
ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА 
УСТАВА НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ 

В БЪЛГАРИЯ ЗА XII КОНГРЕС НА СВВБ 

 
Глава първа („ХАРАКТЕР, ЦЕЛИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ”) 
Чл.7. т. 5 (нова) Да отбелязва по подходящ начин годишнини на 

ветераните от войните. 
 

Глава трета („ОРГАНИ НА СЪЮЗА”) 
Чл. 11, т.2 - изречение второ да придобие следния вид: „Тя се 

обнародва в Агенцията по вписванията и в един всекидневник, най-малко 
един месец преди датата на Конгреса”. 

 
 Чл. 13,  

т.5 - изречение първо – „Освобождава от длъжност и отговорност 
членовете на  Централния управителен съвет, Централна контролно-
ревизионна комисия и на председателите им”.  

Следват изреченията – първо като второ, второ като трето и трето 
като четвърто.  

 
Чл.14. – редакция „По въпроси, които не са включени в обявата до 

Агенцията по вписванията и в един всекидневник, Конгресът не може да 
взема решения.” 
  
 Чл.15. - изречение първо „За заседанията на Конгреса се изготвя 
протокол и списък с подписите на делегатите, участващи в заседанията, 
които се подписват от председателя и протоколчика на Конгреса”. Следват 
изреченията –първо като второ и второ като трето. 
 
 
 Чл.16.  
 т.1 – числото 40 се заменя с 25. Отпада изречение трето. 
 т.3 – добавя се изречение второ. „Приема годишен доклад и 
финансов отчет на Съюза”.  
 

т.8. (нова) 
„8. Взема решения за преструктуриране на областни организации”. 



 
 Чл.17, т.7 – се добавя „и награден „Знак за признателност”. 
 
 Чл.20, т.6 – добавя се „Взема решения за преструктуриране на 
общински организации.” 
 
 Чл.26, т.3 – числото 15 се заменя с 5. 
 

Глава шеста („ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ И МАТЕРИАЛНО-
ТЕХНИЧЕСКА БАЗА”) 
 

Чл.37, т.2 - „2. Размерът на членския внос се определя от Конгреса 
на Съюза. Годишно той е 5.00 лв. Получените в повече средства се 
оформят като парична помощ”. 

 
Чл.38, т.1 - се добавя „и изискванията на Министерството на 

отбраната”. 
 
 
 
Чл.40 – текстът се изменя: 
Стар текст: 
Чл. 40. Парични помощи на социално слаби ветерани, парични и 

предметни награди, се изплащат веднъж годишно, в размер, определен от 
областния съвет, не по-голям от 250 лв. По-големи суми се изплащат с 
решение на ИБ на Съюза. 

 
Нов текст: 
Чл. 40. Парични помощи на ветерани се изплащат по решение на 

Областните съвети и на Изпълнителното бюро на ЦУС на Съюза на 
ветераните от войните в България, съобразно нуждите на ветерана и 
възможностите на Съюза. 


