Българските фронтоваци се подготвят
за 75-годишнината от Победата
Демократичният свят, в т.ч. и България, са пред
изключително важна годишнина, която ще бъде
отбелязана подобаващо както от държавните институции,
така и от обществените организации. Както всички знаем,
през 2020 г. се навършват 75 години от победата над
хитлерофашизма. Тази победа даде шанс на мира, за да
можем днес да работим и творим в интерес на хората.
Заслужава да се отнесем с подобаващо внимание към тази
годишнина. Да се поклоним пред милионите жертви и да
отдадем заслуженото на тези, които победиха найголямото зло в историята на човечеството. И, найважното, да припомним на днешните поколения приноса
на България и нашата армия за успешния край на Втората
световна война.
Съюзът на ветераните от войните (СВВБ), в който
членуват хиляда фронтоваци и няколко хиляди потомци и
съмишленици,
стои
твърдо
на
позицията,
че
отбелязването на тази годишнина трябва да бъде на
национално ниво. Военно-патриотичната организация
винаги е била отговорна пред историята и бойната ни
слава. Това бе отчетено и на нейния редовен Единадесети
конгрес, който се проведе през юни т. г. Голяма част от
мероприятията в последно време бяха във връзка с
отбелязване на 100 години от края на Първата световна
война, 140 години от създаването на Българската армия и
годишнините от победата над хитлерофашизма. Съюзът
на ветераните от войните на България бе не само сред
учредителите на Националния инициативен комитет за
отбелязване на 100 години от Първата световна война, но
и един от неговите най-активни участници. Проведоха се
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редица инициативи у нас и зад граница, посветени на
героизма на българския войник. Отбелязани бяха
годишнините на големите битки, като на много места бяха
съпроводени с исторически възстановки. Ветерани и
други членове на Съюза получиха юбилейни медали „100
години Първа световна война”. Продължи откриването на
нови военни паметници, както и възстановяването на
старите. Издадени бяха книги за участието на армията ни
във войните и за отделни пълководци. Пресен е примерът
с излизането от печат на двутомното издание „Ехо от
войните” – разкази за живи ветерани от Втората световна
война, от съставители Константин Голев и Мариан
Гяурски.
Въпреки трудностите, на много места бе намерен подход
за включване на млади хора в нашите мероприятия,
посочва председателят на Съюза доц. д-р Иван Сечанов.
По традиция това се прави успешно в Кърджали с похода
на учениците по стъпките на бойната ни слава, в Хисаря и
на много други места. Успяхме, допълва той, да
привлечем и учениците от СУ „Ген. Владимир Стойчев”,
които бяха с нас на Страцин и пред паметника на ген.
Владимир Стойчев в София. Хубаво бе, че традиционните
вече регионални срещи се посвещават на исторически
годишнини.
Могат да се изброят редица мероприятия, организирани от
Съюза или с активно участие на негови членове, като
автопоход по стъпките на Първа българска армия в
Сърбия, Хърватия и Унгария, историческите възстановки
на Дравските боеве, операция „Деве баир” и „Дойранската
епопея”, организиране и участие в шествието „Безсмъртен
полк-България”, участието на председателя доц. д-р Иван
Сечанов и Борис Гърнев от Пловдив в честването на Деня
на победата в Москва, посещението на делегация на
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Съюза в Екатеринбург по покана на местната ветеранска
организация,
отбелязване
на
75
години
от
Сталинградската битка, откриването на впечатляващия
паметник на загиналите във войните в гр.Раковски,
почитане паметта на загиналите във Втората световна
война край Стражин и Страцин, панихидата на
Архангелова задушница на българското военно гробище
край с. Цапари Република Македония, откриването на
паметник на полковник Борис Дрангов във Военна
академия, участието на местните ръководства на Съюза в
изграждането на ученическите гвардейски отряди,
каквито вече има в Кърджали, Плевен, Смолян, Бургас,
Батак, Айтос и Горна Оряховица.
Голяма част от тези прояви станаха факт, благодарение на
съвместната работа с Министерството на отбраната,
респективно с неговата дирекция „Социална политика и
политика по военно-патриотично възпитание” и с другите
военно-патриотични
организации.
Централният
управителен съвет заедно със Столичния съвет
организираха още две посещения край Страцин, Северна
Македония. Такива посещения се провеждат и от други
областни и общински организации.
Направени са определени стъпки за реализиране на
старата идея за поставяне паметна плоча на загиналите в
Страцино-Кумановската операция край с. Страцин.
Установена е връзка с парламента в Скопие, сдружението
на запасните в Македония и кметовете на Куманово и
Кратово, които участваха в едно от посещенията ни.
Делегация на ветераните от Северна Македония участва в
Единадесетия конгрес.
Много са културните прояви с военно-родолюбив
характер в София, страната и чужбина. Само ще спомена
представянето на новата книга на полковник професор
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Марин Калонкин „С разум и сърце. През годините” в
Националния
военноисторически
музей,
книгата
„Военната памет на Разград” и др., фотоизложбата на
мичман от запаса Димитър Бебенов в Плевен,
фотоизложбите на световноизвестния унгарски художник
Бахгет Искандер със снимки на наши ветерани в София и
Харкан. Добра традиция в цялата страна е отбелязването
на рождените дни на ветераните, връчването на
поздравителни адреси, плакети на Съюза, ордени, медали
и грамоти на министъра на отбраната и различни
подаръци. Това е признак на уважение и признателност
към тези хора.
Всичко това е опит, който следва да бъде използван и в
по-нататъшната ни работа, особено през 2019-2020 г.,
когато акцентът ще бъде отбелязването на 75 години от
участието на Българската армия в заключителния етап на
Втората световна война, подчертава доц. д-р Иван
Сечанов. „Искаме да направим така, че хората във всеки
град и село да разберат, че с тях живеят ветерани от
Втората световна война. Това може да стане само
съвместно с общините и кметовете, като нашите
инициативи влязат в техните планове. Военнородолюбивата дейност е приоритет за Съюза на
ветераните от войните на България и тя не бива нито за
момент да се подценява”, казва още той.
Активната дейност на СВВБ му помага да играе сериозна
роля и в международен план. Той прави всичко по силите
си за изпълнение на амбициозните цели и задачи от
стратегическия план на Световната федерация на
ветераните (FMAC). В тази федерация влизат 172
ветерански организации от 121 страни, представляващи
около 45 милиона членове. На 29-та асамблея през
февруари, която се проведе в Париж, бяха дискутирани
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два основни проблема. Първият – за световния мир и
националната сигурност, като най-важна и основна задача
на ветеранските организации. Вторият за
здравеопазването и социалните грижи, с акцент върху
грижите и лечението на ветерани, страдащи от социални,
здравни, психологически и психиатрични късни ефекти от
преживените войни. Като приоритет бяха поставени
защитата на мира, активното участие в борбата за спиране
на военните конфликти, тероризма, ксенофобията и
неофашизма. СВВБ подписа споразумение за съвместна
дейност с Руския съюз на ветераните, чиито
представители участваха в Единадесетия конгрес.
Осъществена бе обмяна на делегации с ветераните от
Екатеринбург. От 24 до 28 април т.г. делегация в състав
генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов и полковник
от запаса Бенчо Тилев участва в международна
конференция,
посветена
на
75-годишнината
от
освобождението на Република Крим и града-герой
Севастопол.
За СВВБ задачата за опазване на мира е първостепенна. За
нас ветераните, които познаваме ужасите на войната,
посочва доц. д-р Иван Сечанов, е пределно ясно, че всяка
война е престъпление срещу живите, грабителство на
нашето бъдеще и бъдещето на нашите деца. Ние,
продължава той, се стараем защитата на мира да се
превърне в лична кауза за всички, по всяко време, не само
при честванията на 9 май на края на войната и победата
над хитлерофашизма и на 21 септември – международния
ден на мира. „Историята е доказала, че колкото и жесток
да е един конфликт, може да бъде спрян и мирът може да
надделее. Колкото и да е трудно, ние сме длъжни да
направим възможното, да превърнем 21 век във век без
войни, век на мира”, категоричен е председателят на
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СВВБ. В този смисъл не е случайно, че през последните
години ветераните съвместно с другите патриотични
организации са организатори на честването на 9 май – Ден
на победата, във всички градове и големи селища с
поклонение пред паметници и мемориали и набиращото
все по-голяма масовост шествие „Безсмъртен полк България“.
Неизменна част от подготовката на СВВБ за отбелязаване
на 75 години от Победата е грижата за неговите членове.
Бързо намалява броят на живите ветерани, всички
останали са на повече от 90 години, а с възрастта
нарастват здравните и социалните проблеми. Погледите са
обърнати към държавата, която да намери сили и
възможности да подкрепи тези хора. Бих казал, че това
трябва да стане със същия ентусиазъм, с който те, именно
по нейния повик, на 17-18 години влязоха в бой с
хитлерофашизма.
Съюзът на ветераните от войните на България е решен да
направи всичко по силите си, за да бъде чествана по
достойнство тази годишнина. Отбелязването й на
национално ниво ще има не само силно военнородолюбиво звучене. То ще бъде и внимание, смята доц.
д-р Иван Сечанов, към останалите живи ветерани от
Втората световна война, от което те изключително много
се нуждаят.
(Материалът е публикуван във в. „Земя“, 07.08.2019 г.,
автор Спирдон Спирдонов)
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