В МО обсъдиха проблемите на военно-патриотичните съюзи
Главният проблем пред четирите военно-патриотични съюзи е свързан с
прилагането на 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 в сгради в управление на
Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната.
Това бе един от въпросите, които бяха поставени на среща на 27 февруари
с вицепремиера и министър на отбраната ген. Стефан Янев. В нея
участваха председателят на СОСЗР генерал-лейтенант от запаса Стоян
Топалов,
председателят
на
Съюза
на
военноинвалидите
и
военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев,
председателят на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ капитан
далечно плаване Атанас Илев, заместник-председателят и главен секретар
на Съюза на ветераните от войните капитан I ранг от запаса Марин Петков
и председателят на Асоциацията на Сухопътните войски генераллейтенант от резерва Кирил Цветков. От страна на МО се включиха още
Мария Москова – изпълнителен директор на ИА „Военни клубове и
военно-почивно дело”, Диян Валянов – и.д. директор на дирекция
„Социална политика”, Маргарита Георгиева – главен експерт в дирекция
„Правно-нормативна дейност” и др.
За решаването на този и редица други въпроси министърът поиска в
определен срок да се направят необходимите предложения. Той благодари
на членовете на съюзите, че държат високо пламъка на родолюбието и
изрази готовност да се търсят пътища съвместната дейност с МО да бъде
по-добре приета от обществото. От страна на неправителствените
организации бе изказана благодарност за досегашната подкрепа,
включително от дирекция „Социална политика” и нейния отдел „Военни
паметници
и
военно-патриотично
възпитание”.
Не
по-малка
удовлетвореност имаше от съвместната работа с ИА „Военни клубове и
военно-почивно дело”.
Обсъдена бе необходимостта от разработване и приемане на национална
програма завоенно-патриотично възпитание и обучение на населението.
Обърнато бе внимание за по-широко изучаване на военната ни история във
формированията на Въоръжените сили. Посочена бе нуждата от
активизиране на работата на Консултативния съвет по въпросите на
военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните, който би
могъл да обсъди, включително и механизми за повишаване на

военноинвалидните пенсии. От страна на съюзите бе поставен въпросът за
вдигане на т.нар. таван на месечния доход, който позволява храненето в
социалните кухни към МО. Според тях, би могло подобно право да
получат и членовете на СОСЗР, които са служили в структурите на МВР.
На срещата бе дискутиран проблемът с грижите за пенсионираните
военнослужещи, ветераните от войните и военноинвалидите, които са на
преклонна възраст и без близки.
Винаги в действията си, в уставите и другите наши документи ние държим
да сме партньори на Министерството на отбраната, Въоръжените сили,
като цяло и на началниците на гарнизони и на командирите на
формирования по места, се посочва в писмото на председателите на
съюзите, което те бяха изпратили за тази среща.Нашата дейност е преди
всичко военно-родолюбива и социална, т.е. подпомагане на офицери и
сержанти от запаса и резерва, ветерани от войните, военноинвалиди и
военнопострадали, както и на техните семейства, когато са изпаднали в
тежко положение. Получава се така, че за да работим за постигане на тези
цели ние трябва да си плащаме, пишат съюзите, визирайки споменатата в
началото наредба. Молбата ни, заявяват те, е да се намери решение на този
проблем.

