Проект
за обсъждане на заседание
на ЦУС на СВВБ на 28.01.2019г.
ПЛАН

за дейността на Централния управителен съвет и Изпълнителното бюро на Съюза на ветераните от войните на
България за 2019 г.
Основни задачи:
I. Подготовка и провеждане на Единадесетия конгрес на СВВБ.
II. Активно участие за подобряване на здравното обслужване и социалната помощ на ветераните от войните.
III. Учредяване на Инициативен комитет за честване 75 години от победата над хитлерофашизма и участие на
Българската армия в заключителния етап на Втората световна война.
IV. Усъвършенстване работата на съюзните ръководства и организации за родолюбивото и военно-патриотичното
възпитание на народа и подрастващото поколение и съхраняване на бойната ни слава.
V. Подобряване международната дейност на СВВБ.
№
по
ред
1
I.

II.

МЕРОПРИЯТИЯ
2
Единадесети конгрес на СВВБ

Срок
3
17 и 18 юни
2019г.

Отговорници
4
доц. д-р Иван Сечанов
председател на СВВБ;
ЦУС и ИБ на СВВБ

Пленуми на ЦУС
1

№
по
ред
1.

МЕРОПРИЯТИЯ
Пленум на ЦУС

Срок
28 януари
2019г.

Отговорници
председател на СВВБ;
членове на ИБ;

1.1.

Отчетен доклад за дейността на ЦУС и ИБ за
2018г.

председател на СВВБ;

1.2.

Информация за дейността на ЦКРК за 2018г.

председател на ЦКРК;

1.3.

Приемане на план за дейността на ЦУС и ИБ на
СВВБ за 2019 г.
Приемане на бюджет на ЦУС и ИБ за 2019 г.

зам.- председател по организационната дейност;

1.5.

Приемане на решения по организационни
въпроси за подготовката и провеждането на XI
конгрес на СВВБ

зам.- председател по организационната дейност;

2.

Пленум на ЦУС

2.1.

Обсъждане на документи за XI конгрес на СВВБ

2.2.

Обсъждане на план-програма за провеждане на
XI конгрес на СВВБ

зам.- председател по организационната дейност;

2.3.

Приемане на доклад относно приключване
финансовата 2018г. за Агенцията по вписванията

зам.- председател и главен секретар на СВВБ;
главен счетоводител

1.4.

зам.- председател и главен секретар на СВВБ;

м. май/юни
2019г.

председател на СВВБ;
членове на ИБ на СВВБ;
председател на СВВБ;
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№
по
ред

МЕРОПРИЯТИЯ

Срок

м.17 юни 2019г.

Отговорници

3.

Пленум на ЦУС

председател на СВВБ;

3.1.

Избор на Изпълнително бюро

председател на СВВБ;

3.2.

Прегласуване на годишен план за 2019г.

председател на СВВБ;

III.

Заседания на Изпълнителното бюро на СВВБ

IV.

Здравна и социална дейност

1.

Участие в междуведомствена работна група
срок на
председател на СВВБ;
/Министерството на отбраната, Министерство на Министерството завеждащ направление;
здравеопазването и Министерството на труда и
на отбраната
социалната политика/ за окончателно изготвяне
на изменения и допълнения на Правилника за
прилагане на Закона за ветераните от войните на
Република България

по решение на
председател на СВВБ;
председателство зам.-председатели на СВВБ;
то на
завеждащи направления;
Изпълнителното
бюро
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№
по
ред
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

МЕРОПРИЯТИЯ

Срок

Отговорници

Участие в среща в Министерството на
здравеопазването за актуализиране списъка на
лекарствените продукти, предназначени за
лечение на ветераните от войните
Участие в заседанията на Консултативния съвет
по въпросите на военноинвалидите,
военнопострадалите и ветераните от войните на
България към Министерския съвет
Оказване помощ по социалната и здравна
дейност на областни и общински съвети
Оказване съдействие за изпълнение на
социалните програми на Министерството на
отбраната, помощ на ветераните и техните
близки при постъпване в болници, санаториуми,
домове за стари хора и хосписи
Оказване на помощ на регионалните
ръководства при подаване на документи по
Наредба No 1 от 7.02.2011 г. за условията и реда
за материално подпомагане в Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия

2019г.

председател на СВВБ;
доц. доктор Софи Пинкас;

периодично

председател на СВВБ;
завеждащ направление;

постоянен

завеждащ направление ;

постоянен

председател на СВВБ;
завеждащ направление;

постоянен

завеждащ направление;

Участие в регионални срещи за обмяна на опит
Проверка на социалната и здравна дейност на
градски, общински и областни съвети

периодично
периодично

завеждащ направление;
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№
по
ред

МЕРОПРИЯТИЯ

Срок

Отговорници

V.

Родолюбива и патриотична дейност

1.

Участие в учредяването и дейността на
Национален комитет „75 години от Втората
световна война“
Приемане на План на ЦУС и планове на
областните управителни съвети за отбелязване
на 75 години от участието на България във
Втората световна война на страната на
антихитлеристката коалиция
Продължаване на работата по съхраняване и
обновяване на военните паметници
Отбелязване на важни исторически годишнини

м. януари 2019г. председател на СВВБ;

5.

Честване на юбилейни годишнини на ветерани
от Втората световна война

постоянен

VI.

Съвместна дейност с обществеността,
медиите и издателската дейност

1.

Подготовка на материали, свързани с XI конгрес
на СВВБ

2.

3.
4.

м. януари 2019г. председател на СВВБ;
завеждащ направление;

постоянен
постоянен

м. март-май
2019г.

членове на ИБ;
областни съвети на СВВБ;
завеждащ направление;
областни съвети на СВВБ;
председател на СВВБ;
членове на ИБ;
областни съвети на СВВБ;

председател на СВВБ;
членове на ИБ;
завеждащ направление;
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№
по
ред
2.
3.

МЕРОПРИЯТИЯ

Срок

Организиране отразяването на XI конгрес на
м.май – юни
СВВБ – БНТ, БНР, ВТК и други медии
2019г.
Организиране на медийно отразяване на
по отделен план
дейността по честване на 75 години от победата
над хитлерофашизма и участие на Българската
армия в заключителния етап на Втората световна
война

4.

Издаване на историята на СВВБ

м. май 2019г.

5.

м.октомври
2019г.

6.

Подготовка и изработване на годишни
календари за 2020 г. – стенни, настолни
Издаване на спомени, разкази и очерци за и от
ветерани по случай 75 години от Втората
световна война.

VII.

Международна дейност

1.

На пленарните заседания на СВВБ да се изнасят
информации за дейността на FMAC
На заседание на Изпълнителното бюро да се
обсъди участието на СВВБ на 29-та генерална
асамблея на FMAC на 17-19.02.2019г. в Париж

2.

Отговорници
завеждащ направление;
председател на СВВБ;
членовете на ЦУС и Изпълнителното бюро;
завеждащ направление;
областните и общинските съвети;

завеждащ направление;е
по предложения на автори от София и
областите;
завеждащ направление;
главен редактор на в-к „Българско войнство”;

завеждащ направление;
завеждащ направление;
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№
по
ред
3.

4.

5.

МЕРОПРИЯТИЯ

Срок

Своевременна подготовка за честване
Международния ден на мира 21 септември
СВВБ да направи опит чрез посолството на
Руската федерация в България да се свърже с
ръководството на ветеранската организация на
Руската федерация за контакти и съвместна
дейност
СВВБ с помощта на Министерството на
отбраната да се свърже с ветеранските съюзи на
Балканските страни за контакти и съвместно
честване на 75-та годишнина от Втората
световна война

м.март 2019г.

Отговорници
председател СВВБ;
областни и общинските съвети на СВВБ;
завеждащ направление;
председател СВВБ;
завеждащ направление;

председател СВВБ;
завеждащ направление;

VIII. Организационна дейност
1.

Подготовка провеждането на XI конгрес на февруари –юни
СВВБ
2019г.

председател СВВБ
членове на ИБ;

1.1.

Изработване на план-програма за провеждане на април – май
конгреса
2019г.
Подготовка на проекторешения на конгреса
март - април
2019г.
Подготовка на допълнения и изменения на март – май
Устава на СВВБ
2019г.

председател СВВБ;
зам.-председател по организационната дейност;
председател СВВБ;
комисия по проекторешенията;
председател СВВБ;
комисия по допълнения и изменения на Устава;

1.2.
1.3.
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№
по
ред
2.

3.

4.

МЕРОПРИЯТИЯ

Отговорници

Подготовка на заседанията на ЦУС и ИБ

целогодишно

Оказване съдействие на областните ръководства
по подготовка и провеждане на отчетноизборните конференции
Провеждане на регионални срещи за обмяна на
опит с областни и общински ръководства на
съветите и контролно-ревизионни комисии /по
отделен план, приет от ИБ/
- Кърджали
- Варна
- Ямбол

януарипредседател на СВВБ;
февруари 2019г. членове на ИБ;

- Видин

5.

Срок

Подготовка, сключване /преподписване/ на
споразумения с Централното военно окръжие,
Изпълнителната агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело”, Националния военноисторически музей и други институции и
организации

председател на СВВБ;
зам.-председатели

председател на СВВБ;
зам.-председател;
председател на ЦКРК;
председатели на областните съвети;
м.април 2019г.
м.август 2019г.
м.септември
2019г.
м.октомври
2019г.
постоянен

председател на СВВБ;
зам.- председател;

8

№
по
ред
6.

7.
8.
9.

10.

11.

МЕРОПРИЯТИЯ

Срок

Отговорници

Информация до Министерството на
правосъдието, Министерството на финансите и
Сметната палата за дейността на СВВБ за 2018г.
Отчитане изпълнението на договори и
споразумения
Картотекиране на решенията на конгреса, ЦУС и
Изпълнителното бюро
Изготвяне заявка за необходимите финансови и
материални средства и помещения по Наредба
Н-12/17.07.2014г. на Министерството на
отбраната за СВВБ за 2020г.
Организация за участие на ветерани и потомци в
тържествата за 6 май 2019г.

периодично

председател на СВВБ;
зам.-председател и главен секретар;

периодично

зам.-председател и главен секретар;

периодично

зам.-председател и главен секретар на СВВБ;

м.август
2019г.

председател на СВВБ;
зам.-председател и главен секретар;

6 май
2019г.

председател на СВВБ;
членове на ИБ;

Подготовка и провеждане на шествие
„Безсмъртният полк -България”

9 май
2019г.

председател на СВВБ;
членове на ИБ;

Планът е приет на Пленум на Централния управителен съвет на СВВБ, проведен на 28.01.2019г.
Председател на СВВБ:.................................
/Доц. д-р Иван Сечанов/

9

