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Проект за обсъждане на заседание  

на ЦУС на СВВБ на 01.12.2017г. 

ПЛАН 

за дейността на Централния управителен съвет и Изпълнителното бюро на Съюза на ветераните от войните на 

България за 2018 г. 

   Основни задачи: 

I. Изпълнение на решенията на Десетия конгрес на СВВБ. 

II. Активна дейност за подобряване на здравното обслужване и социалната помощ на ветераните от войните. 

III. Организиране и провеждане на мероприятията от Националния план за отбелязване на 100 години от Първата  

световна война  

IV. Усъвършенстване работата на съюзните ръководства и организации за родолюбивото и военно-патриотичното 

възпитание на народа и подрастващото поколение, съхраняване на бойната ни слава и честване  на 140 години от 

освобождението на България от турско робство. 

V. Подобряване дейността на съюзните ръководства по проблемите на бъдещото развитие на СВВБ.  

 

№ 

по 

ред 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок Отговорници 

1 2 3 4 

 I. Пленуми на ЦУС   

1. 

1.1. 

 

 

Пленум на ЦУС  

Обсъждане организационното състояние на 

СВББ 

 

м.август 

2018 г. 

доц. д-р Иван Сечанов 

председател на СВВБ;  

о.з.кап. I ранг Марин Петков  

зам.-председател и главен секретар на СВВБ; 

о.з.полк. Петър Пандурски 

зам.- председател на СВВБ 
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№ 

по 

ред 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок Отговорници 

2. 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

 

Пленум на ЦУС 

Отчетен доклад за дейността на ЦУС и ИБ за 

2018г.  

Приемане на план и бюджет на ЦУС и ИБ за 

2019 г.  

Информация за дейността на Централната 

контролна ревизионна комисия за 2018 г. 

м. декември  

2018г. 

доц. д-р Иван Сечанов 

председател на СВВБ; 

о.з.кап. I ранг Марин Петков  

зам.-председател и 

главен секретар на СВВБ; 

Ели Кощрова 

председател на ЦКРК; 

    

II. Заседания на Изпълнителното бюро на СВВБ  по решение на 

председателство

то на 

Изпълнителното 

бюро 

председател на СВВБ; 

зам.-председатели на СВВБ; 

завеждащи направления; 

 

    

III. 

 

Здравна и социална дейност   

1. Съдействие за разглеждане внесеното в 

Народното събрание предложение за изменение 

и допълнение на Закона за ветераните от 

войните  

януари-

февруари 

2018г. 

председател на СВВБ; 

зам.-председатели 

завеждащ направление „Социална и здравна 

дейност”; 

доц. доктор Софи Пинкас; 

2. Предложение до Министерски съвет за 

своевременно изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за 

март-април 

2018г. 

председател на СВВБ; 

зам.-председател; 
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№ 

по 

ред 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок Отговорници 

ветераните от войните  

3. Участие в заседанията на Консултативния съвет 

по въпросите на военноинвалидите, 

военнопострадалите и ветераните от войните на 

България към Министерския съвет 

януари-

декември 

2018г. 

завеждащ направление „Социална и здравна 

дейност”; 

 

4. Участие в заседанията на обществените съвети 

на Министерство на здравеопазването и 

Министерството на труда и социалната политика  

сроковете се 

определят от 

министерствата 

председател на СВВБ; 

завеждащ направление „Социална и здравна 

дейност”; 

 

5.  Провеждане на срещи с представители на 

Министерство на здравеопазването  и 

Министерството на труда и социалната политика 

за обсъждане проблеми на ветераните от 

войните на България 

периодично председател на СВВБ; 

завеждащ направление „Социална и здравна 

дейност”; 

 

6. Разясняване на нормативните документи, 

касаещи правата на ветераните от войните и 

възрастните хора 

постоянен Изпълнителното бюро; 

областни и общински съвети;  

в-к „Българско войнство” ; 

7. Оказване съдействие  за изпълнение на 

социалните програми на Министерството на 

отбраната 

постоянен завеждащ направление „Социална и здравна 

дейност” на ИБ; 

 

8. Изготвяне на предложения за изменение и 

допълнение на нормативни документи /Наредба 

-10 от 11.03.2011г. на МО, Наредба Н-12 от 

17.07.2014г. на МО / 

януари-март 

2018г. 

завеждащ направление „Социална и здравна 

дейност”; 
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№ 

по 

ред 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок Отговорници 

9. Оказване помощ по социалната и здравна 

дейност на областни и общински съвети 

постоянен завеждащ направление „Социална и здравна 

дейност”; 

 

10. Оказване съдействие, съгласно промените в 

законодателството, на ветераните за ползване на   

балнеосанаториуми, почивни станции, домове за 

възрастни хора  

постоянен 

/по сигнал/ 

завеждащ направление „Социална и здравна 

дейност”; 

 

областни ръководства на СВВБ; 

11. Работа с МТСП за изготвяне на списъци за 

социалните помощи на ветераните 

периодично завеждащ направление „Социална и здравна 

дейност”; 

12. Изготвяне справочник с документи, касаещи 

здравния статус на ветераните и изпращането  

им до областните ръководства 

февруари 2018 завеждащ направление „Социална и здравна 

дейност”; 

 

13.  Областните съвети да подобрят патронажната 

дейност за болни ветерани и сформират 

патронажни групи, /членове на обществени 

организации, младежи, БЧК и др./ за обгрижване 

на лежащо болни.  

постоянен областните и общински ръководства 

    

IV. Родолюбива и патриотична дейност   

    

1. 

 

Подготовка, провеждане и участие в инициативи 

на държавно, общинско и съюзно ниво във 

връзка със 140- годишнината от 

Освобождението на България от турско робство 

 

януари-август 

2018г. 

председател на СВВБ; 

зам.-председатели на СВВБ; 

завеждащ направление; 

областни и общински ръководства; 
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№ 

по 

ред 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок Отговорници 

2. Честване на централно и местно ниво на 73-та 

годишнина от победата над фашистка Германия 

през Втората световна война 

март-май 

2018г. 

председател на СВВБ; 

председатели на областни съвети на СВВБ; 

3. Организиране на посещения на паметни места у 

нас и в чужбина, свързани с исторически 

събития: Стара Загора, Шипка , Плевен, 

Македония, Сърбия, Хърватска, Унгария 

постоянен председател на СВВБ; 

зам.-председатели на СВВБ; 

 

4. Провеждане и участие в мероприятия във връзка 

със 100-годишнината и завършване на Първата 

световна война по програмата на Националния 

инициативен комитет и плана за съвместна 

работа с Министерството на отбраната 

по плана на 

НИК и 

Министерството 

на отбраната 

председател на СВВБ; 

зам.-председател и главен секретар; 

членове на ИБ; 

председатели на областните съвети на СВВБ; 

5.  Участие в честване на 6 май - „Ден на 

храбростта” и празник на Българската армия  

 

м. май 

2018г. 

председател на СВВБ; 

членове на ИБ на СВВБ; 

6. Подготовка и провеждане на шествие 

„Безсмъртният полк” 

м. май 

2018г. 

председател на СВВБ; 

зам.-председател и главен секретар на СВВБ; 

завеждащи направления; 

7. Иницииране и участие във възпоменания и 

панахиди и откриване на  паметници и паметни 

плочи на загинали за България воини у нас и зад 

граница  

постоянен председател на СВВБ; 

членове на ЦУС на СВВБ; 

8. Честване на кръгли годишнини на ветераните от 

войните на централно и местно ниво 

постоянен завеждащ направление;  

председатели на областни съвети на СВВБ; 
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№ 

по 

ред 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок Отговорници 

9. Обобщаване опита на съюзните ръководства по 

военно-патриотичното възпитание с провеждане 

на общонационална среща 

м. юли 

2018г. 

председател на СВВБ; 

завеждащи направления; 

10. Оказване съдействие на областните и общински 

съюзни ръководства по работата с 

подрастващото поколение, по връзките с 

училищни и читалищни ръководства, военни 

формирования и др. 

постоянен председател на СВВБ; 

зам.-председатели на СВВБ; 

председатели на областни и общински съвети на 

СВВБ; 

11. Работата по инициатива за изграждане на 

паметник на загиналите мирни граждани в 

гр.София и в останалите градове от англо-

американските бомбандировки през 1943-1944г. 

първо 

полугодие  

2018г. 

председател на СВВБ; 

завеждащ направление; 

 

12. 

 

Провеждане на срещи с общинското 

ръководство на гр.Кратово, Република 

Македония, във връзка с изграждане на паметна 

плоча в района на с. Страцин за загиналите 

български войни във Втората световна война. 

 

януари – април  

2018г. 

 

зам.-председател и главен секретар на СВВБ; 

завеждащ направление;  

13. Организиране и участие във фотоизложба, 

посветена на българските ветерани от Втората 

световна война от унгарския фотограф Бахгет 

Искандер. 

м.март 2018г. председател на СВВБ; 

завеждащ направление; 
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№ 

по 

ред 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок Отговорници 

    

V. Съвместна дейност с обществеността, 

медиите и издателската дейност  

  

    

1. Участие в дейността на обществения съвет по 

въпросите на отбраната 

постоянен председател на СВВБ; 

зам.-председател и главен секретар на СВВБ;  

 

2. 

 

Предложение до Министерството на финансите 

за отпускане на държавна субсидия за 2019г. 

 

м.август 

2018г. 

 

зам.-председател и главен секретар на СВВБ; 

3. Съвместна дейност със Съюза на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва, Съюза на 

военноинвалидите и военнопострадалите, Съюза 

на възпитаниците на военните на Негово 

Величество училища, школата за запасни 

офицери и родолюбивото войнство и 

гражданство, Отечествения съюз, БАС, БЧК, 

читалища, министерства  

постоянен председател на СВВБ; 

членовете на ЦУС и Изпълнителното бюро; 

областните и общинските съвети; 

4. Изготвяне на план-програма за издателската 

дейност на СВВБ 

юли 

август 2018г. 

завеждащ направление ”Съвместна дейност с 

обществеността, медиите и издателската 

дейност на Съюза“;  

 

5. Представяне на книги, издадени със 

спомоществователството на СВВБ 

постоянен завеждащ направление ”Съвместна дейност с 

обществеността, медиите и издателската 

дейност на Съюза“; 
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№ 

по 

ред 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок Отговорници 

 

6. 

 

Оказване помощ на областните ръководства за 

определяне на кореспонденти за медиите 

  

завеждащ направление ”Съвместна дейност с 

обществеността, медиите и издателската 

дейност на Съюза“; 

главен редактор на в-к „Българско войнство”; 

7. Съдействие за абониране за в-к „Българско 

войнство”, в-к „Земя”, сп. „Военен глас” 

постоянен завеждащ направление ”Съвместна дейност с 

обществеността, медиите и издателската 

дейност на Съюза“; 

8.  Изготвяне на поздравителни адреси при 

годишнини, юбилейни тържества, военно-

патриотични мероприятия, чествания на 

ведомства, съюзи и други организации 

постоянен завеждащи направления; 

9. Издаване на рекламни материали за дейността на 

Съюза 

постоянен зам.-председател и главен секретар; 

завеждащи направления; 

10. Отразяване работата на Съюза в двата сайта – 

интернет страницата и страницата във Фейсбук, 

във вестник „Българско войнство”, списание 

„Военен глас” и други печатни издания 

постоянен завеждащи направления; 

 

11. 

 

Издаване на специален брой на в. „ Българско 

войнство” за празника на СВВБ – 9 май 

  

    

VI. Международна дейност   

    

1. Участие в мероприятията за  Международния м.септември председател СВВБ; 
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№ 

по 

ред 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок Отговорници 

ден на мира  2018г.  областни и общинските съвети на СВВБ; 

завеждащи направления;  

2. Провеждане на „теле-мост” с ветерански 

организации от Русия, Македония, Сърбия, 

Хърватска, Унгария и други 

постоянен зам.-председател и главен секретар; 

завеждащ направление; 

3. Размяна на делегации по сключени 

споразумения  между СВВБ и Свердловската 

областна организация на Съюза на ветераните от 

войната, труда, бойните действия, държавните 

служители, пенсионерите,Екатеринбург, Руската 

федерация, за честване на годишнини от 

победата над фашизма, обмяна на опит и др. 

март-септември 

2018г. 

председател СВВБ; 

зам.-председател и главен секретар; 

завеждащи направления; 

4. Изготвяне и изпращане на поздравления на 

организации от Югоизточна Европа по случай 9 

май  

април-май  

2018г. 

председател СВВБ; 

завеждащ направление; 

5. Размяна на информации за дейността на 

ветерански организации от Югоизточната група 

постоянен завеждащ направление; 

6. Обмен на делегации и сключване на 

споразумение за съвместна дейност с ветеранска 

организация на Република Хърватия 

м.март 2018г. председател СВВБ; 

завеждащ направление; 

    

VII. Организационна дейност   

    

1. Оказване съдействие на областните и общински 

съвети за изпълнение решенията на X конгрес на 

постоянен председател СВВБ; 

зам.-председател и главен секретар на СВВБ; 



10 
 

№ 

по 

ред 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок Отговорници 

СВВБ, ЦУС и ИБ завеждащи направления; 

2. Изготвяне на организационни указания за 

подготовка и провеждане на предконгресни 

конференции по области 

септември - 

декември 2018г. 

зам.-председател, 

завеждащ организационното направление; 

членове на Изпълнително бюро; 

3. Подготовка на заседанията на ЦУС и ИБ  постоянен председател на СВВБ; 

зам.-председател и главен секретар; 

зам.-председател, завеждащ организационното 

направление; 

 

4. 

 

Организиране и провеждане на регионални 

срещи за обмяна на опит с ветерани и потомци 

/по отделен план, приет от ИБ/ 

- Ловеч 

- Пазарджик 

- Шумен 

- Сливен 

 

 

 

 

м.март 2018г 

м.юни 2018г. 

м.август2018г. 

м.октомври 

2018г. 

 

зам.-председател и главен секретар на СВВБ;  

зам.- председател; 

председатели на областните съвети; 

5.  Подготовка, сключване /преподписване/ на 

споразумения със Централното военно окръжие, 

Изпълнителната агенция „Военни клубове и 

военно-почивно дело”, Националния военно-

исторически музей и други институции. 

постоянен 

януари-

декември 2018г. 

зам.-председател и главен секретар на СВВБ;  

зам.- председател; 

завеждащи направления; 

6.  Информация до Министерството на 

правосъдието, Министерството на финансите и 

Сметната палата за дейността на СВВБ за 2017г. 

м. март  

2018г. 

 

зам.-председател и главен секретар на СВВБ; 

главен счетоводител; 

7. Отчитане изпълнението на договори и периодично председател на СВВБ; 
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№ 

по 

ред 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок Отговорници 

споразумения зам.-председател и главен секретар на СВВБ; 

8. Картотекиране на решенията на конгреса, ЦУС и 

Изпълнителното бюро 

периодично зам.-председател и главен секретар на СВВБ; 

 

9. Участие в провеждането на предконгресни 

конференции по области и райони 

септември-

декември 2018г. 

членове на Изпълнителното бюро; 

 

10. Подготовка на архивни материали и предаване в 

Държавния архив 

периодично зам.-председател и главен секретар на СВВБ; 

 

11.  Отчет за изпълнение на бюджета на Съюза на 

ветераните от войните на България за 2016г. 

м.февруари 

2018г. 

зам.-председател и главен секретар на СВВБ; 

 

12. Тримесечни отчети за изпълнение плана на ЦУС 

и разходите по бюджета на Министерството на 

финансите 

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

 

13. Изготвяне заявка за необходимите финансови и 

материални средства и помещения по Наредба 

Н-12/17.07.2014г. на Министерството на 

отбраната за СВВБ 

м.август 

2018г.  

зам.-председател и главен секретар на СВВБ; 

 

14. Заявка до НОИ за получаване на информация за 

броя на живите ветерани и изпращане по 

области 

м.януари и 

м.юли  

2018г. 

завеждащ Организационното направление; 

15. Подготовка и участие на ветерани и потомци в 

срещи и чествания с Президента на Република 

България и Министъра на отбраната 

постоянен председател на СВВБ; 

зам.-председател и главен секретар на СВВБ; 

16. Подготовка и участие в честване на 100 г. от 

Войнишкото въстание – Радомирската 

Република 

януари - 

декември  

2018г. 

председател на СВВБ; 

зам.-председатели; 
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17.  Участие в заседанията на председателския съвет 

на военно-патриотичните съюзи 

януари - 

декември  

2018г. 

председател на СВВБ; 

 

  

Планът  е приет на Пленум на Централния управителен съвет на СВВБ, проведен на 01.12.2017г. 

 

Председател на СВВБ:................................. 

                         /Доц. д-р Иван Сечанов/ 


