
В РУСЕ ВЕТЕРАНИ ОТ ВОЙНИТЕ ПОСТАВИХА СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ 

 

В Русе  се  състоя среща - съвещание на областните  ръководства на ъюза 
на ветераните от войните от Североизточна  България. Гост и представител 
на ЦУС – София  бе ветеранът и почетен председател на Съюза д-р                
Тодор Анастасов. Участваха още, подполковник от запаса Людмил Марков 
– заместник-председател на Рег.СОСЗР – Русе, подполковник от запаса 
Георги Николов – председател на общинската организация на СОСЗР към 
Рег.Съюз, майор Васил Петров  заместник-началник на Военно окръжие -   
Русе. По здравословни причини  за съвещанието не пристигнаха 
председателите от Добрич, Разград и Шумен.  

Председателят на Областния съвет на Съюза в Русе,  ветеранът  от Втората 
световна война Васила Илиева приветства участниците в съвещанието и 
предложи с едноминутно мълчание да бъде почетена паметта  на 
загиналите  и починалите  български войни и ветерани. 

Основната цел на съвещанието беше, как се изпълняват Решенията на  Х 
конгрес на СВВБ, трудностите по места и съвместната дейност с местната 
управа за битовото  и здравното устройване  на ветераните. В тази насока 
беше изнесената информация от госпожа Васила Илиева за свършеното от 
областната организация на Русе.  

Председателите от В.Търново – г-н Иван Коев и В.Николов от Варна взеха 
отношение и споделиха стореното в техните организации,  по поставените 
въпроси в информацията поднесена от г-жа Илиева. 

Подп. Марков и подп. Г. Николов говориха  за помощта оказвана от 
Рег.СОСЗР – Русе  и общинската организация Русе. 

Д-р Анастасов  изчерпателна отговори  на поставените въпроси в 
изказванията. Обърнато бе внимание на все повече влошаващото се  
здравословно състояние на ветераните, които вече надхвърлят 90-93 год. 
Само за първите шест месеца на годината ветераните в страната са 
намалели с 420 и към 1 юли т. г. те са 2952 човека. В Русе болшинството  са 
над  95 години, има един ветеран който през  юни  надхвърли  105 год. 



В хода на изказванията постъпиха предложения, които бяха внимателно и 
задълбочено разисквани  от присъстващите.След гласуване бяха приети 
следните решения: изпълнителното бюра на СВВБ- София да преразгледа  
държавната субсидия от която 75 % да се предостави  на областните 
организации; регионалните съвещания на областните съвети да се 
провеждат след изтичането на 18 месеца след поредният конгрес. Целта е 
да бъде извършен отчет и анализ за дейността за горният период и да 
може да се актуализира  плана до края на отчетният период; ЦУС да 
издейства и съгласува  документ, отнасящ се до областните управители и 
общинските съвети на съответните кметства, чрез които областните Съвети 
на СВВБ ще могат да получат една безплатна карта за пътуване с автобусен 
транспорт в съответната област. Това ще даде възможност за посещения 
на болни и самотни ветерани. 

След приключване на срещата гостите посетиха  новооткрития  мемориал 
и укомузея- аквариум в Русе. Транспортът за придвижване на ветераните  
беше предоставен  от кмета г-н Пламен Стоилов. Гостите благодариха за 
гостоприемството и възможността да видят някои от забележителности на 
Русе. 

 


