
МЛАДИ И СТАРИ ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МИРА  
ПРЕД ПАМЕТНИКА НА НЕЗНАЙНИЯ ВОИН 

 
Международният ден на мира – 21 септември, по традиция бе отбелязан в 
София пред Паметника на Незнайния воин. Поднесени бяха венци и цветя 
от името на председателя на Народното събрание Цецка Цачева, 
премиера Бойко Борисов, кмета на Столична община Йорданка 
Фандъкова, министъра на външните работи Даниел Митов, Военна 
академия „Георги С. Раковски”, дружеството на ООН за България, БЧК, ОС, 
Сдружение „4 май”, училища, военно-патриотични и други обществени 
организации. 
 
Ива Цолова от българските младежки делегати за ООН прочете 
посланието на генералния секретар на Обединените нации Бан Ки-мун, в 
което той апелира: „Призовавам всички воюващи страни да сложат 
оръжие и да спазват глобален режим на пректаряване на огъня. 
Призовавам ги да прекратят убийствата и разрушенията и да създадат 
условия, съдействащи за установяването на траен мир.” Ученици от 106-то 
училище представиха 17-те Цели за устойчиво развитие като градивни 
елементи на мира. Особено важна е Цел 16, която фокусира върху „Мир, 
справедливост и силни институции”. 
 
В обръщението си председателят на Дружеството за ООН в България 
посланик Иван Гарвалов изрази тревогата си, че 193 държави членки на 
Обединените нации не могат да намерят съгласие, което да предотврати 
регионалните военни конфликти, за да замлъкнат оръдията. В човешкия 
живот няма по-значима  и по-свята дума от думата „мира”, бе категоричен 
председателат на Съюза на ветераните от войните на България доц. д-р 
Иван Сечанов. Какъвто и да е мирът по времетраене, каза той, все е хубав, 
но за предпочитане е дългият, вечният мир. Войната, припомни ветеранът 
от Втората светован овйна, е масова смърт, разруха на всичко, мизерия и 
глад, тегло и страдания, болести, безсмислен, безцелен, нечовешки и 
аморален живот. За мира трябва да се борим всеки ден, посочи в своето 
слово от името на градските съвети на БАС и БСП Евгений Белий. Проявата 
бе приветствана от Сдружение „4-ти май“, което е съставено от участници 
в първата самостоятелна задгранична мисия на Българската армия под 
егидата на ООН в Камбоджа UNTAC. „Сините каски” са носители на 
Нобеловата награда за мир. Прочетени бяха писмени обръщения от 
премиера Бойко Борисов, министъра на външните работи Даниел Митов и 
кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. 



От военно-патриотичните организации Международния ден на мира 
уважиха председателят на СОСЗР генерал-лейтенант от запаса Стоян 
Топалов, председателят на Съюза на ветераните от войните доц. д-р Иван 
Сечанов, председателят на Съюза на военонинвалидите и военно-
пострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев и председателят 
на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ капитан далечно плаване 
Атанас Илев. Художествената програма бе на училищните клубове на 
Дружеството за ООН в България. 
 
Празник с активното участие на децата от София, в Южния 
парк (английската поляна)БМЧК организира утре от 10 ч., съобщи Петранка 
Недялкова. Партньори на проявата са Дружеството за ООН на България, 
ВМА, СДПБЗН, СДВР, ПСС към БЧК и др. За децата ще има и много 
лакомства от различни дарители.   
 
Предишния ден в СБЖ се проведе нарочна пресконференция. Участваха 
представители на Инициативния комитет проф. Петранка Филева – 
заместник-председател на Дружеството за ООН в България, доц. д-р Софи 
Пинкас от Съюза на ветераните от войните и други членове на 
ръководството на военно-патриотичната организация, Петранка 
Недялкова – директор на БЧК в София и членове на БМЧК, Снежана 
Тодорова – председател на СБЖ, младши лейтенант от запаса Петър 
Велчев – председател на Съюза на военноинвалидите и 
военнопострадалите, Борис Цветков – председател на ГС на БАС и 
полковник от запаса Дамян Атанасов от Отечествения съюз. 
 
Темата на тазгодишния Международен ден на мира, каза проф. Филева, 
издига 17-те Цели за устойчиво развитие като градивни елементи на 
мира. Особено важна е Цел 16, която фокусира върху „Мир, справедливост 
и силни институции”. Нейното съдържание е следното: „Да се намалят 
мащабите на насилие във всеки вид и свързаната с тях смъртност в целия 
свят; да се спре експлоатацията, търговията, насилието във всички форми 
по отношение на децата; да се осигури върховенство на закона на 
национално и международно равнище и да се осигури равен достъп за 
всички до правосъдие; да се ограничат незаконните финансови потоци и 
търговията с оръжие, подпомагащи тероризма; да се съкратят мащабите 
на корупция във всички нейни форми; да се разшири участието на 
развиващите се страни в работата на глобалните международни 
организации; да се осигури достъп до информация и защита на основните 
свободи.” 



Инициативният комитет, отбеляза доц. д-р Пинкас, призовава всички 
граждани да се присъединят към честването на Международния ден на 
мира и в клубовете, училищата, на улицата, за да дадат знак за вярата си, 
че мирът е свещен дълг на всички хора по света. Пътят към мира е дълъг, 
но ние трябва да го извървим заедно,  стъпка по стъпка всеки ден, 
подчерта тя. Доц. д-р Пинкас съобщи, че със своите структури в областните 
и общинските центрове Съюзът на ветераните от войните, както всяка една 
от последните седем години, се включва активно в подготовката и 
провеждането на проявите за Деня на мира. Като пример бе посочена 
разнообразната дейност в Харманли. Там по инициатива на Военния клуб, 
съвместно с общината, е създаден инициативен комитет. В начално 
училище „Алеко Константинов” е проведен час, посветен на 
Международния ден на мира, като се организира конкурс за детска 
рисунка на тема „Децата от целия свят – вестители на мира!”. Чрез Съюза 
на ветераните от войните и Дружеството за ООН в България рисунките ще 
бъдат изпратени в Ню Йорк, в Обединените нации.  


