Ветераните от войните прeизбраха председателя си
На своя XI конгрес, който се проведе на 17 юни в ЦВК,
София, ветераните от войните на България, техните
потомци и съмишленици преизбраха председателя си доц.
д-р Иван Сечанов. При гласуването на допълненията и
измененията на Устава бе записано, че за председател на
Съюза на ветераните от войните на
България (СВВБ) може да бъде избиран само ветеран.
Отпадна и изискването за мандатност. Избран бе
Централен управителен съвет от 40 души, в който по
право влязоха председателите на 28-те областни
организации. За председател на Централната контролноревизионан комисия бе преизбрана Ели Кощрова.
Делегатите гласуваха Обръщение на конгреса към
държавните институцици и всички сънародници,
прочетено от доц. д-р Софи Пинкас. В него се посочва:
„Ветеранските организации в т.ч. и нашата, трябва да
бъдат лидери за отстояването на мира и националната
сигурност. Опазването на мира да стане свещен дълг на
всички хора в света. Всяка война е престъпление срещу
живите, забрава на загиналите, поругаване на героите,
грабителство на бъдещето, нашето, на децата ни, на
Родината ни.“
В началото председателят на военно-патриотичната
организация доц. д-р Иван Сечанов бе удостоен с високо
отличие – „Почетен знак на президента на Република
България“. Наградата връчи съветникът на държавния
глава по сигурност и отбрана полк. Илия Милушев. Той
поздрави участниците във форума от името на президента
и върховен главнокомандващ Въоръжените сили ген.
Румен Радев.

Вие сте най-добрите адвокати на политиката на мирно
решаване на съществуващите конфликти, както и пример
за решително отстояване на националните интереси,
включително с оржие в ръка, се посочва в приветствения
адрес, подписан от държавния глава. Бих искал, заявява
президентът, да изразя своето уважение към
ръководството на Съюза за положените усилия, за
всеотдайната работа за защита правата и интересите на
ветераните от войните на България.
Гордеем се, че сте наши партньори, посочи в
приветствието си директорът на дирекция „Социална
политика и политика по военно-патиротично възпитание“
Иво Антонов. Той поздрави делегатите от името на
вицепремиера и министър на отбраната Красимир
Каракачанов. Нашето сътрудничесво е важно за България
и ние ще продължаваме да ви помагаме в цялостната
родолюбива дейност, каза още г-н Иво Антонов.
Поздравления и готовност за продължаване на активна
съвместна дейност изразиха полк. Павел Станев – главен
секретар на СОСЗР, капитан далечно плаване Атанас
Иливе – председател на Съюза на възпитаниците на
ВНВУ, ШЗО и РВГ, младши лейтенант от запаса Петър
Велчев – председател на Съюза на военноинвалидите и
военнопострадалите, Симеон Симеонов – председател на
Отечествения съюз и Пенка Дойкова – кмет на Община
Хисаря. От името на Руския съюз на ветераните и
асоциациите на ветераните в Северна Македония
конгресът бе приветстван от полк. Дмитрий Бабийчук и
полк. Вангел Димков. Писмени поздравителни адреси
имаше още от министъра на отбраната, началника на
отбраната, БАС и НД „Русофили.“
В работата на конгреса, който бе открит със слово на доц.
д-р Иван Сечанов, участват 114 делгати от избраните 152.

37 от тях са ветерани от Втората световна война, 103 –
потомци и 12- съмишленици. Повече от половината са
служили в Българската армия. 78 на сто са с висше
образование. През обедната почивка бяха положени венци
и цвеят пред Паметника на Незнайния воин и Паметника
на ген. Владимир Стойчев. Делегатите бяха уважени и от
кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. Тя
положи заедно с тях цветя пред Паметника на Незнайния
воин. Доц. Сечанов връчи грамота и плакет на почетен
член на СВВБ на г-жа Фандъкова. Ще нааправил всичко
възможно да възстановим Мемориала на Първи и Шести
пехотни полкове пред НДК, каза тя.
В изказванията пролича тревогата от нарастващите
здравни и социални проблеми за ветераните и все още
недостатъчните грижи на държавата в това отношение.
Направени бяха редица предложения за подобряване на
организационната и военно-патриотичната дейност.
Неизменна част от дискусията бе бъдещето на съюза. В
този смисъл бяха и приетите проекторешения.
На първото си заседание Централният управителен съвет
избра по предложение на доц. д-р Иван Сечанов
заместник-председатели и членове на Изпълнителното
бюро. Заместник-председатели са Петър Пандурски, Софи
Пинкас и Спирдон Спирдонов, а членове на бюрото –
Тодор Гогов, Аврам Ниего, Мария Стоянова, Емилия
Стойчевска, Стоян Топалов, Атанас Хаджиев и Иван
Смарандов.
Началникът на отдел „Военни паметници и военнопатиротично възпитание“ в дирекция „Социална политика
и политика по военно-патриотично възпитание“
полковник от запаса Манол Тенчев прочете заповеди на
министъра на отбраната и началника на отбраната за
награждаване. Отличията бяха връчени от директора на

същата дирекция Иво Антонов. Със заповед на министъра
на отбраната с награден знак „За достойнство и чест“ –
втори вариант, бяха удостоени ветераните капитан от
запаса Хиню Коларов на 99 години, старшина от запаса
Трифон Ковачев на 98 години и подофицер Иванка
Богоева на 97 години. Юбилеен медал „100 години Първа
световна война“ получи председателят на ветераните в
Кюстендил подполковник от запаса Кирил Йовев, а
бинокъл „Б 8х30“ полковник от запаса Иван Смарандов –
председател на Областната организация на съюза в
Плевен. Със заповед на началника на отбраната със
сувенирен нож „АК-47“ бе награден полковник от запаса
Красимир Вълев – предсеедател на Областната
организация на съюза в Ямбол , а с грамоти председателите на областните организации в Бургас и
Силистра Ася Бороджиева и Стоян Колев.
С юбилеен медал „100 години от Първата световна война“
със заповед на министъра на отбраната бяха наградени
полковник Дмитрий Бабийчук – началник на
международния отдел на Руския съюз на ветерните,
полковник Бошко Петревски – заместник-председател на
Съюза на ветераните в Северна Македония, Дан Виго
Бергтун – председател на Световната федерация на
ветеранитее от войните, Вилмос Хантин – председател ан
Европейската федерация на ветераните, генералполковник Владимир Гребенюк и полковник Николай
Роянов – заместник-председатели на Руския съюз на
ветераните и Душан Чукич – председател на Съюза на
ветераните в Сърбия. Почетната значка на МО получи
полковник Вангел Димков – заместник-председател на
Съюза на ветераните в Северна Македония.
Чуждестранните гости бяха удостоени още с почетния
знак на СВВБ. Същото отличие получиха Хиню Коларов,

Момка Христова и Иван Мангушев. Със званието
„Почетен член на СВВБ“ бяха отличени Жельо Радев –
директор на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ в
Сливен и Марияна Милева – директор на Природоматематическата гимназия „Добри Чинтулов“ в Сливен. С
почетния знак на СВВБ бяха удостоени президентът
Румен Радев, министърът на отбраната Красимир
Каракачанов и началникът на отбраната генерал Андрей
Боцев.
Доц. д-р Иван Сечанов изказа благодарност на Иво
Антонов и Манол Тенчев от Министерството на отбраната
за подкрепата и непрекъснатото съдействие. Той им връчи
почетния знак на СВВБ. Ветерани и потомци бяха
наградени с медал „За укрепване на сътрудничеството“ на
Руския комитет на ветераните: Подполковник доц. д-р
Иван Сечанов – председател на Съюза на ветераните от
войните на България; капитан доц. д-р Софи Пинкас –
заместник-председател на Съюза на ветераните от
войните на България; полковник Петър Пандурски –
заместник-председател на Съюза на ветераните от
войните на България; капитан I ранг Марин Петков –
заместник-председател на Съюза на ветераните от
войните на България; майор Тодор Гогов – заместникпредседател на Съюза на ветераните от войните на
България; полковник Спирдон Спирдонов – член на
Изпълнителното бюро на Съюза на ветераните от войните
на България; мичман Димитър Бебенов – кореспондент на
Съюза на ветераните от войните на България; Иво
Антонов – директор на дирекция „Социална политика и
политика по военно-патриотично възпитание” в
Министерството на отбраната; полковник Манол Тенчев –
началник на отдел „Военни паметници и военнопатриотично възпитание” в дирекция „Социална

политика и политика по военно-патриотично възпитание”
в Министерството на отбранат; и Ели Кощрова –
председател на Централната контролна комисия на Съюза
на ветераните от войните на България.
Конгресът завърши с аплодисменти за Представителния
ансамбъл на Въоръжените сили, чийто изпълнители
зарадваха ветераните от войните и всички делегати и
гости.
Държавният глава: Вие сте най-добрите адвокати на
мира
От поздравителния адрес на президента и върховен
главнокомандващ Въоръжените сили Румен Радев
„В своята дългогодишна история Съюзът се е утвърдил
като основен застъпник на интересите и правата на
ветераните от войните и ключов фактор за решаване на
техните социални проблеми”
„СВВБ днес е незаменим за утвърждаване в българското
общество на патриотизъм и любов към Родината, на
духовните ценности и традиции на българския народ.
Сложният и динамичен свят, в който живеем, е изпълнен с
предизвикателства към националната сигурност на
Република България и нашето общество има все повече
нужда от високите добродетели и морални качества, които
Вие сте демонстрирали в хода на войните за защита на
България.”
„Мероприятията, организирани от ветераните, имат
изключително убедително възпитателно въздействие
върху младото поколение. Вие сте най-добрите адвокати
на политиката на мирно решаване на съществуващите
конфликти, както и пример за решително отстояване на
националните интереси, включително с оръжие в ръка.”

Снимка Румен Радев
Грижите за ветераните и бъдещето на съюза вълнуваха
делегатите
Основното направление в нашата работа е военнородолюбивото, посочи в изказването си Веселина
Воденичарова, делегат от Варна. То се изразява както в
отбелязване на важни исторически годишнини, така и в
грижи за военните паметници. Тя изрази тревога за
бъдещето на Съюза, с оглед на намаляването на
ветераните. Във Варненска област има 58 участници във
Втората световна война, които поради напредналата си
възраст все по-трудно участват в различни прояви. Според
нея трябва да се увеличат средствата за подпомагане на
ветераните, както и вниманието на държавните органи
към тези хора.
Със същата тревога бе изпълнено и изказването на
председателят на Столичната организация Мария
Стоянова. Имаме много потомци и съмишленици, но не
всички работят с желание, каза тя. Според нея трябва да
се намерят необходимите решения и механизми за
гарантиране бъдещето на Съюза.
Необходима е ясна визия към кого да ориентираме нашата
патриотична и родолюбива дейност, смята председателят
на Областната организация на Съюза във Велико Търново
Иван Коев. Това, според него се отнася, включително за
правителството и парламента, които, по думите му, доста
са закъсняли в това отношение. Повечето млади хора не
присъстват на исторически чествания, не се гриат за
военните паметници, дори не ги уважават, каза той. Тук,
посочи Иван Коев, няма европейски закони, всичко е в
нашите ръце. Предложи във всяко учебно зааведение да

има час по родолюбие, а в началото на деня в училищата
да звучи химнът на Република България. Според него
трябва да има национална програма за опазване на
военните паметници. Другото му предложение е за
приемане на Национална програма за военно-патриотично
възпитание. Само заедно и съвместно ще решим
проблемите, бе категоричен Иван Коев.
Божидар Борденяшки, делегат от Сливен, не скри
разочарованието си, че нито един представител на
висшето военно ръководство не дойде да поздрави лично
ветераните, които изнесоха на плещите си участието на
армията ни във Втората световна война. Той изрази
мнение, че бъдещето на Съюза е в привличането на
участници в мисиите зад граница. Проблемите са много.
Някои от тях бяха конкретизирани така – бездушие на
държавната администрация, сериозни трудности при
настаняването на ветерани в домовете за стари хора и
нежеланието на Министерството на отбраната да вдигне
т.нар. таван на пенсията за ползване на социалната кухня.
Имаме кмет, който нищо не ни е отказал, посочи Васила
Илиева, председател на Областната организация на Съюза
в Русе. Става дума за Пламен Стоилов. Той е предоставил
и офис, и клуб на ветераните. Помогнал е много за
изграждането на мемориала на загиналите във войните
русенци.
Почетният председател на Областната организация в
Ловеч Ганко Бенев изрази от трибуната благодарност за
добрата работа с началника на Военния клуб в града
майор от запаса Николай Василев, ръководствата на
военно-патриотичните организации и училищата. Той
предложи да се организира широко обсъждане на понататъшното развитие на Съюза.

Борис Гърнев, делегат от Пловдив, предложи да се
приложи в национален мащаб опитът на Общинската
организация в Хисаря. Там има трима ветерани и 200
потомци, между които кметът, учители, бизнесмени,
свещеници и др.
Да вземем решение за пътя на Съюза по-нататък, призова
Ася Бороджиева, председател на Областната организация
в Бургас. Тя предложи създадената при тях школа
„Родолюбие“ да прерасне в Национално младежко
движение в състава на СВВБ. Национален статут би могъл
да придобие и конкурсът за мира, който се провежда в
Бургас. Според нея ветераните, които не могат да се
самообслужват, трябва да имат право на социален
асистент.
С право Ясен Ангелов, делегат от Кюстендил и
председател на Областната организация на СОСЗР,
попита къде са депутатите, за да чуят проблемите на
ветераните. Той смята, че е небоходимо по-тясно
взаимодействие с останалите военно-патриотични съюзи.
Опит по привличане на съмишленици, сподели Димитър
Тихолов, председател на Областната организация в
Монтана. Той имаше доста въпроси по механизма на
разпределение на държавната субсидия. Митка Захариева,
делегат от София, благодари за вниманието към
делегатите, особено при навършване на кръгли
годишнини.
Тревога от фашистки прояви, особено в Кюстендил,
изрази председателят на Областната организация Тодор
Гогов. Той бе конкретен, имайки предвид паметната плоча
на загинали немски войници точно пред паметника на 13
пехотен рилски полк и преименуването на боксовия
турнир „Странджата“ в „Странджа“, с което се хвърля
булото на забравата върху името на партизанина и

загиналия командир на рота във Втората световна война
Кирил Николов – Странджата.
Подписахме споразумение за сътрудничество с Руския
съюз на ветераните
Председателят на Съюза на ветераните от войните на
България доц. д-р Иван Сечанов подписа текста на
Споразумение за сътрудничество и взаимодействие с
Общоруската обществена организация на ветераните
"Руски съюз на ветераните". Това стана на среща на
новото ръководство на СВВБ, избрано на проведения XI
конгрес с членовете на чуждестранните делегации.
Обменен бе опит за работата на ветеранските
организации. Доц. д-р Иван Сечанов подписа
споразумение за сътрудничество между Съюза на
ветераните от войните на България и Руския съюз на
ветераните. Документът е съгласуван предварително и
след подписването му от председателя на Руския съюз на
ветераните армейски генерал Михаил Мойсеев ще влезе в
сила. Предстои подписване на подобно споразумение с
ветеранската организация от Северна Македония. В него
ще се акцентира на поддържането на българските военни
гробища в Северна Македония и усилията за постигане на
съвместни действия със сродните организации на
Балканите за запазването на мира.
В разговора, който се проведе в ЦВК, участваха полк.
Дмитрий Бабийчук – началник на международния отдел
тна „Руския съюз на ветераните”, полк. Вангел Димков –
заместник-председател на Съюза на ветераните от
Северна Македония и полк. Бошко Петревски – член на
Сдружението на борците от Северна Македония. От
българска страна, освен доц. д-р Сечанов, се включиха

заместник-председателите на СВВБ полк. Петър
Пандерски и доцент д-р Софи Пинкас и членът на
Изпълнителното бюро на СВВБ ген. Стоян Топалов.
Приети бяха основни насоки за работа до следващия
конгрес
Конгресът прие проекторешения за своята по-нататъшна
дейност. В тях се посочва, че периодът между Десетия и
Единадесетия конгрес на Съюза на ветераните от войните
на България се характеризира с усилия за преодоляване на
редица трудности от обективен и субективен характер.
Напредналата възраст на ветераните от Втората световна
война ограничава възможностите им за участие в
организационната дейност, което е наложило по-активно
включване на потомците и съмишлениците. Основното
внимание на членовете на Съюза е било насочено към
подобряване социалното и здравно състояние на
ветераните. Реализирани са редица инициативи във
военно-родолюбивата и международната дейност.
Подобрено е взаимодействието с държавните институции
и неправителствените организации.
Приети бяха няколко основни насоки. Те са свързани с понататъшно подобряване на организационната структура и
състояние на СВВБ, съобразно неговата численост,
покритие на територията на страната, възможности на
членовете му и неговото съхраняване като
неправителствена военно-патриотична организация;
разработване на концепция за привличане на потомци и
съмишленици като членове на СВВБ и включването им в
ръководните органи; запазване и по-нататъшно развитие
на взаимодействието с държавните институции и
останалите военно-патриотични организации на

централно и местно равнище; подобряване на контрола и
помощта от страна на Централния управителен съвет,
областните и общинските управителни съвети;
своевременно и аргументирано изразяване позициите на
СВВБ по актуални проблеми у нас и в света, в т.ч. и по
решения, които се отнасят пряко до ветераните;
разгръщане на активна военно-патиротична и родолюбива
дейност, която в този период да бъде посветена на 75
години от Победата през Втората световна война и
участието на България и нейната армия в нея;
продължаване на усилията за изграждане на нови и
поддържане на съществуващите военни паметници у нас и
в чужбина; разработване, приемане и изпълнение на
мерки за подобряване на социалното и здравното
състояние на ветераните, в т. ч. изменение и допълнение
на Закона за ветераните от войните; подобряване
условията при получаване на храна от социалните кухни
към Министерството на отбраната, включително
доставяне на храна до домовете на ветераните;
активизиране на международната дейност на СВВБ, като
член на Световната федерация на ветераните от войните и
на двустранно равнище с ветеранските организации в
Русия, Украйна, Беларус, страните от Балканския
полуостров и др.; подобряване и разширяване връзките с
медиите за отразяване живота на СВВБ. Продължаване на
издателската дейност, свързана със съхраняването на
нашата историческа памет. Предложените отх комисията
проекторешения бяха обогатени с някои конкретни
предложения по време на изказванията, които намериха
подкрепа то делегатите. Конгресът задължи ЦУС да
разработи конкретна програма за изпълнение на
основните насоки и да я приема на свое заседание през
есента на 2019 г.

Конгресът избра 40 ветерани и потомци за членове на
Централния управителен съвет
В поименния състав на ЦУС бяха избрани по право, в
съответствие с устава, 28 председатели на областни
управителни съвети плюс още 12, които са избрани за
делегати на Единадесетия конгрес на Съюза: Елена
Иванова Икономова, потомък, председател на ОУС –
Благоевград; Ася Лазарова Бороджиева - потомък,
председател на ОУС – Бургас; Васил Николов Василев –
потомък, председател на ОУС – Варна; Иван Христов
Коев – потомък, председател на ОУС – Велико Търново;
Живко Рангелов Бонев – потомък, председател на ОУС
във Видин; Лъчезар Ангелов Генов – потомък, предсдател
на ОУС във Враца; Пеньо Петров Славов – потомък,
председател на ОУС в Габрово; Ани Огнянова Иванова –
потомък, председател на ОУС в Кърджали; Тодор
Николов Гогов - ветеран, председател на ОУС в
Кюстендил; Георги Цанков Тотев – съмишленик,
председател на ОУС в Ловеч; Димитър Стойчев Тихолов –
потомък, председател на ОУС в Монтана; Петко Борисов
Генуров – потомък, председател на ОУС в Пазарджик;
Сава Стоянов Алексов – потомък, председател на ОУС в
Перник; Иван Смарандов Иванов – потомък, председател
на ОУС в Плевен; Атанас Николов Хаджиев – потомък,
председател на ОУС в Пловдив; Стоян Великов
Мавродинов – потомък, председател на ОУС в Разград;
Васила Стоилова Илиева – ветеран, председател на ОУС в
Русе; Стоян Стефанов Колев – потомък, председател на
ОУС в Силистра; Николай Любенов Тодоров – потомък,
председател на ОУС в Сливен; Златка Костадинова
Петрова – потомък, председател на ОУС в Смолян; Георги

Илиев Георгиев – потомък, председател на ОУС на
София- област; Мария Александрова Стоянова – ветеран,
председател на Столичния съвет; Янаки Михайлов Драгов
– потомък, председател на ОУС в Стара Загора; Иван
Господинов Петров – потомък, председател на ОУС в
Добрич; Елка Петрова Николова – потомък, председател
на ОУС в Търговище; Аврам Исак Ниего - ветеран,
председател на ОУС в Хасково; Мишо Атанасов
Йорданов – потомък, председател а ОУС в Шумен;
Красимир Иванов Вълев – потомък, председател на ОУС
в Ямбол; Иван Танев Сечанов – ветеран, делегат от
София; Софи Леон Пинкас – ветеран, делегат от Пловдив;
Петър Димитров Пандурски – потомък, делегат от
Плевен; Марин Николов Петков – потомък, делегат от
Варна; Емилия Ефтимова Стойчевска – потомък, делегат
от Враца; Стоян Нешев Топалов – потомък, делегат от
Смолян; Божидар Иванов Борденяшки – потомък, делегат
от Сливен; Евгений Николаевич Белий – потомък, делегат
от София – град; Марин Нанков Калонкин – потомък,
делегат от София – област; Борис Симеонов Гърнев –
ветеран, делегат от Пловдив; Иван Гетов Христов –
потомък, делегат от Ловеч, председател на Общинската
организация в Тетевен и Спирдон Стоянов Спирдонов –
потомък, делегат от Шумен.
За председател на СВВБ и на ЦУС да бъде преизбран доц.
д-р Иван Танев Сечанов – досегашен председател
Централната контролно-ревизионна комисия ще се
състои от 5 души. В нея влязоха Ели Божидарова Кощрова
– потомък; Любен Ризов Христов – ветеран; Тодор
Ненков Андонов – ветеран; Емил Костадинов Петров –
потомък; Янка Атанасова Якова – потомък.
За председател на ЦКРК бе преизбрана Ели Божидарова
Кощрова - досегашен председател

Членове на Изпълнителното бюро на Централния
управителен съвет
На първото си заседание Централния управителен съвет
по предложение на председателя доц. д-р Иван Сечанов
избра следния състав на Изпълнителното бюро: Иван
Сечанов, Петър Пандурски, Софи Пинкас, Спирдон
Спирдонов, Емилия Стойчевска, Стоян Топалов, Тодор
Гогов, Мария Стоянова, Аврам Ниего, Иван Смарандов и
Атанас Хаджиев. За заместник-председатели бяха избрани
Петър Пандурски – по административната дейност, Софи
Пинкас – по здравната и социалната дейност и връзка със
Световната федерация на ветераните и Спирдон
Спирдонов- по военно-родолюбивата дейност.
Обръщение от Единадесетия конгрес на СВВБ
Скъпи ветерани и потомци,
Уважаеми сънародници,
Днес приключи 11-ят конгрес на Съюза на ветераните от войните
на България. Отчетохме много амбициозни цели и задачи от
нашия стратегически план за осигуряване на здравна, социална и
морална защита на ветераните, активна и родолюбива дейност,
съхраняването на
историческата памет и преклонение на
загиналите бойни другари, противопоставяне на неофашистки
прояви, активна пропаганда за мир и национална сигурност,
поддържане на контакти с международната федерация на
ветераните (FMAC).
Нашата бъдеща дейност ще продължава да е свързана с тези
задачи.
За нас ветераните предстоящото честване на 75-та юбилейна
годишнина от 9 май, победата през Втората световна война и
разгрома над хитлерофашизма не е повод за носталгия към
миналото, а поука и отправна точка към бъдещето предвид
геополитическата ситуация в света, активизиране на военните

конфликти, на неофашистки организации, ксенофобията,
тероризма и омразата.
Ветеранските организации в т.ч. и нашата трябва да бъдат лидери
за отстояването на мира и националната сигурност. Опазването
на мира да стане свещен дълг на всички хора в света. Всяка война
е престъпление срещу живите, забрава на загиналите, поругаване
на героите, грабителство на бъдещето, нашето, на децата ни, на
Родината ни.
Трябва да убедим младите хора, че могат да реализират целия си
потенциал само в условията на мирна среда в нашата родина.
Историята е доказала, че колкото и да е жесток един конфликт,
може да бъде спрян и мирът може да надделее, за да могат
нашите деца и внуци да живеят и мечтаят за едно спокойно и
нормално бъдеще. Колкото и да е трудно, ние сме длъжни да
превърнем 21-ви век във век на Мира.
Закривайки 11-я конгрес и в навечерието на 75-я годишен юбилей
от победата през Втората световна война, ние можем да отчетем,
че постигнахме много и нашата мисия продължава.
Не трябва да сме равнодушни, трябва да помним и предадем на
следващите поколения нашия героизъм, нашия патриотизъм за
мирното развитие на любимата ни Родина.
Да живее България!
17 юни 2019 г., от конгреса

