ОБЩИНСКИ И ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА СЪВЕТ
НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
БУРГАС
Ул Христо Ботев № 48 тел 0899258757, 0879169874

ДО ОБЩИНА БУРГАС

Изх.№ 90/ 03.02.2021 г

Г-н Д. БОРИСОВ
Г-н М.КОЕВ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
В отговор на Вашето искане на информация за създаване на единен регистър на
неправителствения сектор на сдруженията с нестопанска цел на територията на
Община Бургас /писмо, получено по електронната поща/ във връзка с Решение по
Докладна записка № ОбС 08-00-10375 на Общински съвет Бургас, Ви отговарям на
зададените въпроси:
І. Наименование на представляваната от Вас неправителствена организация,
управляващи и управителни органи на НПО; адрес за кореспонденция, тел и
електронна поща
Отговор:
Съюз на ветераните от войните на България – организация в национален мащаб
Конгрес, Централен управителен съвет с Изпълнително бюро – председател на ЦУС
доц.д-р Иван Сечанов
За Бургас – Областен и Общински Управителен съвет – председател Ася Бороджиева
Адрес и тел. – посочени в шапката на документа; asia_borodjieva@abv.bg
ІІ. Основна дейност/и които сдружението извършва, както и основни задължения
на хората, които са ангажирани с работа в организацията
Отговор:
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
/ в частност/:
грижи за здравето и авторитета на ветераните от войните
според Устава на СВВБ – военно-потриотична и родолюбива дейност
Задължения на членовете на УС – изпълнение на приетия годишен план
В административно отношение – задължение на председателя на УС – цялата
административна дейност с моралната и финансова отговорност за организацията
/няма секретар, счетоводител/ Има КРК от трима членове.
ІІІ. Отчет на извършената дейност през последните три приключени финансови
години – 2018, 2019, 2020 год. – извършени мероприятия, организирани събития и
др. и в каква обществена полза са гореизброените за гражданите на Община
Бургас.
Отговор:
В своята работа УС на СВВБ – Бургас има своите утвърдени традиции, принципи
Традиции:
– да продължим завещаните ни от ветераните от войните морални ценности:
- вярност и преданост към България;
- опазване паметта за историческите събития, вписани в националната ни военна
история. Опазване паметта за героите чрез:

–
–
–
–

опазване и създаване на паметници и паметни плочи,
издаване на книги с историческа стойност,
утвърждаване на датите от националния военноистарически колендар,
задължително участие в обществената гражданска дейност за утвърждаване и
поддържане на добрия тон и утвърдените традиции в обществения живот,
– задължителна връзка с подрастващото поколени, за да не се скъса връзката между
поколенията,
– пропагандиране на идеите за мир и сътрудничество в световен мащаб.
Това е нашето задължение, което определя и нашата дейност
– да помним войните и героите,
- да пропагандираме МИРА В ИМЕТО НА ЖИВОТА
Принципи:
– отговорност към заветите на ветераните и предходните поколения.
– отговорност към реда и разумните норми на живот в обществото, въпреки
съществуващата динамика
– ОТГОВОРНОСТ – в цялата всеобхватност на това понятие
Извършени мероприятия, организирани събития:
За трите последни години – задължително участие в проявите, организирани от
Община Бургас и Командването на Гарнизон Бургас по повод отбелязването на
Националните празници на Р България и значими дати от националния ни календар –
чрез участие във военния строй при издигани на знамената, задължително полагане на
венец и цветя пред съответните паметници.

За 2018 година:

Организирани мероприятия от СВВБ-Бургас:
- честване на Дравската епопея- организирана за гражданството прожекция на филма
„Зарево над Драва” – във Военен клуб, вход свободен
- честване на В.Левски. Основни изпълнители – подрастващото поколение. Във ВК,
вход свободен за граждани и гости на Бургас
- честване Световния ден на мира – 21 септември – премиера на книгата „Нашият 24ти пехотен Черноморски полк” във ВК, вход свободен за граждани и гости на
Бургас
Събития:
1. 140 години от създаване на Българската армия
СВВБ-Бургас експонира във фоайетата на ВК Бургас голяма изложба „Бойните
знамена на България”от 10 юли
СВВБ- Бургас реализира авто-поход „По пътя на 24-ти ПЧП през
Балканската война – 1912-13 г на 26. 06. 2018 г – Бургас, Елхово, Болярово,
Константиново .. с участието на членове на СОСЗР, Военно окръжие, представители на
Община Бургас, институции от Бургас – Държавен архив, Исторически музей
2. Второ поредно издание на Национален конкурс за ученическо творчество „НА
МИРА В СВЕТА” на тема „Мир, свобода, отговорност”
СВВБ-Бургас - реализира изложба с творбите на участниците в раздели
„изобразително изкуства” и „фотография”/ има и раздел литература – стихотворение,
есе/
СВВБ-Бургас организира връчване на наградите от конкурса със специален
сценарий - концерт, в който участват ученическите худ.състави при ВК Бургас;
отбелязване 95 годишния юбилей на ветерани, премиера на книжка първа с творби
от конкурса, полагане на венци и цветя на Войнишкия паметник – с участието на
родители и участици в конкурса от други градове, граждани на Бургас – вход свободен

ПЪТУВАНЕ до Котел и Жеравна за реализиране на Първа колективна награда от
конкурса На мира” присъдена на учениците от ОУ „В.Априлов”-Бургас

За 2019 година:

Организирани мероприятия от СВВБ-Бургас:
- честване на Дравската епопея- организирана за гражданството прожекция на
филм” – във Военен клуб, вход свободен
- честване на В.Левски. Експонирана голяма изложба за делото на В.Левски – във
ВК Бургас.
Събития:

1. 130 години от създаване на 24-ти пехотен Черноморски полк
Бургас

По инициатива на СВВБ-Бургас е сформиран Организационен комитет за
честването с председател – ген. В.Джелебов. и представители на значими
Бургаски институции, имащи отношение към военната история – СОСЗР,
Военно окръжие, Ръководството на Гарнизон Бургас, Регионален държавен
архив, Регионален исторически музей, Регионална библиотека „П.К.Яворов”,
РУО Бургас, Военен клуб.
Честването е под патронажа на кмета на Община Бургас, г-н Димитър
Николов.
Изработена и приета е специална тридневна програма:
- Откриване на паметна плоча на полк Генчев – командир на 3-та дружина от
24-ти ПЧП
- Преглед на в.ф. от Гарнизон Бургас – пл „Св. Св. Кирил и Методий” –
с камбанен звън и посрещане на знамето на 24-ти ПЧП - военни ритуали,
- участието на генералитета на България,
- връчване на пристижни награди на Бургаски общественици от Министерство на
отбраната,
- полагане на венци и цветя на паметника на 24-ти полк,
параклиса в Морската градина,
пред паметната плоча на полк Добринов – последният командир на 24-ти ПЧП;
- Концерт пред Община Бургас на Представителния оркестър на ВМС-Варна
- Изложба на архивни материали от Държавен военноисторически музей София,
Регионален държавен архив –Бургас, регионален исторически музей Бургас, СВВББургас.
Премиера на книгата „Към пантеона на войнската слава”. Връчване на книги –
подарък на всички кметове и читалища от Област Бургас – във фоайето на ВК
Бургас.
2. Трето поредно издание на Национален конкурс за ученическо творчество „НА
МИРА В СВЕТА” на тема „Моята мечта за мир”
СВВБ-Бургас - реализира изложба с творбите на участниците в раздели
„изобразително изкуства” и „фотография”/ има и раздел литература – стихотворение,
есе/
СВВБ-Бургас организира връчване на наградите от конкурса със специален
сценарий – концерт в който участват ученическите худ.състави при ВК Бургас;
полагане на венци и цветя на Войнишкия паметник – с участието на родители и
участици в конкурса от други градове, граждани на Бургас – вход свободен
3. Учредяване на Школа по родолюбие към СВВБ – Бургас – със специален
правилник и програма за действие.

4. Откриване паметник на участниците във войните на България в град Айтос
/участие на представителна група от СВВБ-Бургас, полагане на венец и цветя,
отразяване в месна и национална преса/
5. Среща на ветераните от ЮЙ Регион на България

За 2020 година:

Организирани мероприятия от СВВБ-Бургас: /съобразно здравните мерки –
пандемия/
- честване на Дравската епопея- поднасяне на венци и цветя на паметниците
- честване на В.Левски. Експонирана голяма изложба за делото на В.Левски – във
ВК Бургас
Събития:

1. 75 години от края на Втората световна война

- Изпращане на поздравителни адреси до всички ветерани от Втората световна
война от Област Бургас
- Поставяне на венци и цветя на паметниците – по повод:
6-ти май - Празник на Българската армия и Ден на храбростта
9-ти май - Денят на победата и Ден на Европа
- Връчване на юбилейните медали „75 години от края на Втората световна
войни” – българси и руски – тържествена среща в залата на Община Бургас с
участието на представители от ЦУС на СВВБ-София, генералния консул на РФ-Варна,
почетния консул на РФ-Бургас, представители на Община Бургас,
2. Четвърто поредно издание на Национален конкурс за ученическо творчество
„НА МИРА В СВЕТА” на тема „Светът жадува мир” /вече с международно

участие /

- СВВБ-Бургас - реализира изложба с творбите на участниците в раздели
„изобразително изкуства” и „фотография”/ има и раздел литература – стихотворение,
есе/
- СВВБ-Бургас организира връчване на наградите от конкурса със специален
сценарий – концерт/във фояйоето на ВК при спазване на нужните здравни мерки/ в
който участват ученическите худ.състави при ВК Бургас; полагане на венци и цветя
на Войнишкия паметник – с участието на родители и участици в конкурса от други
градове, граждани на Бургас.
3. ДНИ НА МИРА В БУРГАС- двудневна програма, подветена на Световния ден
на мира.
- Откриване на паметна плоча на сградата на Щаба на 24-ти пехотен
Черноморски полк с участието на: Представителен духов оркестър при Община
Бургас, младите гвардейци от ПГЕЕ „К.Фотинов” Бургас.
На тържеството присъстват – Областен управител, представители на Община Бургас,
Военно окръжие, Гарнизон Бургас, СОСЗР, СВВБ, ВК, Р. Държавен архив,
Р.Исторически музий, Р. Библиотека граждани и гости.
Връчени са Благодарствени адреси на видни бургаски общественици със заслуги за
опазване на историческата памет за радния ни край и националната ни история.
Поднесени са венци и цветя при паметната плоча и при паметника на 24-ти ПЧП.
ІV.Деклариране на финансови източници от общински / различни от Община Бургас/
и държавни организации, фондаци и спонсори.
Отговор:
Областната и Общинска организация на СВВБ – Бургас се финансира от:

-

-

-

ЦУС на СВВБ – София т.е. от държавата, по Закона за Ветераните от войните –
според регламентиран правилник – предимно за социално подпомагане и
здравеопазване на ветераните. От значение са официалните данни от НОИ за
останалите живи ветерани.
Общински съвет /Община Бургас/ - през последните години – по 4000 лв годишно,
като през последната 2020 г субсидията бе намалена на 3.400 лв.С тези финансови
средства се осигурява реализирането а военно-патриотичната и родолюбива
дейност. Хонорари не се раздават.
20 % отчисление от членския внос , който е 5.00 за ветерани и 2.00 за потомци.
Упоменатата дейност в настоящия отчет се финансира от Общинската организация
на СВВБ – Бургас. От отпуснатите средства не се отделя нито стотинка за другите
общини.
ФИНАНСИРАНЕ: в лв.
От къде
2018 г
2019 г
2020 г
ЦУС СВВБ – София
Т.е. държавата
6678.00
5459.00
5225.00+ /3000.00 допълн.
само соц.подп.ветерани/
Община Бургас
4000.00
4000.00
3400.00
20% отч чл.внос
401.00
466.00
84.00
Общо

...............

..............

...............

Забележка: 2020 г е нулева за Школата по родолюбие – пандемия
Ветераните намаляват, но организираните мащабни прояви, станали традиция със
значимо обществено значение, изискват средства.
За настоящата 2021 г. още не сме получили никакви финансови средства
V. Използва ли представляваното от Вас „Сдружение” помещение/я, които са
общинска или държавна собственост, техните административни адреси и работно
време.
СВВБ-Бургас ползва офис във ВК-Бургас / съвместно със Съюза на военноинволидите/
по Закона за ветераните от войните. Собствеността е на МО /Мнистерство но
отбраната/
Адрес: 8000 Бургас ул Христо Ботев № 48
Работно време : понеделник, вторник, сряда от 9.00 до 12.00 ч
За ползата от нашата дейност – нека обществото да отсъди. Остават паметни знаци,
книги... за идните поколения.
Бихме искали дейността ни да е особено полезна за подрастващите поколения.
Усърдно работим с училищата – младите гвардейци от ПГ „К.Фотинов” ОУ „Хр.
Ботев” Ветрен. „Народ без памет не може да има бъдеще.”
Моят компютър не разчита прикрепения файл към писмото. Попълнила съм формуляр
на хартиен носител. Надявам се , че информацията в писмото е пределно ясна и
достатъчна.
Подпис: Ася Бороджиева,
Председател на СВВБ-Бургас
03.02.2021 г

/печат/

