Ветераните от войните преизбраха председателя си
Проведеният на 10 юни т.г. XII конгрес на Съюза на ветераните от
войните на България (СВВБ) преизбра доц. д-р Иван Сечанов за
председател на военно-патриотичната организация.
На форума бе
отчетена дейността през последните три години.
„В Закона за ветераните от войните на Република България, държавата и
българският народ ясно изразяват и подчертават отношението си към
ветераните, които като „военнослужещи са взели участие в бойните
действия по време на война, водена от българската държава в защита на
националните интереси и териториалната цялост на България“. Затова
„Държавата полага особени грижи за защита на моралните и социалните
интереси, на престижа и достойнството на ветераните от войните“, посочи
д-р Сечанов.
Независимо от трудностите, включително поради пандемията, Съюзът не е
престанал да помага на нуждаещите се ветерани.
През 2019 г. е оказана финансова помощ на 120 ветерана, през 2020 г. - на
103, през 2021 г. – на 35 по 400 лева. Почти всички областни и общински
ръководства са помогнали на нуждаещите се ветерани със суми до 250
лева. Помощ на 86 ветерани е оказало и Министерството на отбраната с
обща сума 11000 лева. Българският червен кръст през 2020 г. раздал
хранителни продукти на ветерани на стойност 3500 лева, през 2021 г. храна за 11000 лева. Много кметове на общини помагат на ветерани с пари,
дърва, транспорт, хранителни продукти и др. В Плевенска област всеки
ветеран е зачислен към фирма, която помага във всички нужди – пари,
храни, лекарства, транспорт, хигиенни нужди, закупуване на дрехи и др.
След много срещи и разговори с Министерството на здравеопазването, с
директори на лечебни заведения и регионалните здравни инспекции (РЗИ),
със съдействието на председателите на Съюза в Стара Загора, Велико
Търново и Видин, са възстановени средствата от 3000 лева на оперирани
ветерани.
Между двата конгреса е направено немалко за продължаване на
традицията военно-родолюбивата дейност да бъде една от силните
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страни на СВВБ. Тя е насочена към съхраняване и популяризиране на
военната ни история, запазване живата памет на ветераните и по-активно
включване на младите хора. Акцентъ в този период е отбелязването на 75
години от края на Втората световна война и Победата над фашизма.
Всички ветерани са получили юбилейния медал „75 години от Втората
световна война“, учреден със заповед на министъра на отбраната по
предложение на СВВБ. С него са отличавани и потомци с принос към
Съюза и за активна военно-родолюбива дейност. Отделно СВВБ е учредил
юбилеен медал „75 години от Победата над фашизма“, който е връчван на
български и чуждестранни граждани с принос към отбелязването на
годишнината. На много места от представители на посолството на Руската
федерация са връчени руски юбилейни медали. Учреден е и награден знак
„За признателност“, който вече се връчва на активни членове на Съюза,
български и чуждестранни граждани. Продължава традицията министърът
на отбраната да поздравява и награждава ветерани, навършили 100 години.
През 2021 г. за 105-та годишнина ветеранът Стойчо Стойчев от Нова
Загора бе награден от президента Румен Радев с „Почетен знак на
президента“, което е голямо признание. Тази инициатива продължи и
занапред в Петрич, Искър, Плевенско, Маломир, Шуменско и др.
Съвсем нови паметници бяха открити в Своге и села в общината, както и
в с. Спасово, Община Чирпан. Във връзка със 110 години от Балканските
войни в областните комисии е направен преглед на военните паметници и
заявени средства за тяхното ремонтиране. За съжаление пандемията е
попречила да продължи реализирането на идеята за издигане на паметник
в района на с. Страцин, Република Северна Македония. Но това съвместно
начинание с Министерството на отбраната и Съюза на военноинвалидните
кооперации е на двене ред. След дълга кореспонденция и разговори със
Столична община са постигнати определени резултати за поставяне на
паметна плоча за посрещането на българската войска от Втората световна
война на бул. „Княгиня Мария Луиза“ в столицата.
Не само за съхраняване на историята, но и в подкрепа на българската
кауза, са военно-историческите походи по бойния път на Българската
армия в Република Северна Македония и Република Сърбия. Осем
български ветерани от Втората световна война се включиха с
видеопослания към съвремениците и бъдещите поколения в целия свят.
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Продължи издаването на книги от Библиотеката „Воини ветерани“
Излезе от печат книгата „През годините на историята ни“, посветена на 75
години от участието на Българската армия в заключителния етап на
Втората световна война и 30 години от възстановяването на Съюза на
ветераните от войните на България. Автори на материалите са
председатели и други деятели на организацията.
Който твърди, че младите у нас са загърбили историята ни, е добре да
помисли до колко е прав. Ще му помогне поредната книжка от библиотека
„Воини ветерани“ „През очите на потомците“. В нея са разказите на
ученици от 4 до 12 клас., участвали в Националния ученически конкурс
„Спомен за мой близък, участник във Втората световна война“,
организиран от централното ръководство и областните организации на
СВВБ със съдействието на Министерството на образованието и науката и
Министерството на отбраната. Автори на книгата “С младостта в сърцата“
са ветераните от Втората световна война Мария Тотева, Димчо Димчев,
Бойко Медаров, Йосиф Михов, Атанас Славков, Атанас Иванов, Лала
Старибратова, Йордан Атанасов и Борис Гърнев. Поради големия интерес
второ издание претърпя книгата „Вървях по пътя след вярата и дълга“ на
доц. д-р Иван Сечанов. В края на 2021 г. дойде и книгата „По бойния път
на Българската армия (2015-2021 г.)“, която с текст и снимки разказва за
нашите военно-исторически походи в Европа и за възстановките на найважните боеве, в които е участвала Българската армия.
Издателска активност проявяват и структурите по места, като
организациите в Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Плевен, Стара Загора и
други. В този ред на мисли трябва да отбележим отразяването на дейността
на Съюза във в. „Българско войнство“, в. „Българска армия“, в. „Земя“, в.
Дума“, както и в регионалните медии. Успяхме да пробием и в
електронните медии. Установено е добро взаимодействие с предаването
„Отблизо“ на БНТ, с Дома на киното, който включи в свой филм за София
наш ветеран, разбира се и с Военния телевизионен канал. Голяма част от
дейността е събрана в документалния филм на Димитър Бебенов „Верни на
идеите си“.
По места са организирани запомнящи се мероприятия, като в Смолян,
Плевен, Бургас, Пловдив, Варна, София, Софийска област, Кърджали,
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Шумен, Ямбол, Велико Търново, Кюстендил, Мездра, Раковски, Хисаря,
Русе, Благоевград , Ловеч, Пазарджик, Тетевен и др. Макар и в необичайни
условия, породени от пандемията COVID-19, успешно се реализира
националният с международно участие конкурс „На мира в света“. Негови
организатори в Бургас са областните ръководства на СОСЗР, Съюза на
ветераните от войните на България и Военния клуб.
На 9 май 2021 г. ръководството на Съюза и ветерани от столицата са
приети лично от президента Румен Радев. На срещата Съюзът е удостоен с
„Почтен знак на президента“.
Това е голямо признание. СВВБ е единствената военно-патриотична
организация с такова високо отличие.
Международната дейност на Съюза през изминалия период е съпътствана
от редица трудности, породени включително и от пандемията. Както
сродните организации в другите страни, така и той, обаче, поддържа преди
всичко онлайн връзка със Световната организация на ветераните от
войните /FMAC/. По традиция СВВБ е сред основните организатори у нас
на отбелязването на международния ден на мира – 21 септември.
Според доц. д-р Сечанов усилията след конгреса трябва да бъдат
насочени в няколко направления. Той ги формулира така: „Грижи за малко
останалите живи ветерани – всички над 95 г. със здравни и социални
проблеми. Непрекъснат контакт с всеки един и оказване на своевременна
здравна и социална помощ. Военно-патриотичната и родолюбива дейност
да бъде насочена основно към учащите се и младото поколение. Съобразно
техните интереси да се подбират и формите на патриотично възпитание.
Тази работа да бъде вършена от знаещи, можещи и инициативни хора родолюбци. Да има единодействие с други държавни и обществени органи
и организации. За ръководители и членове на ръководни органи да се
избират културни, предани на делото на Съюза, инициативни и делови
хора, които знаят и спазват закона и Устава на Съюза. Неподходящите за
тази работа да бъдат своевременно сменяни. За работата им да се съди по
техните дела!“ В изказванията бяха поставени редица актуални въпроси,
като тези за бъдещето на Съюза, грижите за ветераните, съхраняването на
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военната история, изграждането и поддържането на военните паметници,
работата с учениците и др.
Конгресът започна с подобаващо посрещане на ветераните делегати. Доц.
д-р Сечанов връчи плакет на 100-годишния капитан от запаса Марин
Узунаов, който бе делегат от Пловдив. Още осем негови бойни другари
заеха местата си на първия ред. Началото на форума постави формация
„Армейска песен“ с изпълнения на националния химн и маршовете „Велик
е нашият войник“ и „Един завет“. Благодарност за съвместната работа и
готовност за подкрепа имаше в поздравителните адреси на и.д. директор на
дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично
възпитание“ в МО Диян Валянов и председателя на СОСЗР генерал от
запаса Златан Стойков. Делегатите бяха поздравени лично от началника на
отдел „Военни паметници и военно-патиротично възпитаниие“ в
споменатата дирекция Иво Антонов. Приветствия имаше още от Съюза на
военноинвалидите и военнопострадалите, БАС и НД „Русофили“. В
почивката бяха поднесени цветя на Паметника на незнайния воин.
Със заповед на председателя за активна работа със знак „За
признателност“ бяха наградени председатели на областни съвети и други
активисти. Сред тях бяха Ася Бороджиева, Тодор Гогов, Ани Иванова,
Атанас Хаджиев, Петко Генуров, Васил Василев, Аврам Ниего, Николина
Танева и Мария Годжунова.
Гласувани бяха основни насоки за по-нататъшната работа и промени в
Устава на СВВБ. За членове на новия Централен управителен съвет бяха
избрани 25 ветерани и потомци. В ЦКРК с председател Ели Кощрова ще
работят четири души. Конгресът завърши с приемане на Обръщение към
държавниците и всички сънародници, прочетено от Мария Стоянова. В
него се посочва: „Много бихме искали народът ни да живее щастливо.
Нека и тези, които гласуват законите, и онези, които са длъжни да ги
изпълняват, да живеят с тази мисъл“. По предложение на председателя на
Областната организация на СВВБ в Шумен Николай Калев делегатите
одобриха и включиха в решенията на конгреса приемане на две
декларации против войната в Украйна и за защита на националните
интереси в процеса на приемане на Република Северна Македония в ЕС.
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На първото заседание на новоизбрания ЦУС бе избрано изпълнително
бюро от осем души. Заместници на председателя доц. д-р Иван Сечанов са
Петър Пандурски, Мария Георгиева и Спирдон Спирдонов. Останалите
членове са Любен Ризов, Атанас Хаджиев, Емилия Стойчевска и Евгений
Белий.
***
Съюзът в този вид навърши 32 години от своя учредителен конгрес,
състоял се на 07.03.1990 г. Но корените му са от края на 19 век. Първият
предвестник е Централното поборническо опълченско дружество
„Шипка“. В първите 10 години имаше членове живи ветерани от Първата
световна война. В момента членуват само ветерани от Втората световна
война.
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