
УТВЪРЖДАВАМ: 

СТЕФАН ЯНЕВ 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                      

ГОДИШЕН ПЛАН 
 

на Министерството на отбраната  

за предоставяне на финансова помощ на военно-патриотичните съюзи за 2022 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.  Организиране и провеждане на Трети 

национален събор на запасното 

войнство. 

Съюз на офицерите и 

сержантите от запаса и 

резерва  

4 и 5 юни 2022 г. 10 880 лв. 

 

 

 

Общо: 10 880 лв. 

II.  Отпечатване на книга Шеста от 

Алманаха на Сухопътните войски на 

България под надслов „Българската 

конница“. 

 

Асоциация на 

Сухопътните войски на 

България 

 

април - май 

2022 г. 
7 400 лв. 

 

 

 

Общо: 7 400 лв. 

III.  1. Военно-историческа възстановка на 

тема „Дравска отбранителна 

операция“. 

Сдружение Клуб за 

военно-исторически 

реконструкции „Братя по 

оръжие“ 

 

Първо полугодие на 

2022 г. 

 

 

 

5 200 лв.  

 

 

 

 



2. Военно-историческа възстановка на 

тема „Нишка настъпателна операция 

1944“. 

2022 г. 5 200 лв.  

 

 

       

Общо: 10 400 лв. 

IV.  1. Вестник "Българско войнство" - 

издаване на два специални броя. 

2. За издаване на книги от поредицата 

"Воини ветерани" - 2 броя. 

3. За издаване на военно-патриотичен 

календар за 2023 г. 

Съюз на ветераните от 

войните на България 

 

 

юни и ноември 2022 г. 

 

юни 2022 г. 

 

октомври 2022 г. 

 

5 000 лв.  

 

2 000 лв.  

 

2 000 лв.  

 

         

Общо: 9 000 лв. 

V.  Проект: „Клуб по дебати“. 

 

 

Сдружение на жените 

военнослужещи  

октомври - ноември 

2022 г. 

 

2 130 лв. 

 

Общо: 2 130 лв. 

VI. 1. Конференция с международно 

участие на тема: "Съвременни 

тенденции в развитието на военните 

конфликти и въоръженията и 

приоритети в отбранителните 

способности и информационната 

сигурност на НАТО". 

2. Трета научно-техническа 

конференция "Наука, техника, 

сигурност" на тема: "Световния опит в 

подготовката и обучението на 

младежта, формиращи национален 

патриотизъм и военни умения и 

Съюз на офицерите от 

резерва „Атлантик“ 

април 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ноември 2022 г. 

 

 

 

 

5 700 лв.  

 

 

 

 

 

 

 

2 440 лв. 

 

 

 

 



възможностите за ползване на най-

добрите практики в националните ни 

доктрини". 

3. Кръгла маса на тема: "Стратегии в 

модернизацията и развитието на ВМС 

на България - историческа справка, 

необходими способности, въоръжение 

и бойна техника, трансформация и 

модернизация". 

4. Кръгла маса на тема: "Използване 

потенциала на офицерите от резерва и 

запаса за развитие на гражданско-

военното сътрудничество в подкрепа 

изпълнението на поставените пред 

военните формирования от гарнизона 

задачи". 

 

 

 

 

 

септември 2022 г. 

 

 

 

 

 

май 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 800 лв. 

 

 

 

 

 

1 800 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

Общо: 11 740 лв. 

VII. 1.Отбелязване на годишнина от 

сформирането на парашутната 

дружина. 

2.Летен лагер с организирани 

демонстрации за подрастващи. 

 

Сдружение „Съюз на 

Парашутистите в 

България“ 

18 март 2022 г. 

 

2022 г. 

 

 

3 800 лв. 

 

3 800 лв. 

 

Общо: 7 600 лв. 

Обща сума: 59 150 лв. (петдесет и девет хиляди сто и петдесет 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. 

 


