Президентът ген. Румен Радев: Хора, като д-р Иван Сечанов
ни дават вяра, която да следваме
Патриотичното войнство приветства днес доц. д-р Иван Сечанов.
То се събра в ЦВК непосредствено след Богоявленския водосвет
на бойните знамена, за да участва в представянето на книгата на
председателя на Съюза на ветераните от войните на България
доц. д-р Иван Сечанов "Вървях по пътя след вярата и дълга". Тази
книга, каза президентът и върховен главнокомандващ
Въоръжените сили ген. Румен Радев, грабва още от първите
страници. Зад привидната лекота, продължи той, с която се
описва ежедневието на един живот, се дава много важна
преценка и много важна обобщена картина за характера
на XX век. Това не е, посочи държавният глава, просто една
биографична книга, а биографията на едно динамично столетие, в
което д-р Сечанов следва своя път. Следва се не просто пътя,
подчерта той, а се следват ценности, което е урок как да живееш
живота си пълноценно, независимо дали си на ученическата или
студентската скамейка, в селската, околийската или окръжната
болница, в здравното министерство или в Съюза на ветераните от
войните.
„Да следваш ценностите е да бъдеш предан на своя род и родина,
да желаеш да се самоусъвършенстваш в името на доброто на
обществото”, каза още президентът в своето слово. Заглавието,
отбеляза той, ми звучи по друг начин. Не просто следване на пътя
след вярата. „Хора като д-р Сечанов дават вяра. Те дават вяра,
която другите да следват. В това е смисълът на тази книга”, заяви
ген. Радев. В знак на благодарност президентът получи голям
букет, връчен му осемгодишния Даниел Василев Топалов, който
е правнук на фронтовака от район „Овча купел” Васил Янков
Василев.
Презентацията се проведе под ръководството на заместникпредседателя на СВВБ полковник от запаса Петър Пандурски. В
началото бе обявено решението на ръководството на СВВБ, че с
представянето на книгата „Вървях по пътя след вярата и дълга”
Съюзът поставя началото на отбелязването на 75 години от
участието на Българската армия в заключителния етап на Втората

световна война. Очакванията са през 2019 и 2020 г. инициативата
да придобие национален мащаб с прякото участие на държавните
институции, армията и останалите организации от
неправителствения сектор. „Длъжни сме да го направим заради
героизма на българския войник по бойните полета на Европа, в
памет на загиналите и в чест на останалите живи фронтоваци у
нас, които са на възраст между 90 и 105 години. Така, както
направихме по повод 100 години от Първата световна война”, се
посочва в решението.
Уважение към личността на д-р Сечанов и неговата книга, която е
част от библиотека „Воини ветерани” на Съюза на ветераните от
войните, проявиха още секретарят на президента по сигурност и
отбрана ген. Стефан Янев, съветникът на президента по военната
сигурност бригаден генерал Васил Лазаров, полковник Павлин
Велков от ЦВО, председателят на СОСЗР ген. Златан Стойков,
председателят на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ
капитан далечно плаване Атанас Илев, председателят на Съюза
на военноинвалидните кооперации Борис Николов, председателят
на Сдружението на бившите сини каски Николай Колев,
председателят на Военно-историческата комисия полковник от
запаса доц. Станчо Станчев, председателят на дружество
„Военноинвалид” в столицата Емил Гуджев, председателят на
БАА полковник от резерва Ангел Георгиев, председателят на
СОЗР „Клуб 199” полковник от запаса Цанко Цанков,
ръководството на СВВБ, генерали и офицери от запаса.
Министерството на отбраната беше представено от полковник от
резерва Манол Тенчев – началник на отдел „Военни паметници и
военно-патриотично възпитание” в дирекция „Социална
политика.
Въпреки лошото време девет ветерани от Втората световна война
на възраст от 95 до 100 години бяха в залата. Приветствие от
името на председателя на Столичната организация на ветераните
Мария Стоянова прочете Кирка Мангеина. Д-р Сечанов бе
поздравен и от председателя на СОСЗР ген. Златан Стойков,
който даде много висока оценка на книгата и благодари на автора
за съвместната дейност. С добри думи към автора се обърна и
Митко Ганев от издателство „Пропелер”, което направи книгата

факт. Дойдоха и близките на д-р Сечанов. С голям букет го
зарадва праправнучката му Тея Сечанова.
Книгата се чете с удоволствие и интерес, посочи в словото си
военният историк полковник от запаса проф. Марин
Калонкин. Едновременно с това, каза той, тя има научноизследователски характер и е документ за бъдещи изследователи.
Професорът призова във връзка с предстоящото отбелязване на
75 години от победата над хитлеристка Германия да се направи
необходимото за възстановяване, укрепване и дозавършване на
всички паметници и изграждането на нови в районите на бойните
действия на Българската армия в Македония, Сърбия, Унгария и
Австрия. И посочи конкретни примери: костницата в Ниш,
където са погребани 2027 български бойци; възстановяване на
музея на Първа българска армия в Харкан, Унгария; завършване
преместването на паметници в някои селища в Унгария, като в
Сигетвар; поставяне паметен знак в района на Клагенфурт,
Австрия, където се срещат българската и английската армия в
Деня на победата; възстановяване паметните плочи на първи и
шести полк от Софийската дивизия и др. Книгата на д-р Сечанов
зове за това, бе категоричен професорът.
След като благодари за вниманието д-р Сечанов обеща „Ще водя
битка да увелича моите бели дни и да бъда полезен на хората!”.

