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ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
 

СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИНИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ  ПРЕЗ 2019 г. 

 
 Съюза на военноинвалидните кооперации в България, обединява, подпомага 
и представлява кооперации и фирми на военноинвалидите, офицери и сержанти от 
запаса и резерва, хора в неравностойно положение и развива духовно и 
патриотична дейност  сред подрастващото поколение, съгласно  устава си.  Той има 
за цел да подпомага  своите членове, чрез  развиване на трудова дейност  сред тях.  
Тази  дейност Съюза изпълнява вече повече от 23 години.  

Всяка година Съюза прави годишно отчетно събрание пред своите членове и 
ги информира какво е свършено, като организационни мероприятия, национална 
дейност по отношение на заетостта и патриотичното възпитание и подпомагането 
на кооперациите и фирмите по отношение на  лобистика, технически средства и  
ограничени ресурси.   Разширяването на Съюза по отношение  контактната 
икономическа мрежа беше една от основните цели   на УС на Съюза, с цел даване 
на по добри възможности  за трудова заетост и икономическа перспектива  пред  
нашите сдружения. По отношение на патриотичното и духовно възпитание Съюза 
защити отличието дадено му от МО за заслуги  за социална и патриотична дейност 
като учреди паметен знак „Шипка” с който бяха удостоени  хора  и будители дали 
безвъзмездната си помощ за отстояване на българщината. Бяха организирани 
съвместно с граждански инициативи проектирането за  изграждането на Военен 
исторически парк „Кръстец”, за отдаване почит на  загиналите  руски войни и 
български опълченци в Руско – Турската  война 1877-78 г. за освобождението на 
България и  мемориал на загиналите български войни във Втората световна война 
в Страцино-Кумановската  операция.  За  повишаване  на патриотичното  
възпитание и  съхраняване и  популяризиране сред  младите хора, традиционни 
български  и славянски духовни ценности и славната ни история.. Длъжни сме да 
посочим, че наши членове доброволно почистиха историческата местност 
Мъхченица под връх Голям Бедек и изградиха  паметник в чест на Второто 
българско царство, чиято епопея започва от тази историческа местност. По 
отношение на спортната дейност се организира и проведе световен шампионат по 
радио разпръскване, както и такъв на делта и пара планеристите. Продължи 
работата по договорите сключени с   БЧК, ГД „Пожарна безопасност и защита на 
населението” . Създаден беше консорциум с ВА „Г. С. Раковски”. Това повиши 
интереса към Съюза  и отново имаме нови кандидати за членове.  
Председателството положи много усилия съвместно с другите членове на 
Национално сдружение на хората с увреждания /НСРХУ / да може да защити „оня 
списък” гарантиращ правото на труд на хората с увреждания и спре клатушкането 
на ЗОП в три посоки, или има пожелателен характер, или се либерализира и се 
създават мигновено един куп фирми на хора с увреждания по интереси и се 
обезсмисля идеята, или се забранява, ограничава, но в крайна сметка не може да 
заработи.  
   
 Съюз на военноинвалидните кооперации в България е  регистриран  по 
ЗЮЛНЦ   в Пернишкия окръжен съд  и вписан в Централния регистър на 
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване в обществено полезна  
дейност  от 2003 год.  През 2018 г. Съюза се вписа в Агенцията по вписванията. 
 



 Съюза  продължава да е част от Национално сдружение на работодателите 
на хората с увреждания, която е призната с решение  на Министерския съвет за  
представителна организация на национално равнище, като по този  начин участва в 
работата на  Националния  съвет по  рехабилитация и социална интеграция към 
МС.  
 Продължава членството ни в Националния съвет за сътрудничество по 
етническите и интеграционни въпроси /НССЕИВ/ към Министерския съвет. Има 
признание на ръководството за  активната дейност по отношение мероприятията и 
проектите предоставени на национално ниво пред МС. 
 Същото важи за  членуването  в Обществения съвет по въпросите на 
отбраната, който по същество представлява всички организации работещи в 
сферата на сигурността. 

 СВИКБ продължава да е главен координатор  по Националната инициатива 
„Една детска сълза – една молитва”, с преподписан меморандум от военно 
патриотичните съюзи и родолюбивите организации в Р България, като  техния брой  
през 2019 г. е 52 организации.   

 
Разшириха се подписаните  договори за сътрудничество с области, с  

кметства и общини от различни региони на страната. Договорите са за съвместна 
дейност по отношение на трудовата заетост на хора в неравностойно положение и 
патриотичното възпитание на подрастващото поколение, съгласно Устава на 
Съюза.  

 
Участвахме в обществени мероприятия  със сродни организации с цел  

презентация дейностите на СВИКБ и неговите членове. 
Съюза успя да  защити интересите на своите  сдружения.   

 
Във връзка с организационното и финансово укрепване на Съюза, тази тема 

се засягаше  почти на всяко заседание на УС, и е поставяна на всички национални 
нива, от което очакваме резултати.  Предлагаме да се учредят бонуси  за 
стимулиране  на дейности за допълнителни приходи, като по този начин  
активираме и външни и вътрешни възможности. Всичко това е свързано с 
отношението към патриотичното и духовно възпитание на подрастващото 
поколение, съобразено с Устава на Съюза като военно патриотична организация.  

През годината Съюза продължи издаването на   вестник „Военноинвалид”, 
ежемесечно. Чрез него Съюза информира своите членове за новости, промени в 
закони и нормативни актове, свързани с дейността и живота  на кооперациите, 
Съюза и военноинвалидите. Вестника се разпространява сред структурите на 
Съюза, сродни организации и държавни институции. Вестника  е регистриран и се 
съхранява всеки брой в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.  
Същият се качва и на сайта на Съюза. Отделни материали се публикуват и на сайта 
на отбраната. Съюза участва в редица  телевизионни  предавания за 
популяризиране на дейността си и тази на  своите членове. 

   
 Дейностите  на УС  са ръководени от  приетата Програма за дейността на 
СВИКБ през 2019 и бюджета за 2019 година. 
 

 През 2019 година на СВИКБ, чрез  НСРХУ, бе извършена финансова 
инспекция от Агенцията за държавна финансова инспекция. 

 Същата приключи с Доклад № ДИД1СФ-2/23.05.2019 г., където нямаше 
констатирани нарушения. 



 
 В заключение трябва да посочим , че са полагани не малко усилия за 
изпълнение на  Програмата за дейността на Съюза  за 2019 г. 

УС предлага  Програма за 2020 година, която   е по настоятелна в полза на  
специализираните дейности, социалната и трудова рехабилитация на  звената и 
родолюбивата дейност. Смятаме,  че това е по полезен подход в условията на 
икономическа и духовна нестабилност. Надяваме се работата на УС да не е отишла 
напразно и 2020 да има по-добри и положителни резултати. 

 
Благодаря за вниманието!  
 

Председател:  
Борис Николов 


