
ОТЧЕТ
На обществения съвет по въпросите на отбраната за проведената дейност през 

отчетния период от 22.06.2011г. до 12.07 2012г.

Уважаеми колеги, представители на обществените организации от сферата 
на отбраната

От името на ОСВО, който имам честта да представлявам и който е избран от Вас 
на проведеното събрание на 22.06.2012г. в тази зала, искам да ви приветствам 
за вашето решение за участие във второто Общо събрание на организациите от 
сферата на отбраната. Вашето присъствие е доказателство, че идеята за 
единение на всички военнородолюбиви организации и други от сферата на 
отбраната е жива и действаща и има резултат. Тази идея за единение по цели и 
задачи и около обща програма и по определени правила, приети от Вас се 
доказа във времето от провеждането на учредителното събрание и не се нуждае 
от коментар.

До настоящия момент 25 организации са подкрепили правилата и са подписали 
този документ за единение като пълноправни доброволни членове на общото 
събрание. Много още организации имаха идеята да подпишат правилата, но не 
намираха достатъчно време да посетят офиса и да решат проблема с 
подписването. ОСВО своевременно оповестяваше организациите за всеки нов 
присъединил се член към единния състав организации.

Вярно е, че като пръв опит за единение имаше проблеми в организацията на 
работа на избрания от Вас Обществен съвет. Той обаче беше единен в 
намеренията си и работеше като колективен координиращ орган, независимо от 
критиките и подмятанията на неговите противници. Всички решения на съвета 
бяха прозрачни и довеждани своевременно до всички организации, независимо 
от това, дали са подписали правилата за работа на съвета или не. Това беше 
основен принцип на работа на ръководения от мен съвет да не делим 
организациите на наши и на не наши и всички да имат равностойно участие в 
обсъждането на документите. 

Проблемите започнаха още на следващия ден след учредителното събрание и 
опитите да се обезличи решението на 19-те организации, подписали тогава 
правилата бе насочено към редовността на документите, представени от 
участниците. Някои от организациите, имащи представителство в ОСВО  не 
представиха своевременно удостоверение за регистрация на организацията в 
ЦРМП, с което тя се признава за общественополезна организация, други имаха 
проблеми с удостоверенията за актуално състояние. И този въпрос на проверки 
и набавяне на документи продължи доста дълго време, което ни попречи 
своевременно да се изявим пред институциите и обществото. Имаше съмнение, 
че една такава изява ще повлече нападки в медиите, че не всички членове на 
съвета са редовни и в интерес на истината имаше симптоми за това съмнение. 
Когато нещата се уталожиха и изгладиха ОСВО проведе първата си среща с 
ръководния състав на Министерството на отбраната, в лицето на Министъра на 
отбраната и политическия кабинет. Всички документи и въпроси поставени на 
срещата ни на 18 ноември 2011г. бяха предварително съгласувани с всички 
организации. Бяха взети под внимание всички предложения и срещата като цяло 
премина в добър дух и атмосфера и с изявено желание от двете страни за 
периодични срещи и съвместна работа. Първото пожелание за периодични 
срещи не се изпълни, за което носим вина и ние като съвет, че не настояхме за 
нова среща.  От друга страна не бяха видими резултатите след първата среща, 
което да бъде мотив за нова среща. Както знаете на първата среща бяха 
повдигнати важни въпроси като ползването на Военните клубове от 
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военнородолюбивите организации и отдаването за ползване на военни имоти с 
отпаднала необходимост на тези организации. Докато по първия проблем имаше 
съответни указания до управителите, които не решиха въпроса окончателно, но 
бе регламентирано как да се ползват военните клубове от организациите, то по 
втория проблем не се намери решение.
ОСВО изготви и представи на министъра мотивирано предложение за промяна 
на нормативните документи като ЗОВС, Закона за държавната собственост и 
Правилника за неговото прилагане. Но становище от министерството по това 
предложение не бе получено и не се направи необходимото от министерството 
да се инициира промяна в тези нормативни документи.
На първото заседание бе поставен въпроса и за активизиране на дейността на 
Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите 
и на ветераните от войните, което бе решено своевременно от министерството. 
Активира се и дейността по следващото предложение на ОСВО да се отпочне 
дейността по честване на 100-годишнитата от балканските войни. Резултатите ги 
знаете. Честване ще има, план и програма за честванията има, но средствата за 
това са грижа на общините и организациите. Пари се отпускат само за 
паметниците. Вероятно най-голямата и единствена освободителна война не е 
гордост на сегашната държава България , а ще бъде гордост и слава само за 
нашите съюзници и победената Турция, които по-рано започнаха честванията с 
очакваното величаене на техните героични дела.
ОСВО връчи на Министъра и становище по поддържането на войнишките 
паметници, отношението към които ги обрича на рушене и забрава. Становището 
бе да се съгласуват усилията на Министерствата на отбраната, на културата и на 
образованието с тези на военнородолюбивите организации по поддържането на 
паметниците и на тях да се гледа като на средство за военнопатриотично 
възпитание. Но такава дейност не се активира от Министерството и наредба не 
излезе.

ОСВО следеше с голямо внимание започналата кампания срещу така 
наречените привилегии на военните и полицаите от страна на съюзи на 
работодатели, институции, медии и организации. Подготвена бе декларация под 
надслов „Спрете посегателствата върху сигурността и отбраната”, която бе 
изпратена на 6 декември до всички власти в страната и до БТА. Отговор от 
институциите и властите не последва, но декларацията предизвика обществен 
интерес. Последва пресконференцията, която даде на  8 декември ОСВО в БТА, 
широко отразена от медиите и телевизията. За съжаление голяма част от 
членовете на ОСВО не присъствуваха на пресконференцията и оставиха 
председателя сам да се оправя с медиите, като изпратиха заместници и си 
намериха други задачи. Други се дистанцираха с това, че са на държавна служба 
и не е редно да се показват. От този факт може да се направи извода, че в ОСВО 
не бива да участват лица, които са на ръководни административни позиции и не 
могат да вземат отношение по проблемите на политиката на държавата. Като 
цяло пресконференцията бе посрещната много добре от организациите, 
гражданите и военнослужащите и изигра своята положителна роля при 
обсъждането на промените на редица нормативни документи. За съжаление 
обаче нито една институция, като Президенство, НС, МС не пожела да се срещне 
с ОСВО за решаване на проблемите, повдигнати в Декларацията.  

През м.януари във връзка с проекта за Наредба за определяне на условията 
предлагани за ползване на лечебните заведения към МО, ОСВО проведе 
заседание и изпрати становище до министъра на отбраната в обем от три 
страници, в което се обосноваваше искането ни за включване на запасните и 
резервистите в списъка на тези, които се лекуват на преференциални цени и с 
предимство пред другите граждани в тези заведения. Отговор на предложението 
от страна на министерството на отбраната или от Началника на ВМА не 
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последва, но този въпрос трябва да продължи да се следи от следващото 
ръководство на ОСВО, защото е от жизнено важно значение за членовете на 
нашите организации.

През м. април ОСВО, съвместно с Асоциацията на Сухопътните войски на 
България и Министерството на отбраната организира Национална кръгла маса 
под надслов „Професионалната армия и отбраната на страната”. 
Участвуваха
Почти всички организации членки на ОСВО и други, неподписали правилата, като 
и структури на Министерството на отбраната и българската армия. Приветствие 
и встъпителен доклад изнесе Министърът на отбраната. Материалите от 
кръглата маса са събрани и оформени за печат и се намират в Троян за 
отпечатване.

ОСВО следеше внимателно местните избори и даде своята подкрепа на 
представители на организациите, членки на общото събрание. За съжаление 
поради това, че няма необходимото единство в намеренията отношението към 
тази подкрепа бе по различен начин оценено от някои организации, които 
декларативно изказаха своето отношение към някои кандидати, които не са от 
списъка на управляващите. Но това не повлия особено на крайните резултати.

Уважаеми колеги, като досегашен председател на ОСВО бих искал да изкажа 
своята благодарност на всичките 18 организации, които гласуваха за мен на 
предишното събрание и на тези 5, които се присъединиха впоследствие към 
Общото събрание. Благодаря и на председателите на организации, които бяха в 
състава на ОСВО и ме подкрепяха през целия този период на утвърждаване на 
ОСВО в обществения живот. Беше трудно, но успехите можеха да бъдат и 
повече, ако ги нямаше първоначалните интриги от страна на някои организации и 
противодействието от страна на тях на Съвета, което ни забави в активирането 
на дейността с няколко месеца. Естествено е, че административната дейност на 
Съвета легна основно на Асоциацията  на Сухопътните войски на България, 
която понесе и административната и финансовата тежест на работата на съвета. 
Мисля, че трябва да се помисли и по този въпрос, защото не може дейността на 
такъв представителен орган на над 20 организации да се прехвърли с цялата си 
тежест на една организация, която е ограничена в своите ресурси и 
възможности. 

Благодаря Ви за вниманието.
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