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ПОКАНА 

ЗА УЧАСТИЕ В  УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ ЗА МИР 

 

Уважаеми г-н/г-жо…………………………………………………………………………………………..………..  

Имаме удоволствието да Ви поканим за учредител  на  общонационалния БЪЛГАРСКИ 

КОМИТЕТ ЗА МИР. 

БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА МИР е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване 

на обществено полезна дейност. Той е идеен приемник на Държавния комитет за мир 

и на Българския национален съвет за мир. 

Сдружението е колективен член на Световния съвет за мир и на Европейския форум за 

мир и ще сътрудничи на световните и регионалните организации като United Nations, 

UNESCO WHO, RED CROSS, PEN INTERNATIONAL, UNIDO, ILO и други. Своята дейност 

Сдружението ще осъществява в взаимодействие  с други сродни граждански 

организации, политически парии, движения и неформални групи. 

БЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ ЗА МИР има за цел да противодейства на всяка пропаганда на 

война или военни действия; на всяко решение за водене на война или на военни 

действия; както и на всяко решение, което обслужва воденето на война или на военни 

действия; да се бори за прекратяването на война или военни действия, които вече са 

започнали; да противодейства на създаването на условия и предпоставки за воденето 

на война; да настоява за премахването на всякакви военни блокове, които са 

постоянен и опасен източник на заплаха за мира; решително да се противопоставя на 

участието на Република България във военни блокове; да ратува за мир и братство 

между народите; да се бори за социалния мир в страната; да противодейства на 

всякакви опити за създаване на етнически разделения и конфликти; да подкрепя 

религиозните свободи и ще се бори за  поддържане на религиозния мир в Република 

България; да води борба срещу терористичните организации и срещу създаване на 

огнища на напрежение; да се бори за разрешаване на социалните конфликти; да 

утвърждава хуманните ценности, основани върху социалната справедливост, солидарността, 

демократичните принципи на обществото и чистотата на природната среда, защитавайки 

правата и свободите на гражданите, залегнали в конституцията и международните актове за 

правата на човека. 

За постигането на посочените по-горе цели Сдружението ще организира събрания ,  

конференции, форуми, кръгли маси, симпозиуми и различни други форми със своите 

членове,  чрез които ще разработва и защитава идеята за мир, превръщайки я във 

всеобща идея.  То ще публикува и ще съдейства в издаването на материали, свързани с 

идеята за мира и отказа от агресия в международните отношения. То ще има собствен 
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сайт и информационен бюлетин. Към Сдружението се учредява Научен институт за 

изследване на мира и устойчивото развитие на цивилизациите. За реализиране на  

масова обществена дейност се структурират Обществени лиги по проблемите на 

Младежките движения за мир, Религиозните движения за мир, Женските движения  за 

мир и други сходни обществени движения. 

 

Каним Ви да се присъедините към нас като учредител и като член на Управителния 

съвет на Сдружението и заедно да работим за развитие на нашата цел ! 

Учредителното събрание на Българския Комитет за Мир ще се проведе на 

20.02.2018год.(вторник) , от 18:00 часа в Мраморната зала на Руския културно – 

информационен център (РКИЦ) в София, ул.Шипка №34 при следния дневен ред : 

1.Откриване на събранието. Слово на  Христо Паунов, представител на инициативния 

комитет за учредяване на БКМ. 

2.Избор на комисии. 

3.Избор на председател на БКМ. 

4.Заключително слово на председателя на БКМ. 

 

 

С уважение, 

Симеон Игнатов 

Председател на Инициативния комитет 

 


