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С П О Р А З У М Е Н И Е  и  ~

МЕЖДУ СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И 
ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ И ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО 

ОКРЪЖИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите (СВВП), от 
основаването си до днес, работи в пряко и тясно сътрудничество с 
Министерството на отбраната и подчинените му структури, като 
Централното военно окръжие (ЦВО) и подчинените структури/военните 
окръжия и областните военни отдели/ за и при изпълнение на целите и 
задачите на двете институции.

Членовете на СВВП са част -  моралната, от въоръжените сили на 
Република България, пострадали при или по повод защитата, суверенитета 
и териториалната цялост на Родината.

Поради нарушение на здравния, социалния и личностен статус на 
военноинвалидите и военнопострадалите при изпълнение на войнските си 
конституционни задължения -  чл. 59, ал. 1 от -Конституцията на РБ и 
поради задължението на държавата да се грижи за тези свои войни, отдали 
здравето и живота си за страната си, значително се повишава 
необходимостта от взаимодействие^при изпълнение на задачите на съюза 
със структурите на ЦВО и с неправителствените организации свързани с 
отбраната и националната сигурност.

СВВП И ЦВО ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЕ 
СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Структурите на ЦВО и техните офиси за военен отчет в 
общините и районите да оказват съдействие по намирането на 
военноинвалиди и военнопострадали, неорганизирани и некартотекирани в 
Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите към 
Министерството на отбраната.

1.1. Информиране на военноинвалидите и военнопострадалите за 
начина на картотекиране и набиране на необходимите документи 
прилагани за тази процедура.

1.2. Информиране на военноинвалидите и военнопострадалите за 
правата им по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

1.3. Подпомагане Централното ръководство на СВВП за 
организиране на дружества или секции в общините и районите, където има 
необходимия брои военноинвалиди и военнопострадали.

1.4. Подпомагане на ръководствата на дружествата 
„Военноинвалид” или секторния отговорник в организационната дейност и
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там, където е проблематично това, да поемат временно структурата до 
изчистване на проблема и преструктурирането и.

2. Структурите на ЦВО и техните офиси за военен отчет в 
общините и районите, съвместно със здравните и социални служби, при 
необходимост да оказват съдействие на членовете на съюза 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 социално 
слабите членове.

3. Да разясняват и контролират изпълнението на правата на 
членовете на съюза, дадени им и по Закона за въоръжените сили на 
Република България и Правилника за неговото прилагане и други 
нормативни документи, касаеща възрастните и хората с увреждания.

4. Структурите на ЦВО да информират и насочват пострадалите 
при или по повод изпълнение на служебните им задължения за участие в 
организирани от Агенцията по заетостта трудови борси и за включване в 
програми и проекти, подпомагащи тяхното социално интегриране, в т. ч. и 
за повишаване пригодността за заетост и осигуряваната заетост.

5. Да наблюдават за изпълнението в зоните за отговорност на 
военните окръжия за социалните програми на Министерство на отбраната.

6. Съвместно с военнослужещите от въоръжените сили на 
Република България, ръководствата на учебни заведения, читалища и 
родственици на загиналите по бойните полета, да организират тържества 
пред войнишките паметници, свързани с бележити дати и годишнини.

7. Да участват във възстановяване и поддържане на войнишките 
паметници.

8. Офисите за военен отчет в общините/районите да съдействат на 
местните ръководства, при изготвяне на списъци с членовете на съюза по 
селища.

9. Съдействие от страна на ЦВО на ръководствата на дружествата 
„Военноинвалид” и секционните отговорници за осъществяване на връзка 
с местната власт, кметове и Общински съвети за запознаване, обсъждане и 
намиране на решения на проблемите на военноинвалидите и 
военнопострадалите, на национален и регионален принцип.

10. Да работят съвместно за иницииране и провеждане на обща 
политика, за допълване на съществуващата наградна система на МО с 
наградни и отличителни знаци за военноинвалидите и военнопострадалите, 
съобразени с националната традиция и утвърдената практика на държавите 
членки на НАТО и Европейския съюз.

11. Съвместно изработване на предложения за внасяне на изменения 
и допълнения в ЗОВСРБ и ЗРВСРБ, предвиждащи производство в 
следващо военно звание на военноинвалиди, придобили това качество при 
изпълнение на наборна или военна служба в резерва или запаса.
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СЪЮЗНОТО РЪКОВОДСТВО СЕ ЗАДЪЛЖАВА СЛЕДНОТО:

1. Дееспособните членове на съюза, техните близки и приятели да 
се включват в комитети и комисии, организирани от структурите на 
Централното военно окръжие и подпомагат набирането на личен състав за 
служба в доброволния резерв, военнослужещи за въоръжените сили и 
кандидати за курсанти във висшите военни училища.

2. Ръководството на Съюза на военноинвалидите и 
военнопострадалите периодично да информира ЦВО и неговите структури 
за основни мероприятия от годишните планове на организацията.

3. Да се подготвя и подписва ежегодно План за съвместни 
мероприятия в посока военнопатрнотична и родолюбива дейност между 
ЦВО и военно-патриотичните организации, с които ЦВО има сключени 
споразумения.

4. Да обменят становища и информация в посока, възможности за 
създаване условия в бъдеще за смесен тип армия, по подобие на Турция, 
Германия, Белгия и други страни членки на Алианса.

5. Да обменят становища и информация в посока възможност на 
дирекция „Социална политика” в Министерството на отбраната, с цел 
подобряване и реализация на социалните права на военнослужещите, на 
тези от резерва и запаса, на ветераните от войните и преди всички на 
военноинвалидите и военнопострадалите по съответните законодателни 
актове приети от Народното събрание.

6. Между ръководството на Съюза на военноинвалидите и 
военнопострадалите и ръководството на ЦВО, периодично да се извършват 
юридически консултации при подготовката на нормативни документи и 
предложения от страна на двете институции до Министерството на 
отбраната и други ведомства.

7. На съвещание с представители от структурите на ЦВО, 
ръководството на съюза и местните ръководства да информират за 
предстоящите задачи на Съюза и отчитат съвместната,

П О Д П И С А Л И :

ЗА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ 
И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 0 .3 . МЛ. ЛИЙТЕНДН

ЗА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО О
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