ВЕТЕРАНИТЕ ПРЕИЗБРАХА ДОЦ. Д-Р ИВАН СЕЧАНОВ
ЗА СВОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛ
Лично началникът на отбраната генерал Константин Попов
приветства делегатите на форума и връчи награди.
През следващите три години Съюзът на ветераните от войните на
България отново ще се ръководи от доц. д-р Иван Сечанов. Той е
лекокартечар доброволец от Втората световна война. Това решиха с
пълно еднодушие делегатите на Десетия редовен конгрес на съюза,
който заседава на 22 и 23 юни в Централния военен клуб. От
миналия конгрес почетен председател е д-р Тодор Анастасов.
В Централния управителен съвет бяха избрани 41 ветерани,
потомци и съмишленици, а в Изпълнителното бюро – 14.
Заместник-председател и главен секретар на съюза отново ше бъде
капитан I ранг от запаса Марин Петков. За заместник-председател
бе избран и Тодор Гогов, ветеран, председател на Областната
организация в Кюстендил. За председател на ЦКРК бе избрана Ели
Кощрова.
Първата ни задача, каза пред делегатите доц. д-р Сечанов, е да
продължим битката за окончателното приемане на гласуваните вече
на първо четене промени в Закона за ветераните от войните. Преди
конгреса той е имал среща с новия социален министър Зорница
Русинова, която го е уверила в нейната подкрепа. Ще направим
всичко необходимо, подчерта председателят, за да защитаваме
правата на ветераните от войните. Без, допълни той за пореден път,
да искаме повче средства от държавния бюджет.
Делегатите приеха промени в Устава на съюза и Обръщение към
ветераните, потомците, съмишлениците и държавниците, в което
призовават за мъдра политика и избягване на всяка възможност за
въвличане на България във война. (Б.р. – Обръщението бе
публикувано в предишния брой на вестник.)

Лично началникът на отбраната генерал Константин Попов дойде в
ЦВК, за да поздрави делегатите и гостите на Десетия конгрес на
Съюза на ветераните от войните. За мен е чест да ви приветствам,
каза той, защото винаги е чест да се срещам с достойни хора, които
са участвали в бойни действия за защита на Родината и имат
смелостта да продължат своето родолюбиво дело, за да бъдат
пример за останалите.
Генералът връчи награди на ветерани и потомци. Със заповед на
министъра на отбраната Николай Ненчев с награден знак „За вярна
служба под знамената“ – трета степен, бяха удостоени полковник от
запасас д-р Йовко Вълчев, капитан от запаса Крум Пирдопски и
старши лейтенант от запаса Аврам Ниего, със сувенирен нож за АК47 – полковник от запаса проф. Марин Калонкин, полковник от
запаса Лъчезар Генов, мичман от запаса Димитър Бебенов и Иван
Коев, с грамота – Меранза Стоилова, Ани Иванова, Елена Ангелова
и Екатерина Даковска. Със заповед на началника на отбраната със
сувенирен нож за АК-47 бяха наградени ветераните Методи
Вълчанов, Славчо Велев и Стоян Великов, а с грамоти – Васила
Стоилова и Симеон Пешков.
Поздравителен адрес от името на президента и върховен
главнокомандващ Росен Плевнелиев, в който се изразяваше
уважение към ветераните от войните, беше прочетен от неговия
секретар генерал-лейтенант от запаса Атанас Самандов. Направи
впечатление, че всички народни представители бяха ангажирани и
нито един от тях не дойде на конгреса. Очакванията към депутатите
от страна на ветераните са големи заради все още неприетите
промени в техния закон. Този въпрос бе засегнат конкретно само в
приветствието на председателя на Комисията по отбрана генерал от
резерва Михо Михов, което бе прочетено от генерал-лейтенант от
резерва Кирил Цветков. Пожелания за успех на конгреса имаше в
изпратените поздравителни адреси от председателя на Народното
събрание Цецка Цачева и председателя на социалната комисия
Хасан Адемов.

Обявено бе решение на Изпълнителното бюро на съюза, с което с
почетния знак на организацията са удостоени министърът на
отбраната Николай Ненчев, началникът на отбраната генерал
Константин Попов, директорът на дирекция „Социална политика“
Иво Антонов, началникът на ЦВО полковник Георги Петков,
Светлана Шаренкова, издател на в. „Земя“, както и СОСЗР, Съюзът
на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ и Съюзът на
военноинвалидите и военнопострадалите.
За Десетия конгрес бяха избрани 161 делегати, в началото се
регистрираха 128. От избраните делегати 54 са ветерани, 93 –
потомци и 12 – съмишленици. 111 са мъже, а 50 – жени. Повече от
половината са служили в Българската армия. 78 процента са с
висше образование. Един от тях – Димитър Спасов от Варна е на
100 години. До 50 години са 7, между 50 и 60 – 11, между 60 и 70 –
43, между 70 и 80 – 29, между 80 и 90 – 23 и между 90 и 100 – 47.
За съжаление през последните три години, т.е. от Деветия конгрес
насам, са починали над 5000 ветерани, чията памет бе почетена с
едноминутно мълчание от делегатите. Към датата на конгреса
живите ветерани са под 3000, посочи в отчетния доклад
председателят на Съюза на ветераните от войните доц. д-р Иван
Сечанов. Ние обаче се радваме, отбеляза той, на нарастващия брой
потомци и съмишленици. (Б.р. – отчетният доклад публикувахме с
малки съкращение в предишния брой.)
От конгресната трибуна приветствия поднесоха още директорът на
дирекция „Социална политика“ в МО Иво Антонов, началникът на
ЦВО полковник Георги Петков, полковник Анатолий Прокопиев от
името на началника на ВА „Георги С. Раковски“ генерал-майор
Тодор Дочев,
председателят на СОСЗР генерал-лейтенант от
запаса
Стоян
Топалов,
председателят
на
Съюза
на
военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от
запаса Петър Велчев, председателят на Съюза на възпитаниците на

ВНВУ, ШЗО и РВГ капитан далечно плаване Атанас Илев,
председателят на АСВ и ОСВО генерал-лейтенант от резерва Кирил
Цветков и председателят на Отечествения съюз Симеон Симеонов.
В секретариата на форума бяха постъпили поздравителни адреси от
командира на 68-ма бригада „Специални сили“ бригаден генерал
Явор Матеев, БАС, Организацията на евреите в България,
Синдиката на българските учители, военните аташета на Русия,
Англия, Франция и САЩ.
Работата на конгреса продължи с обсъждане на основните
документи. В края на първия ден делегатите бяха поздравени с
изпълнения на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили. С
решение на Изпълнителното бюро със званието „Почетен
председател на областен съвет” бяха удостоени ветераните
полковник от запаса Васил Вълчев от Варна, д-р Йовко Вълчев от
Ямбол и д-р Крум Пирдопски от Пазарджик. Почетният знак на
съюза получиха Цанко Стойков, Сижа Руменова, Симеон Пешков,
Иван Атанасов, Марин Илиев и Екатерина Даковска.
Конгресът завърши с новия химн на Съюза на ветераните от
войните „Един завет”.

