
УТВЪРЖДАВАМ: 

ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     

  

ГОДИШЕН ПЛАН 
 

на Министерството на отбраната  

за предоставяне на финансова помощ на военно-патриотичните съюзи за 2021 г. 

съгласно Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г., обн. в ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г., доп. и обн. в ДВ, бр. 9 от 

03.02.2015 г., доп. и обн. в ДВ, бр. 40 от 02.06.2015 г., доп. и обн. в ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г., доп. и обн. в ДВ, 

бр. 50 от 01.07.2016 г., изм. и доп. , бр. 8 от 23.01.2018 г., в сила от 23.01.2018 г. 

 

№ ДЕЙНОСТ ОРГАНИЗАЦИЯ СРОК СУМА  

I.  Подпомагане издаването на 

вестник „Военноинвалид“.  

 

Съюз на военно-

инвалидните кооперации 

в България. (СВИКБ) 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

3 000 лв. 

 

 

 

 

 

Общо: 3 000 лв. 

II.  За публикации във вестник 

„Българско войнство“. 

 

Съюз на ветераните от 

войните на България 

2021 г. 12 000 лв. 

 

 

 

      Общо: 12 000 лв. 



III.  Отпечатване на книга Пета от 

Алманаха на Сухопътните войски 

на България по надслов 

„Българската артилерия“. 

 

Асоциация на 

Сухопътните войски на 

България (АСВБ) 

Второ полугодие  

2021 г. 
13 860 лв. 

 

 

 

        Общо: 13 860 лв. 

IV.  1.Проект: „Клуб по дебати“. 

 

2Проект:“Участие на Сдружението 

на жените военнослужещи в среща 

на президиума на EUROMIL”. 

Сдружение на жените 

военнослужещи (СЖВ) 

октомври-ноември 

 

 

2021 г. 

 

2 130 лв. 

 

 

4 038 лв. 

 

Общо: 6 168 лв. 

V.  Военно-историческа възстановка 

на тема: „Нишка настъпателна 

операция 1944“. 

 

 

Клуб за военно-

исторически въстановки 

„Братя по оръжие“ 

2021 г. 

 

 

 

  

10 000 лв. 

 

 

 

Общо: 10 000 лв. 

VI.  Организиране и провеждане на 

Третия национален събор на 

запасното войнство. 

Съюз на офицерите и 

сержантите от запаса и 

резерва (СОСЗР) 

25-26 септември 

 

 

 

 

9 740 лв. 

 

 

 

Общо: 9 740 лв. 

VII.   

1. Организиране и провеждане 

съвместно с ВА „Г. С. Раковски“ на 

традиционна среща на поколенията 

за отбелязване на 16 октомври – 106 

години български военновъздушни 

сили. 

2. Организиране участието на деца, 

ученици и студенти в презентация 

и показ на авиационни и 

 

Фондация „Български 

Военновъздушни сили“ 

 

16 октомври 

 

 

 

 

 

юни - октомври  

 

 

 

1 360 лв. 

 

 

 

 

 

310 лв. 

 

 



космически разработки в ИКИТ и 

БАН и открит летателен ден на 

транспортната авиогрупа – 

Враждебна. 

  

 

 

Общо: 1 670 лв. 

Обща сума: 56 438 лв. (петдесет и шест хиляди четиристотин тридесет и осем лв.).  
 

Изготвен на основание чл. 6 от Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или 

материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или сгради в управление на Министерството на 

отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. 

 

Председател: 

................................../Иво Антонов/ 

Заместник-председател: 

................................/Ина Ахмедова/ 

Членове: 

1................................/ Снежана Бандерова /   

2................................/ Камелия Балабанова / 

3................................/полк. Димитър Димитров / 

4................................/Росица Димитрова / 

 

Секретар: 

................................./Силвия Иванова/ 

        

        

 


