – председател на
Областната организация в Русе, Аврам Ниего – председател на Областната
организация в Хасково, доц. д-р Софи Пинкас – член на Изпълнителното
бюро на ЦУС, Борис Гърнев – заместник-председател на Областната
организация в Пловдив, Злати Златев от Общинската организация в Айтос,
Георги Георгиев от Столичната организация, Методи Деянов от
Столичната организация и Йордан Димитров от Столичната организация,
както и потомците Мария Главчева – председател на Общинската
организация в Хисаря и капитан Iранг от запаса Марин Петков –
заместник-председател и главен секретар на СВВБ.
В края на заседанието доц. д-р Пинкас информира за подготовката за
традиционното отбелязване в цялата страна на Мееждународния ден на
мира – 21 септември. Това е ден, в който ООН призовава за 24-часово
глобално прекратяване на огъня, с надеждата, че един ден ще станем
свидетели на края на насилието. Тазгодишата тема на Международния ден
на мира е „Правото на мир. Всеобщата декларация за правата на човека на
70 години.“
Министърът на отбраната отличи капитан I ранг от запаса Марин
Петков
За заслуги към отбраната на страната, активна социална и военнородолюбива дейност и във връзка с неговата 70-годишнина със заповед на
министъра на отбраната Красимир Каракачанов заместник-председателят и
главен секретар на Съюза на ветераните от войните на
България (СВВБ) капитан Iранг от запаса Марин Петков бе удостоен с
награден знак „За достойнство и чест“. На специално организирано в ЦВК
тържество, ръководено от заместник-председателя на съюза полковник от
запаса Петър Пандурски, отличието връчи началникът на отдел „Военни
паметници и военно-патриотично възпитание“ в дирекция „Социална
политика“ полковник от резерва Манол Тенчев.
Кап. Петков работи за съюза 24 години, подчерта в приветствието си
председателят на военно-родолюбивата организация доц. д-р Иван
Сечанов. Малко преди това с решение на Централния управителен съвет
кап. Петков бе удостоен със званието „Заслужил деятел на СВВБ“.

Юбилярът получи поздравителни адреси, награди и паметни подаръци от
председателя на СОСЗР ген. Златан Стойков, председателя на Съюза на
възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ капитан далечно плаване Атанас
Илев, председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
младши лейтенант от запаса Петър Велчев, председателя на БАС Симеон
Игнатов, главния инспектор на МО адмирал от запаса Валентин Гагашев,
началника на ЦВО полковник Георги Петков, НД „Русофили“, столичната
и областните организации на СВВБ. От името на редакцията на в.
„Българско войнство“ и сп. „Военен глас“ му бе връчен фотоалбум със 70
снимки, които са дело на мичман от запаса Димитър Бебенов.
След като благодари за голямото внимание, кап. Петков обеща да работи с
още по-голяма активност в интерес на ветераните от войните у нас и
техния съюз.

