
СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ 

МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ И СЪЮЗ 
НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Днес, .... 2015 година в град София беше подписано
настоящото споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между 
Централно военно окръжие (ЦВО) към Министерството на отбраната със 
седалище: град София, ул. ’’Бенковски” № 12, представлявано от началника на 
ЦВО полковник Георги Кирилов Петков и Съюз на ветераните от войните на 
България (СВВБ) със седалище: град София, бул. “Цар Освободител” № 9, 
представляван от председателя си доц. д-р Иван Сечанов, наричани по-нататък 
в текста СТРАНИТЕ.

Като изразяват воля за засилване на добрите им взаимоотношения в 
области от взаимен интерес и като осъзнават значението на съвместната 
дейност за успешното изпълнение на своите цели, мисии и задачи, СТРАНИТЕ 
се договориха за поемането на следните

I. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Представителите на военните окръжия да се включат в ръководствата на 
областните и общинските комитети на съюза.

2. Военните окръжия и техните офиси в общините и районите, съвместно 
със здравните и социални служби, да оказват съдействие на ветераните за 
осигуряване на медицинска помощ, закупуване на лекарствени средства, 
настаняване в домове за възрастни хора, ползване на балнеосанаториуми, 
почивни станции, да осигуряват социален патронаж на самотните и 
социалнослаби ветерани.

3. Да осъществяват съвместна дейност с ръководствата на областни и 
общински управи, учебни заведения, военни клубове, читалища и други 
културни институти за издигане на патриотичното възпитание на 
подрастващите и гражданите и да участват в тържествени чествания и военни 
ритуали по случай национални празници и отбелязване на бележити дати от 
българската история.

4. Да участват в опазването на исторически и военни паметници.
5. Представители на ЦВО да запознават ветераните, техните потомци и 

съмишленици с дейността, целите и задачите, които решава ЦВО и при 
необходимост да оказват съдействие на СВВБ при подготовката на становища 
и предложения до Министерството на отбраната и други ведомства.
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6. Ръководствата на структурите на СВВБ периодично да информират
съответните структури на ЦВО относно основните мероприятия, планирани
от съюза и да обсъждат възможностите за сътрудничество и съвместна
дейност.

7. Представители на СВВБ да бъдат привличани от структурите на ЦВО
за участие в работни срещи, семинари и конференции по въпроси от
взаимен интерес, както и в представителни мероприятия.

8. Офисите за военен отчет в общините да обработват списъци,
предоставен им от НОИ за ветераните от войните по селища.

9. Да спазват следните основни

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

9.1. От момента на подписване от СТРАНИТЕ на настоящото
Споразумение то става безсрочно.

9.2. Всяка от СТРАНИТЕ има право да инициира прекратяване
действието на настоящото Споразумение, уведомявайки другата СТРАНА не
по-късно от един месец преди датата на прекратяване, като посочи причините
за това.

9.3. Всички разногласия, възникнали между СТРАНИТЕ в процеса на
изпълнение на настоящото Споразумение, се разрешават от СТРАНИТЕ по
пътя на преговори и намиране на компромисни решения, удовлетворяващи
двете СТРАНИ.

9.4. Настоящото Споразумение е основополагащо и всички изменения и
допълнения, приети от СТРАНИТЕ, стават негова неразделна част.

Споразумението е изготвено в 2 (два) еднакви екземпляра - по един за
всяка от СТРАНИТЕ.
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ЗА СЪЮЗ НА ВЕТЕРАНИТЕ
ОТ ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ 

ДОЦ. Д-Р         П          ИВАН СЕЧАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВВБ

ЗА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ПОЛКОВНИК    П       ГЕОРГИ ПЕТКОВ
НАЧАЛНИК НА ЦВО


