
Тревога за здравето на ветераните и висока оценка 
за родолюбивата им дейност 

 
Динамиката, която се установи при подготовката и провеждането на 10-ия 
конгрес на Съюза, изцяло се предаде на работата ни до днес. Това 
подчерта в отчетния доклад за изтичащата година на заседанието 
Централния управителен съвет председателят на Съюза на ветераните от 
войните на България доц. д-р Иван Сечанов.   
 
Основен акцент в работата на Съюза по родолюбивото направление бе 
участието в отбелязването на исторически годишнини, като вниманието бе 
насочено преди всичко към 100-годишнината от Първата световна война. 
Както централното ръководство, така в местните структури се включиха в 
проявите по програмата на Националния комитет за отбелязване на 100-
годишнината от Първата световна война в съвместните мероприятия с 
Министерството на отбраната и другите родолюбиви съюзи. В това 
отношение, посочи председателят, имахме непосредствената помощ на 
дирекция „Социална политика” на Министерството на отбраната. Не бяха 
забравени и ветераните, които навършват кръгли годишнини. 
 
В периода след конгреса социалната дейност е насочена предимно в 
подпомагане на ветераните в крайно тежко финансово и здравословно 
състояние. За съжаление, се отбелязва в доклада, поради напредването на 
възрастта все повече ветерани се нуждаят от социален патронаж и 
доставяне на храна по домовете, както и от медицинска помощ.  Въпреки 
разяснителната работа по правата на ветераните и възможността за 
безплатно и целогодишно пребиваване в санаториумите в Банкя, Стара 
Загора и др., много малък брой от тях са се възползвали от тази 
възможност. 
 
По данни на НОИ към 1 юли т.г. общият брой на живите ветерани за цялата 
страна е 2946 души. От тях през тази година са хоспитализирани в 
болниците - 26 души. В санаториумите са постъпили 21, в хосписите - 8 
човека. По данни на областните ръководства в крайно тежко положение за 
цялата страна са около 130 души. Твърде скъпо струват спомагателните 
материали (консумативи). На финално болните и немощни стари ветерани, 
без близки и с ниски пенсии, най-подходящите заведения за тях – 
хосписите, са твърде скъпи. Единственото добро решение на тези 
социални и здравни проблеми на ветераните е приемането от Народното 



събрание на промените в Закона за ветераните от войните, се посочва в 
доклада, които вече минаха на второ четене в социалната комисия. 
 
При добра организация премина и тазгодишното отбелязване на 21 
септември – Международния ден на мира, отбеляза доц. д-р Сечанов. 
Сформира се инициативен комитет, в който основна роля играеха 
Дружеството на ООН на България и нашият Съюз на ветераните. 
Проведена бе пресконференция в СБЖ на 20 септември. За първи път в 
проявите се включи и БМЧК. Заслужава да отбележим заслугата за 
организиране на честването на доц. д-р Софи Пинкас, за което искрено ѝ 
благодарим. 
 
Участвахме в уникалната международна среща в София на тема 
”Организациите на ветераните за опазване на мира и сигурността в света” - 
среща между руски ветерани и американски ветерани на високо равнище 
– делегации, водени от председателите, от руска страна – армейски 
генерал от запаса Михаил Мойсеев – председател на Руския съюз на 
ветераните и генерал-майор от резерва Джефри Филипс – изпълнителен 
директор на Асоциацията на ветераните от запаса на САЩ. Нова и много 
интересна форма на контакти между ветерански и русофилски 
организации беше телевизионният мост между Стара Загора и Волгоград 
по случай 100 години от рождението на Маресев – почетен гражданин на 
град Стара Загора. Отбелязана бе и визита на делегацията на съюза в гр. 
Екатеринбург, Свердловска област, Русия, по тяхна покана. С удоволствие 
отбелязвам, че заяви председателят, че след 10-ия конгрес продължава 
възходящата линия при изпълнение на задачите в организационното 
направление. Подготвени и проведени са всички планирани заседания на 
Изпълнителното бюро, както и всички други мероприятия по области: - 
срещи, съвещания с другите родолюбиви организации и съюзи, с 
ведомства, чествания на бележити дати, национални празници, кръгли 
годишнини и др. На заседанието бе отчетено разходването на държавната 
субсидия на съюза за 2016 г., докладван бе и проектът за бюджет за 
следващата година.  
 
Кадрови промени 
 
На заседанието на Централния управителен съвет бяха гласувани промени 
в ръководството на Съюза на ветераните от войните. На мястото на 
подалия оставка Евгений Белий, досегашен председател на Столичната 



организация за член на ИБ на ЦУС бе избран Любен Ризов, ветеран, 
понастоящем председател на Столичната организация.  
 
За член на ИБ на ЦУС бе избрана доц. д-р Софи Пинкас, ветеран от войната, 
дългогодишен член на Централиня управителен съвет.  
 
За заместник-председател на Съюза бе избран полковник от запаса Петър 
Пандурски, завеждащ направление „Организационно”.  
 


