
Слово на президента Росен Плевнелиев на откриването на Осмия конгрес на 
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва

11 април 2013 г., Военен клуб, 10.00 часа

Уважаеми  господин  председател  на  Съюза  на  офицерите  и  сержантите  от  запаса  и 
резерва,

Уважаеми генерали, адмирали, офицери и сержанти – делегати на конгреса,

          Уважаеми гости,

          Дами и господа,

         За мен е удоволствие да взема участие в работата на 8-ия редовен Конгрес на 
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Приемете моите най-сърдечни 
поздравления и пожелания за успех на Вашия най-висок форум.

        Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва е военно-родолюбива 
организация  със  105 годишна  история.  Неговият  път на  развитие  и  утвърждаване  в 
обществено-политическия  живот  на  страната  е  труден  и  противоречив,  изпълнен  с 
възходи и падения.

          При всичките превратности на историята, независимо от формата на държавно 
устройство  и  управление,  Съюзът   на  офицерите  и  сержантите  от  запаса  и  резерва 
винаги  е  била  отговорна,  военно-патриотична  организация  на  българското  запасно 
войнство  със  свой  принос  за  защита  на  териториалната  цялост,  суверенитета  и 
независимостта на Отечеството.

          Историята и дейността на Съюза е непресъхващ извор на мъдрост и поуки за 
неговите дейци, активисти и за отношението към запасното войнство на политици и 
държавници, на партийност, за власт и родолюбие.

          В  царство  България,  Съюзът  на  офицерите  от  запаса  работи  упорито  за 
демокрацията, за издигане престижа на военната служба и за защита на интересите на 
действащото  и  запасното  войнство.  Видни  членове  на  Съюза  обаче  участват  в 
деветоюнския  държавен  преврат  през  1923 г.,  а  по-късно  дават  своята  подкрепа  на 
включването  на  България  във  Втората  световна  война  на  страната  на  Хитлеристка 
Германия. По това време Общият съюз на запасното войнство се превръща в казионна 
организация с всичките негативни последици от тази стъпка в грешна посока.

          След края на войната, запасното войнство понася изключително тежък удар. На 
основата  на  постановление  на  правителството  на  Муравиев  от  06.09.1944  г.,  на  01 
декември същата година,  Общият съюз на запасното войнство е разпуснат и всички 
негови имоти и финансови средства са конфискувани. Запасните офицери и сержантите 
остават без своя обществена организация през всичките години на тоталитарната власт.

          Трябваше да изминат 46 години на безвремие, за да се свика на 23.01.1990 г.,  
учредителен Конгрес, който възстановява Съюза на офицерите и сержантите от запаса 



и го обявява за правоприемник на преди съществуващите Съюз на офицерите от запаса 
и Съюз на подофицерите от запаса.

Съюзът беше създаден поради нуждата от грижа за хората, посветили своя живот на 
отбраната на страната си. В хода на проточилите се през преходния период с години 
военни реформи, голяма част от съкратените от армията военнослужещи бяха оставени 
на произвола на съдбата, без работа и държавна грижа. Държавата и обществото са в 
дълг към запасното войнство.

          Голяма част от вас са двигатели на започналия нов етап от развитието на Съюза 
на  офицерите  и  сержантите  от  запаса  и  резерва.  В  условията  на  демократичното 
развитие  на  страната,  Съюзът  израстнa  и  укрепна  като  полезна  и  необходима  на 
запасното войнство организация с развити на територията на цялата страна областни и 
общински структури.

          Благодарение на положените усилия, Съюзът на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва се утвърди като масова и стройна организация, със свой принос за 
отбраната на страната и военно-патриотично възпитание на подрастващото поколение. 
Непрекъснат  ръст  бележи  взаимодействието  и  сътрудничеството  с  органите  на 
централната и местната власт по въпроси от взаимен интерес.

          Израз на порасналия авторитет на Съюза  на офицерите и сержантите от запаса и 
резерва е приемането му за пълноправен член на Международната конфедерация на 
офицерите от резерва към НАТО. Със своята дейност Съюзът допринася за развитие на 
международното  сътрудничество  в  областта  на  отбраната  и  за  интеграцията  на 
държавите от Западните Балкани в Северноатлантическия алианс. Израз на доверието в 
нашата  организация  на  запасното  войнство  е  удостояването  на  страната  да 
председателства Международната конфедерация на офицерите от резерва към НАТО в 
периода 2014 – 2016 г.

          Уважаеми дами и господа,

Днес  Съюзът  на  офицерите  и  сержантите  от  резерва  и  другите  военно-родолюбиви 
организации са важен и незаобиколим фактор.

Вие сте призвани да бъдете партньор на държавните институции, на местната власт при 
решаване въпросите на отбраната и сигурността на страната. В това отношение както 
до  сега,  така  и  за  в  бъдеще  ще  разчитаме  на  запасното  войнство,  на  неговата 
експертиза, мотивация и принос към отбраната на страната. Вие имате голям потенциал 
и аз искам да Ви уверя, че държавните органи и институции и аз лично като Върховен 
главнокомандващ,  ще създаваме все по-добри условия  за  рационално  използване  на 
Вашите възможности при разработването на политики, закони, концепции и стратегии 
в областта на националната сигурност.

Надявам се  още тази  година  да  се  приеме  пакета  от  четирите  закона  свързани  със 
сигурността  на  страната  и  дейността  на  специалните  служби.  Разчитам  много  на 
родолюбивото  войнство  при  изпълнението  и  на  останалите  приоритети  в  сектор 
Сигурност, заложени в моята програма за 5 годишния ми мандат. 



Благодаря на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва за техния значим 
принос във военно-патриотичното възпитание на младото поколение, за подготовката 
на резерва и на доброволните формирования към общините за действия в условия на 
бедствия и кризи.

         Разчитам на Вас, на Вашата експертиза, знания и умения, на Вашия патриотизъм и 
любов  към  Отечеството.  България  и  българските  граждани  имат  нужда  от  знаещи, 
можещи, дисциплинирани,  организирани и отговорни хора,  каквото са офицерите от 
запасното войнство.

          В заключение, искам да Ви уверя,  че в качеството ми на държавен глава и 
Върховен главнокомандващ на въоръжените сили, ще Ви подкрепям  и подпомагам, за 
да могат организациите на запасното войнство да функционират пълноценно и все по-
пълно да задоволяват специфични потребности и интереси на Вашите членове.

          Пожелавам успех на 8-ия Конгрес на Съюза на офицерите и сержантите от запаса 
и резерва.

          Благодаря за вниманието.


