
ПРОБЛЕМИТЕ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ 

ОСТАВАТ НЕРЕШЕНИ 
 

За пореден път бяха поставени и анализирани редица болезнени за ветераните 

от войните въпроси. Това стана на Регионалната среща за обмяна на опит на 

председателите и други представители на областните структури на Съюза на 

ветераните от войните от Югозападна България. Домакин на форума бе 

председателят на Софийската организация Любен Ризов. 

 

В срещата участва подполковник Ивайло Цанев, началник на сектор „Човешки 

ресурси” в ЦВО. Той потвърди още веднъж готовността на военните окръжия 

да изпълняват споразумението за съвместна работа със Съюза. От своя страна 

участниците не скриха удовлетворението си от подкрепата, която получават в 

цялата страна от началниците и служителите на военните окръжия. Ветераните 

усещат грижа единствено от ЦВО, бе категоричен и заместник-председателят 

и главен секретар на Съюза на ветераните от войните капитан I ранг от запаса 

Марин Петков. 

 

Основният проблем продължава да бъдат последните промени в Закона за 

ветераните от войните, които гласува предишният състав на Народното 

събрание. Общо е мнението, че тези поправки пречат и не решават здравните 

и социалните въпроси на ветераните. Изразено бе мнение, че новите текстове 

трябва да се уточнят в Правилника за прилагане на Закона за ветераните от 

войните, за да няма различни тълкувания от страна на централната и местната 

власт, медицинските и социалните органи. 

      

Тема на изказванията бе и бъдещето на Съюза с оглед на намаляването на броя 

на ветераните. Във връзка с това е възможно на следващия конгрес да се вземат 

конкретни решения за окончателно включване на потомци и съмишленици, в 

това число може да се мисли за промяна на наименованието на Съюза.  

 

Оказва се, че грижата за ветераните зависи много и от отношението на 

местната власт. Има области и общини като Кърджали и Рила, където 

съвместната дейност заслужава адмирации. За съжаление, този опит не се 

прилага навсякъде, което се отразява негативно най-вече върху усилията на 

областните и общинските ръководства да работят индивидуално с ветераните.  

Трудностите са най-вече в малките населени места, където липсват не само 

лекари, но и аптеки, които да работят с ветераните. Като добро начало бе 



посочено получаването на определни суми срещу съответните документи от 

Комисията по материално подпомагане на Министерството на отбраната.   

 

Срещата завърши с връчване на поздравителни адреси на ветерани от 

столицата, които през третото тримесечие на годината са навършили от 90 до 

100 години. Най-възрастният от тях бе 99-годишният Христо Иванов, който си 

взе наградата и сам пое към дома си по софийските улици. Уважени бяха още 

96-годишните Здравко Добрев, Цвятко Димитров и Доньо Донев, 95-

годишните Атанас Иванов, Борис Петров, Илия Колев и Кирил Стоянов и 90-

годишните Величка Георгиева и Цветанка Арабова. За тях и за всички 

участници в регионалния форум имаше богата културна програма, за което 

основна заслуга има Кирка Мангеина – секретар на Столичната организация 

на Съюза на ветераните от войните.    
 


