УСТАВ
на
СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Глава първа
ХАРАКТЕР, ЦЕЛИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
Чл. 1. Наименованието на сдружението е Съюз на ветераните от
войните на България, наричан по-нататък Съюза.
Чл. 2. Седалището на Съюза е в гр. София, бул. „ Цар Освободител“
№ 9.
Чл. 3. Съюзът е юридическо лице с нестопанска цел и е национална,
независима, непартийна, самоуправляваща се организация за осъществяване
на обществено-полезна, социална и патриотична дейност.
Чл. 4. Съюзът е наследник на Съюза на бойците от фронта и
последовател на родолюбивите и военно-патриотичните организации и
съюзи, на участниците във войните на България след Освобождението.
Чл. 5. Съюзът работи в съответствие с Конституцията на Република
България и Закона за ветераните от войните. Взаимодейства с Министерство
на отбраната, родолюбивите съюзи, държавни и обществени институции.
Чл. 6. Цели на Съюза са:
1. Да обединява ветераните от войните, потомците на участниците във
войните на България и съмишлениците, и да осигурява участието им в
процесите за обществено развитие на Република България.
2. Да възпитава българските граждани в преклонение пред героизма на
българските воини, вярност към българската бойна слава и национален дух,
да съдейства за издигане на националното самочувствие за опазване на мира
и териториалната цялост на страната.
3. Да бъде обществен коректив на държавното и местно управление в
областта на социалната политика и родолюбивата дейност.
4. Да проявява инициатива пред органите на държавното и местното
управление за решаване социалните и здравословните проблеми на
ветераните.
Чл. 7. Основни задачи на Съюза.
1. Организира и осъществява своята дейност според изискванията на
Устава на Съюза и конгресните решения.
2. Активно да сътрудничи на държавните институции за решаване
социалните проблеми и лечението на ветераните от войните.Съдейства за

прилагане на Закона за ветераните от войните и нормативните актове,
касаещи ветераните.
3. Активно да сътрудничи за военно-родолюбивото възпитание на
потомците и съмишлениците и младото поколение, за изграждане и
поддържане на военните паметници, паметните плочи и паметните знаци у
нас и зад граница.
4. Активно да участва в чествания на националните, регионалните и
местни празници, бележити дати и събития от военната ни история.

Глава втора
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 8. Членство в Съюза.
1. В Съюза членуват ветерани, съгласно Закона за ветераните от
войните, техни потомци и съмишленици, които приемат Устава и идеите на
Съюза.
2. В Съюза членуват клубове по интереси и колективи от учебни
заведения, пенсионерски, младежки и други съюзи и съдружия.
3. Членството в Съюза е без оглед на политическа и етническа
принадлежност, пол и вероизповедание. Не могат да бъдат членове лица,
които с проявите си уронват престижа и достойнството на Родината и
Съюза.
4. Членовете се приемат от съответната организация, като кандидатът
подава заявление до председателя на ръководството.
5. Членството се прекратява със заявление до съответното
ръководството, със смъртта на лицето, поставяне под пълно запрещение,
неплащане на членския внос за срок от една година и при прекратяване
дейността на Съюза
Чл. 9. Права на членовете на Съюза.
1. Свободно да избират своето членство в структурите на Съюза.
2. Да участват в подготовката и провеждането на мероприятия,
осигуряващи целите и задачите на Съюза.
3. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Съюза, да
правят предложения по дейността на съюзните органи, да критикуват
слабостите и техните носители.
4. Да ползват материалната база на Съюза и предоставената му от
държавни и обществени институции.
Чл. 10. Задължения на членовете на Съюза.

1. Да съдействат за осъществяване целите и задачите на Съюза, да
заплащат членски внос в размер, определен от Устава на Съюза.
2. Да съдействат за прилагане на Закона за ветераните от войните и
Устава на Съюза, като отстояват достойнството, морала и нравствените
ценности на ветераните.
3. Да изпълняват решенията на конгресите, ЦУС, ИБ, областните и
общинските съвети

Глава трета
ОРГАНИ НА СЪЮЗА
Чл. 11. Конгресът.
1. Конгресът е върховен орган на Съюза, с мандат от три години.
Свиква се по решение на Централния управителен съвет или по искане на
една трета от съюзните областни съвети. Ако Централният управителен
съвет, в двуседмичен срок, не отправи писмена покана за свикване на
Конгреса, той се свиква от Софийски градски съд.
2. Поканата за Конгреса съдържа датата, часа и мястото за
провеждането му, дневния ред и по чия инициатива се свиква. Тя се
обнародва в „Държавен вестник”, най-малко един месеца преди датата на
Конгреса. Поставя се на мястото за обявления в сградата, в която се намира
Централният управителен съвет, един месец преди провеждането на
Конгреса.
Чл. 12. Делегатите на Конгреса се избират от областните (столичната)
отчетно-изборни конференции, с мандат от три години. Гостите се канят от
Изпълнителното бюро на ЦУС на Съюза, по норматив, определен от ИБ на
ЦУС
Чл. 13. В заседанията му се обсъждат:
1. Отчетните доклади на Централния управителен съвет и Централната
контролно-ревизионна комисия.
2. Доклад за изменение и допълнение на Устава на Съюза. Решенията
по тази точка се приемат с мнозинство две трети от делегатите.
3. Бюджета на Съюза за годината, в която се провежда Конгреса.
4. Информация за постъпили заявления, жалби и предложения до
Конгреса. Конгресът отменя решения на съюзните органи, които
противоречат на Устава и Закона за ветераните от войните.
5. Избор на Централния управителен съвет, Централната контролноревизионна комисия и на председателите им.

Председателите на ЦУС и ЦКРК се избират за не повече от два
мандата.
6. Обръщения до ветерани, потомци, съмишленици, държавни и
обществени институции.
Чл. 14. По въпроси, които не са включени в обявения в „Държавен
вестник“ дневен ред, Конгресът не може да взема решения.
Чл. 15. Заседанията на Конгреса се отразяват върху хартиен и
дигитален носител. Оригиналните документи на Конгреса се комплектуват в
дела и се съхраняват в постоянен архив.
Чл. 16. Централен управителен съвет ( ЦУС).
1. Състои се от не повече от 60 члена на Съюза. Те се избират от
Конгреса за срок от три години или до следващия Конгрес.
2. Представлява Съюза пред държавните органи и обществените
институции. Определя представителната власт на съюзните ръководства.
3. Ръководи дейността на Съюза в периода между конгресите,
осигурява изпълнението на решенията им.
4. Избира Изпълнително бюро, определя структурата му. Обсъжда и
приема годишния план и бюджета на ЦУС и ИБ, указания, споразумения,
програми и др., изслушва доклади от съюзни ръководства.
5. Присъжда званията „ Почетен председател на Съюза “ и „Заслужил
деятел на Съюза“.
6. Заседанията на Централния управителен съвет се провеждат наймалко два пъти годишно по решение на Изпълнителното бюро на Съюза или
по предложение на две трети от членовете му. Ръководят се от председателя
или заместник-председателите на ИБ.
7. Решенията се вземат с явно гласуване , с обикновено мнозинство от
присъстващите на заседанията. Протоколите се подписват от ръководещият
заседанието и от протоколчик, избран от ЦУС.
Чл. 17.(1) Изпълнителното бюро на Централния управителен съвет:
1. Избира се от ЦУС на Съюза. Ръководи дейността на Съюза между
заседанията на Централния управителен съвет. Заседанията му се ръководят
от председателя на Съюза или от заместник-председателя и/или главния
секретар, които заедно и поотделно представляват СВВБ пред трети лица.
Протоколите се подписват от ръководещият заседанието и от протоколчик.
2. Организира изпълнението на решенията на конгресите на Съюза,
Централния управителен съвет и ИБ.
3. Подготвя материалите за обсъждане от Централния управителен
съвет: годишния отчет, плана на ЦУС и ИБ, проектобюджета, програми,

споразумения, обръщения, предложения до държавни и обществени
институции и др.
4. Осъществява съвместна дейност с министерства, областни и
общински управи, родолюбиви съюзи, БАС, военни окръжия, военни
клубове, учебни заведения, читалища, музеи, Български червен кръст,
пенсионерски, младежки, женски и синдикални организации, научни и
творчески съюзи, средства за масова информация и др.
5. Организира мероприятия за включване на потомци и съмишленици в
дейността на съюзните ръководства и организации.
6. Организира национални и регионални срещи за обмяна опита на
областните и общинските съюзни ръководства и организации.
7. Присъжда колективни и индивидуални награди, званието „Почетен
председател“ и „Заслужил деятел“ на областен съвет, „Почетен член“ на
Съюза, съгласно приетата от ЦУС инструкция.
8. Планира и разпределя финансовите средства, дадени на Съюза с
държавния бюджет на Република България, парични суми, получени от
Министерството на отбраната и други министерства, фондации, граждани и
от членския внос.
9. Сформира, при необходимост, постоянни и временни комисии,
консултантски групи от експерти и специалисти. С решение на
Изпълнителното бюро могат да им се изплащат хонорари.
10. Приема правилник, който регламентира дейността на
Изпълнителното бюро и на лицата, отговарящи за финансовата, деловодната
и други дейности на Съюза.Назначава по щат или по граждански договор
лица, обслужващи ИБ.
Чл. 18. Централна контролно-ревизионна комисия ( ЦКРК ):
1. Комисията е в състав от 5 члена. Нейният председател се избира от
Конгреса на Съюза.
2. Тя следи за прилагане на Устава на Съюза, Закона за ветераните от
войните, спазване на финансовите и други нормативни актове и опазването
на материалното имущество на Съюза.
3. Най-малко на шест месеца, извършва проверка на финансовата
дейност на Централния управителен съвет и Изпълнителното бюро. Съставя
протокол, които представя на Изпълнителното бюро на ЦУС.
4. При сигнали за финансови нарушения от съюзните ръководства,
съвместно с ИБ има право да привлича експерти, специалисти, които да
извършват финансови проверки.
5. ЦКРК оказва методическа помощ на областните и общинските
контролно-ревизионни комисии чрез указания, срещи за обмяна на опит.

6. Председателят на ЦКРК има право да присъства на заседания на
Централния управителен съвет и Изпълнително бюро на Съюза, без право на
глас.
Чл. 19. Областна ( столична ) организация на Съюза.
1. Областната (столичната) организация се състои от общински
(районни ) организации, клубове и колективни членове на територията на
областта столицата).
2. Ръководни органи са областната (столичната) отчетно-изборна
конференция, областният (столичният) управителен съвет и изпълнителното
му бюро.
3. Областната конференция е постоянно действащ орган, с мандат от
три години. Свиква се по решение на ЦУС и на областния управителен съвет
или по инициатива на повече от половината общински организации
ежегодно. При провеждане на отчетно-изборни кампании, областната
(столичната) конференция се свиква от областния съвет, в съответствие с
решението на ЦУС.
4. Отчетно-изборната конференция ежегодно обсъжда отчетните
доклади на областния (столичния) управителен съвет, на областната
контролно-ревизионна комисия и бюджета.
5. Избира областен (столичен) съвет, областна (столична) контролноревизионна комисия. Избира делегати за Конгреса на Съюза по норматив,
определен от ЦУС на СВВБ.
6. Приема решения за бъдещата дейност на областната организация.
Чл. 20. Областен (столичен) управителен съвет:
1. Ръководи областната организация между две конференции.
2. Избира се от областната (столичната) отчетно-изборна конференция
за срок от три години. В неговия състав се включват председатели на
общинските (районните) съвети, клубове, съюзи, БАС, БЧК, военни
окръжия, военни клубове, читалища, учебни заведения, медии и др.
3. Представлява се от председателя. Той или негов заместник ръководи
заседанията на съвета. Заседанията на областния ( столичния ) съвет се
свикват най-малко на шест месеца. Протоколите се подписват от
председателстващият заседанието и от протоколчик.
4. Провежда мероприятия за изпълнение решенията на конгресите,
Централния управителен съвет, Изпълнителното бюро, областната
(столичната) отчетно-изборна конференция и на своите решения.
5. Избира Изпълнително бюро, определя структурата му. Приема
правилник за дейността на съвета, годишния план и бюджет. Има право да
издава информационен бюлетин.

6. Ръководи и подпомага дейността на общинските (районните)
организации и клубове.
7. Присъжда званието „ Почетен председател “ и „Заслужил деятел“ на
председателите на общински съвети.
Чл. 21. Провежда съвместна дейност с родолюбивите съюзи, военните
формирования и военните окръжия, военните клубове, областните и
общинските управи, пенсионерски, синдикални, младежки и женски
организации, учебни заведения, Българския червен кръст, БАС, читалища,
музеи, научни и творчески съюзи, средства за масова информация и др.
Чл. 22. Провежда обществен контрол за реализиране правата на
ветераните, дадени им със Закона за ветераните от войните и други
нормативни актове, касаещи ветераните и възрастните хора.
Чл. 23.
Съдейства за подобряване на социалното обслужване,
лечението и отдиха на ветераните, настаняване на самотните и социално
слабите в домове за възрастни хора и хосписи.
Чл. 24. При необходимост, свиква заседание на областната (столична)
конференция по решение на областният съвет или по искане на две трети от
общинските (районни) съвети.
Чл. 25. В областните градове областният (столичният) управителен
съвет ръководи общинските (районните) съвети и клубовете по интереси на
територията на общината, в която е областният ( столичният ) град.
Чл. 26. Изпълнителното бюро на областния (столичния) управителен
съвет:
1. Избира се от областния ( столичния ) съвет в състав, не по-малък от
5 члена. Заседанията му се свикват и ръководят от председателя на
областния (столичния) съвет или негов заместник. Протоколите се подписват
от председателстващия заседанието и от протоколчик.
2. Организира изпълнението на решенията на конгресите, Централния
управителен съвет, Изпълнителното бюро на Съюза, областната (столичната)
отчетно-изборна конференция, областния съвет и своите решения.
3. Подготвя материалите за обсъждане от областния (столичния)
управителен съвет: годишен отчет, план, бюджет и др.
4. Ръководи и оказва помощ на общинските (районни) съвети и
клубове, провежда срещи за обмяна на опит, семинари и други мероприятия.
5. Осъществява съвместна дейност с областните и общинските управи,
военни формирования, военни окръжия, военни клубове, родолюбиви съюзи,
БАС, БЧК, учебни заведения, пенсионерски, синдикални, младежки и
женски организации, научни и творчески съюзи, средства за масова
информация и др.

Чл. 27. Областна (столична) Контролно-ревизионна комисия:
1. Избира се от областната (столичната) отчетно-изборна конференция
в състав от 3 до 5 члена.
2. Следи за спазване на Устава на Съюза, Закона за ветераните от
войните, финансовите закони и други нормативни актове.Изпълнява
указанията на ЦКРК.
3. Оказва методическа помощ на общинските (районните) контролноревизионни комисии и извършва ревизии. Изпълнява указанията на ЦКРК
на Съюза.
4. Извършва финансови проверки на областния и общински съвет.
Съставя протокол за направените констатации, които представя на областния
(столичния) съвет и на Централната контролно-ревизионна комисия.
Чл. 28. Общинска (районна) организация :
1. Изгражда се на територията на общината (района).
2. Ветерани от войните, потомци и съмишленици членуват по свой
избор в общинска организация или клуб.
3. Ръководни органи на общинската (районната) организация са
общинската (районната) отчетно-изборна конференция и общинския съвет.
4. Общинската (районна) отчетно-изборна конференция се провежда
веднъж на три години.
Обсъжда отчетните доклади на общинския съвет за дейността на
общинската (районната) организация и общинската контролно –
ревизионната комисия.
Избира общински (районен) съвет, контролно–ревизионна комисия и
делегати за областната (столичната) отчетно-изборна конференция по
норматив, определен от областния съвет.
Приема решения за бъдещата дейност на общинската съюзна
организация.
Чл. 29. Общински (районен) съвет.
1. Избира се от общинската отчетно-изборна конференция.
Състои се от председатели на клубове, колективни членове,
представители на родолюбиви съюзи, кметове и общински съвети, БАС,
Български червен кръст, читалища, учебни заведения, военни формирования,
военни клубове, средства за масова информация и др.
2. Изпълнява решенията на конгресите на СВВБ, ЦУС, ИБ , областния
съвет и своите решения.
3. Оказва съдействие на кметствата, на здравните и социалните служби
за лечението и социалното обслужване на ветераните от войните.

4. Активно сътрудничи за прилагане Закона за ветераните от войните и
други закони и наредби, касаещи ветераните и възрастните хора.
5. Организира посещения по домовете на инвалидизираните, социално
слабите и самотните членове на Съюза.
6. Съдейства за настаняване желаещите в домове за възрастни хора и в
хосписи.
7. Сигнализира пред кметствата и други държавни органи за
нарушаване разпоредбите, касаещи лечението, социалните грижи и
транспортните услуги на ветераните.
8. Предлага на областния съвет за награждаване с грамоти и парични
награди от държавните ръководства навършилите 90, 95, 100 и повече
години. Организира юбилейни чествания.
Чл. 30. Проверката на финансовата дейност на Общинския (районния)
съвет се извършва от областната (столичната) КРК.
Чл. 31. Клуб по интереси.
Изгражда се към структурите на Съюза по желание на членовете му.
Основни задачи:
1. Да привлича нови членове, които приемат идеите и Устава на
Съюза.
2. Да събира и отчита членски внос.
3. Да оказва съдействие за изграждане и поддържане на военни
паметници.
4. Да сътрудничи на държавните органи, на военните формирования,
военните клубове, организации, кметските управи, читалища, музеи, учебни
заведения, БАС и БЧК за честване на национални, регионални и местни
празници, бележити дати и събития от военната история на България,
юбилейни годишнини на ветерани и други мероприятия.
5. Да осъществява обществен контрол за прилагане на Закона за
ветераните от войните и други нормативни актове, касаещи ветераните от
войните и възрастните хора

Глава четвърта
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Чл. 32. 1. Съюзът на ветераните от войните на България като
национална, независима, непартийна, родолюбива и социална организация,
изразява своята позиция по проблеми, касаещи демократизирането и

просперитета на България, опазването на мира и приемане на закони и други
нормативни актове, касаещи ветераните и възрастните хора.
2. Съюзът активно сътрудничи на държавните и общинските органи за
подобряване социалното и здравното обслужване на народа и най-вече на
социално слабите и самотните хора.
3. Оказва съдействие и участва в мероприятията на областните управи,
кметствата, родолюбивите съюзи, учебните заведения, военните окръжия и
военните клубове, читалища, музеи и др. за родолюбивото възпитание на
народа - най-вече на младите хора и за честване на национални празници и
бележити дати от военната история на България.
4. Съюзните ръководства сключват и периодически отчитат
изпълнението на сключените споразумения с държавните и обществени
институции.
5. Ползват материалната база, предоставена им от държавните и
обществени ръководства.
Чл. 33. Съюзните ръководства, чрез средствата за масова информация
– телевизия, радио, интернет, вестници, списания и др., информират
обществеността за дейността си и за приетите нормативни документи,
касаещи ветераните и възрастните хора.

Глава пета
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Чл. 34. Съюзът на ветераните от войните на България е член на
Световната федерация на участниците във войните ( FМАС ).
Чл. 35. Съюзът на ветераните от войните информира членовете си и
обществеността на България за целите, задачите и дейността на световната
федерация, за участието и в значимите световни процеси за защита на
социалните интереси на ветераните, борбата с тероризма, неофашизма,
антисемитизма, неоосманизма, опазването на световния мир и укрепване
дружбата и солидарността между народите, съгласно Хартата на ООН и
Международната харта за правата на човека.
Чл. 36. Съюзът проявява инициатива за сближаване и интеграция с
ветеранските организации от Европейския съюз, сътрудничи със съюзите на
ветераните от войните от източния регион, съседните на България държави и
страните, в които има паметници и гробища на загинали български войни.

Глава шеста
ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
БАЗА

И

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА

Чл. 37. Парични средства.
1. Паричните средства на Съюза са от членски внос, средства,
определени ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република
България, парични помощи и други постъпления по законов ред.
2. Размерът на членския внос за индивидуални членове на Съюза е в
размер на 5.00 лева, а за колективните членове е в размер на 10.00 лева.
Членския внос се внася еднократно през първото тримесечие на годината, за
която се отнася. Получените в повече средства се оформят като парична
помощ.
3. Приходите от членския внос се разпределят, както следва:
- за общинските ( районните ) съвети - 30%;
- за областния ( столичния ) съвет
- 50%;
- за Централния управителен съвет - 20%.
Сумите се превеждат по банков път.
4. Паричната субсидия от държавния бюджет на Република България
се разпределя от Изпълнителното бюро на Съюза на областните съвети,
съгласно Указание на ЦУС и на Министерство на финансите.
Чл. 38. Разходи и отчетност.
1. Съюзните ръководства водят отчетността на финансовите средства
съгласно указанията на ЦУС и ИБ, финансовите закони, препоръките на
Министерство на финансите и Сметната палата.
2. Организациите, ведомствата и гражданите, направили парични
дарения, се записват в Книга на дарителите.
Чл. 39. На автори на книги, печатни издания и други, се изплаща
хонорар, определен с решение на съответното съюзно ръководство.
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 100 лв. По-големи суми се изплащат с
решение на ИБ на Съюза.
Чл. 41. Материално-техническа база.
Съюзните организации могат да:
1. Притежават своя материална база, получена като дарение или
закупена със съюзни средства.
2. Ползват по договореност, предоставената им безвъзмездно от
Министерството на отбраната и общините, съгласно Закона за ветераните от

войните, материално-техническата база за осъществяване на тяхната
общественополезна и патриотична дейност

Глава седма
ДЕЛОВОДСТВО
Чл. 42. Централният управителен съвет на Съюза, областните
(столичният) и общинските (районните) съвети и клубове по интереси, водят
документация, съгласно указанието на Централния управителен съвет,
изискванията на финансовите закони и други нормативни актове.
1. Те са длъжни да отразят на хартиен или дигитален носител
протоколите за състоялите се конгреси, конференции, събрания и заседания.
Протоколите се подписват от ръководещия заседанието и от протоколчик. Те
отговарят за верността и съдържанието на протоколите.
2. Кореспонденцията с държавни институции, ведомства, обществени
организации и др., се води съгласно установения държавен стандарт във
входящ и изходящ дневник.
3. Съюзните ръководства имат свой печат, който е с надпис: „ Съюз на
ветераните от войните на България “. В средата е записано името на
населеното място. С печата се подпечатват документите по установения от
съюзните ръководства ред и изискванията на нормативните актове. Той се
съхранява от лице, определено с решение на ръководството.
4. Печатът на Съюза е кръгъл с надпис „Съюз на ветераните от войните
на България – Централен управителен съвет – София“.

Глава осма
ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 43. 1. Държавата подпомага дейността на Съюза със средства,
определяни ежегодно от Закона за държавния бюджет на Република
България.
Чл. 44. Консултативният съвет по въпросите на военно-инвалиди-те и
военно-пострадалите към Министерския съвет е и Съвет за ветераните от
войните. В състава му се включва представител на Съюза на ветераните от
войните.
Чл. 45 Съюзът на ветераните от войните на България, като юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна,

патриотична и социална дейност, се вписва в Централния регистър на
Министерството на правосъдието.
Изпълнителното бюро на Съюза ежегодно представя на Министерство
на правосъдието доклад за дейността на Съюза, за получените и
изразходваните финансови средства.
Министърът на правосъдието има право да изисква от Съюза и друга
информация за обстоятелства, подлежащи на вписване в Централния
регистър.
Чл. 46. Не се допуска да се избират в съюзните ръководства и в
контролно-ревизионните комисии лица, които са в роднинска връзка до
четвърта степен с членовете на съответното ръководство.
Чл. 47. Решенията на съюзните органи се вземат с явно гласуване от
присъстващите, с обикновено мнозинство.
Квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати на
конгрес, се изисква при вземане решение за изменение и допълнение на
Устава на Съюза и при прекратяване съществуването на Съюза.
Решенията могат да се обжалват пред Конгрес, областна, общинска
(районна) отчетно-изборна конференция и съюзните ръководства в
едномесечен срок от узнаване на нарушението и не по –късно от една година
от датата на вземане на решението, което се обжалва. В същите срокове те
могат да се оспорват пред Софийския градски съд или Софийската градска
прокуратура.
Чл. 48. При обстоятелства, които не позволяват на председателите на
СВВБ и ЦКРК, на членовете на Централния управителен съвет,
Изпълнителното бюро, областните, столичната, общинските (районните)
съвети клубове по интереси да изпълняват задълженията си, същите се
освобождават от съответното ръководство, като на тяхно място се избират
или кооптират дееспособни лица.
Чл. 49. Архивните документи, които се съхраняват в Оперативния
архив на Съюза, се предават в Държавен военноисторически архив – гр.
Велико Търново или в териториална дирекция „Държавен архив”, съгласно
действащите нормативни актове.
Чл. 50. 1. Съюзът има свое знаме - трибагреник с надпис: „Съюз на
ветераните от войните на България“. Знамето се съхранява от лице,
определено от ръководството. Областните организации също имат свои
знамена.
2. Съюзът има своя значка по образец, утвърден от Централният
управителен съвет.
3. Патронният празник на Съюза е 9 май – Ден на победата.

4. Печатният орган на Съюза е вестник „Българско войнство“.
5. Химн на Съюза е „Един завет “.
6. Членовете на Съвета имат членска карта и значка.
Чл. 51. Съюзът не е ограничен със срок. Не може да се преобразува в
юридическо лице за осъществяване на дейност в частна полза.
Съществуването му се прекратява с решение на конгрес и
изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет на Първия учредителен конгрес на Съюза
на участниците в Отечествената война, състоял се на 7 март 1990 г., изменен
и допълнен от Втория конгрес на Съюза на ветераните от войните в България
(11 март 1992 г.), от Третия конгрес (10 март 1995 г.), от Четвъртия конгрес
(12 март 1998 г.), от Петия конгрес (20 април 2001 г.), от Шестия конгрес (26
май 2004 г.), Седмия конгрес (14 юни 2007 г.), от Осмия конгрес (23 юни
2010 г.) от Деветия конгрес (21,22 юни 2013 г.)и от Десетия конгрес (22,23
юни 2016 г.)
Уставът е регистриран от Софийския градски съд с Решение
№ 12/21.09.2016 г., по ф.д. № 1609/1990 г.

