
 

 

Уважаеми господа генерали, офицери и сержанти,  

уважаеми гости, уважаеми колеги от Румъния, дами и господа! 

 

   Щастлив съм, че имам честта днес 110 години след създаването на Съюза на 

запасните офицери в гр. Русе заедно с Вас тържествено да отбележим тази дата. И това, 

че тържеството се случва именно в тази зала на Доходното здание никак не е случайно! 

Тук в тази зала уважаеми дами и господа е утвърден текста на клетвата на съюзните 

членове: „ Българин съм, обичам България и ще работя през целия си живот за 

свободата и обединението на моя народ. Боже, помогни ми!„ 

А в нея струва ми се все още отекват думите на Председателя на съюза зап. генерал 

Лазаров: „Към Русчук беше мисълта на всеки запасен офицер, защото Русчук е 

вратата, отдето преди повече от 1 век навлезна постепенно, но сигурно, културния 

напредък на българския народ. Тук в Русчук Запасното офицерство, което носи 

отговорност за напредъка на страната, ще каже своята тежка дума, защото 

погледите на целия български народ днес са устремени към Русчук, към бреговете на 

Дунава.” Думи изречени през октомври 1931 г. при откриването на Тринадесетият 

конгрес.   

Именно на този конгрес, поемайки неговото домакинство, русенското дружество се 

утвърждава, като едно от водещите в страната. И това не е случайно! В този период 

Председател на дружеството е полковник о.з. Васил Динов, а негов подпредседател е 

изтъкнатият русенец поручик о.з. Кирил Старцев, кмет на гр. Русе от 1934 до 1944 г.    

 

Съюзът  на запасните офицери в България се създава с Учредителен  конгрес в гр. 

София на 2-5 май 1908 г. За негов първи председател е избран генерал от запаса Рачо 

Петров, а за негов подпредседател тясно свързаният с гр. Русе генерал от запаса 

Андрей Блъсков. Огромно е общественото значение на организацията , особено в 

епохи, когато националната ни съдба е поднасяла дни на разруха, отрицание и 

дезорганизация, преминавайки през дни на победи и триумфи, до дни на безпътица и 

национални катастрофи.  

    Малко по-рано, на 28 октомври  1907 година в Русе се учредява Дружество на 

запасните офицери и от тази дата  започва летописът на русенското дружество. То 

наброява 334 члена и е второто по големина след софийското, като за инициатор на 

това събитие най-вероятно е  генерал-майор Христо Драндаревски, основател на Съюза 

на национално ниво и негов председател в периода  ноември 1910 - март 1911 г.. 

Счита се, че първият председател русенското дружество е полковник Парашкев 

Дюлгеров. След него до 1912 г. длъжността Председател изпълняват полковниците 

Атанас Данев и  Иван Попов. 

По времето на войните за национално обединение 1912 – 1919 гг. целият офицерски 

корпус е мобилизиран и Съюзът обяснимо почти не функционира. След унизителния 

Ньойски договор България и Българската армия са на колене. Независимо от това през 

1920 г. съюзът се възражда от пепелищата на войните и за Председател на дружеството 

в Русе е избран зап.генерал от пехотата Пантелей Киселов. Дружеството в Русе не само 

е едно най-многочислените, но и първото в България, което през месец юни 1921 г. 

изработва и приема Правилник за спомагателна посмъртна каса. С редица просветни и 

социални дейности, то  печели авторитет, симпатии особена почит на гражданите и, 

специално към ген. Киселов, герой от Тутраканската епопея, считан за защитник на 

Русе. Ген. Киселов  е избран през април 1923 г. и за председател на Федеративния съвет 

на федерацията между Съюза на запасните офицери и сродния нему Съюз на запасните 

подофицери. Всъщност зараждането на идеята за обединението на двата съюза става 

година по-рано, за което русенци имат съществен принос. Това се случва на конгреса 

на Съюза на запасните подофицери, проведен в гр. Русе от 27 до 29 август 1921 г.  

След 1925 г. Председатели на дружеството в Русе са последователно полковниците 

Никола Кемилев, Георги Дяков, Васил Динов и Филип Цонев. Последният председател 



 

 

на русенските запасни офицери преди закриването на Съюза през 1944 г. е генерал 

Алаксандър Пенев. Дружеството е единственото в страната, което със създаването на 

кооперативно сдружение „Домъ Паметник” закупува Дома на запасното войнство (1926 

г) в която се приютяват четирите военно-родолюбиви организации на запасното 

войнство. 

Още един повод за гордост на русенци е изработването на първото знаме на дружество 

в страната с дарените средства от зап.подполковник Симеон  Попов, осветено на 3 

октомври 1929 г., превърнало се в истински общоградски празник в присъствието на 

Царя и председателят на СЗО  в страната зап.генерал Владимир Вазов. 

Русенското Дружество не остава безучастно в обществено-политическия живот на 

града, дори напротив то е незаобиколим фактор при кризисни за страната дни и при 

вземането на важни решения от местен и национален характер. Запасните офицери в гр. 

Русе имат активна гражданска позиция не само по военните въпроси, но и по въпросите 

на социално-икономическото и културното развитие на града. Голяма част от членовете 

му са и членове и ръководители на революционните организации ВМРО и ВДРО в гр. 

Русе, като капитан Иван Хаджииванов и полковник Никола Кемилев.  

Българският офицер е не само добър воин и пълководец, но и добър администратор и 

ръководител. Ето защо не-малко запасни офицери заемат ръководни постове в местната 

и държавна власт в гр. Русе.  

Новата власт дошла на 9 септември 1944 г. забранява СЗО като "фашистка" 

ораганизация, неговите членове и активисти са подложени на репресии, включително 

разстрели, изселвания, изпращане в лагери и пр. Ето така нишката е изгубена, скъсана, 

изгорена! Заличена е паметта на всички онези, които с кръвта си отстояваха 

независимостта и целостта на България. 

  

За динамичното време в което живеем двадесет и седем години от възстановяването на 

съюза са един сравнително дълъг период – бурни години, които промениха България 

неузнаваемо. Обществени организации, партии, фирми, вестници се появяваха, 

прецъфтяваха и изчезваха, разцепваха се и се сливаха, или просто се сриваха под 

тежестта на времето. Голяма част от запасните офицери и сержанти потърсиха своя път 

в чужбина и на други поприща. Обособиха се множество формации на военно-

патриотична основа. Малко са обаче онези човешки общности, които съхраниха своето 

добро име и обществено влияние. Една от тях, може би не толкова известна, но със 

сигурност една от най-стойностните в обществено-културния живот на гр. Русе е 

Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Щастлив съм, че 

станах свидетел и участник според силите си в историята на Съюза през всичките тези 

години. Те заслужават своя задълбочен анализ и своята равносметка. Но за да е пълна 

тази равносметка, тя не може да започне от 1990 г. Не може да започне и от 1944 г.  За 

да бъде разбран Съюза ни, за да бъде прочетена правилно неговата история, трябва да 

започнем от самото начало през 1907 г., въпреки че е възможно да бъдем обвинени, че 

неговата история в периода до 1944 г. няма нищо общо със сегашната. Напротив мисля, 

че такава оценка ще бъде повърхностна и неправилна. 

Нашата цел не е да променяме обществото, да предизвикваме някакво „ново 

Възраждане” или да оправяме света. За това си има партии, институции и организации. 

Нашата цел е по-скромна, но не по-малко отговорна –  да съхраним паметта за 

офицерския корпус на България, в частност в гр. Русе и да я направим достояние на 

цялото общество. Да запознаем в общи линии младите поколения българи, 

интелигенцията, обществеността с причините, наложили създаването на тази 

организация и нейната дейност през годините.  

Да, ние днешните офицери сме по-различни от тези, които са били в зората на 

формирането на офицерския корпус в България. Различни сме защото учихме във 

военните училища на България, живяхме и служихме в превратните времена на 

социализма и днешната демокрация, но това в никакъв случай не ни прави по-малко 



 

 

родолюбци от нашите предци. Защото званието и призванието „офицер” се носи до 

гроб, независимо от всичко! 

Тези идеали, ние – българските офицери пазим и до днес, независимо от това че никой 

от нас не е участвал в реални бойни действия, независимо че ние не сме кавалери на 

Ордена за храброст, независимо от това че се опитват да ни разделят на царски, 

фашистки, комунистически и какви ли още не!  

Офицерът е бил, е и ще бъде в най-висша степен преди всичко патриот, изпълняващ 

върховен дълг към Майка България, една особена категория хора, които другите трудно 

могат да разберат. 

 

Съюзът на запасните офицери, федериран по-късно със Съюза на запасните 

подофицери е единствената организации в България, която поставя на първо място 

Родината. Затова и девизът й е „България над всичко”, девиз който е в сила и днес за 

съюзните членове на СОСЗР в България. В своето дълголетно съществуване от 1907 г. 

до днес Съюзът винаги е бил в челните редици за насаждането на граждански и 

воински добродетели сред хилядите свои членове и всички българи в дух на сговор и 

сътрудничество, готовност за пожертвование и изпълнение на дълга към Родината. И 

днес в не по-малко сложните и превратни времена можем да кажем, че Съюзът има 

огромната отговорност за бъдещето на страната и се явява незаобиколим фактор в 

обществено-политическите процеси. ако направим един паралел между целите 

заложени в уставите през различните периоди на съществуването му ще видим, че те се 

припокриват и обединяват на първо място около идеята за единна и неделима, 

просперираща и правова Българска държава! Те далеч надхвърлят тесните рамки на 

чисто професионалните интереси на запасното офицерство и подофицерство, 

определяйки интерсите на България и българският народ над всички останали! 

 

Така закономерно след демократичните промени през 1989 г. идва времето в което 

Съюзът  е възстановен. Това става на 20 декември същата година в Централния Военен 

клуб. Насрочен е учредителен конгрес  на 23 януари 1990 г. и за председател на Съюза 

на офицерите и сержантите от запаса е избран  о.з. генерал-лейтенант Петър Стоянов 

(Карата), а за член  на Централния съвет о.з. майор Аврам Чернев от Русе.  Следвайки 

примера на София група запасни офицери от Русе се събират в неформален състав и 

обсъждат създаването на местна структура на Съюза. Сред тях са о.з. полк. Костадинов, 

о.з. полк. Папазов, о.з. полк.  Димитров, о.з. полк. Мартев, о.з. полк. Гагов, о.з. полк. 

Антонов, о.з. полк. Белчев, о.з. подполк. Благоев и др.  За първи председател при 

учредяването на Регионалния съюз в Русе през 1990 г. е избран о.з. полк. Костадин 

Костадинов.  

В първите стъпки голяма част от офицерите и сержантите от запаса в Русе имат 

разнопосочни идеи и виждания за създаването и дейността на такава организация, 

повлияни от политическата обстановка в страната. Независимо, че някои среди се 

опитват да ги представят, като рожба на комунистическия строй, длъжни сме да 

подчертаем, че българският офицер е преди всичко родолюбец и служи не на 

политически партии и интереси, а на своята Родина!  

Годините 1990 – 1997 г.  под председателствата на полк.о.з. Петър Папазов, подп. о.з. 

Димитър Бешев и подп.о.з. Борис Антов са време за създаването на  структура, 

утвърждаване в обществения живот на града и търсене на ефективност на 

организацията. Нормално е в такава неспецифична за тях обстановка да не се постигне 

първоначално заявената цел, липсват опит и традиции, липсват средства, сменя се 

цялата философия за развитието на държавата, коренно се променя отношението на 

обществото към хората с пагон, променя се и ценностната система на самите 

военнослужещи.  

След избирането през 1998 г. на проф.д.н.инж. о.з. полк. Красимир Ениманев за  

председател, дейността на съюза получава нов тласък. Въпреки известни противоречия, 



 

 

новото ръководство си поставя  високи цели, като структуриране на дружества в 

областта, продължаване на инициативите на предишните председатели за 

възстановяване на собствеността на Дом-паметника на запасното войнство и за 

построяването на паметник на загиналите във войните русенци, внимание към 

социалната политика за подпомагане на членовете на съюза и закрилата им при 

уволнение и търсене на нова работа. Осъществена е първата среща между 

националните ръководства на съюзите на запасните офицери и сержанти на Република 

България и Република Румъния. Гордост за русенци е фактът, че документите за 

членство на СОСЗ-България в междусъюзническата съвместна конфедерация на 

офицерите от резерва на страните-членки на НАТО-CIOR(Interallied Confederation of 

Reserve Officers) са внесени лично от полк.о.з. К.Ениманев на нейния 54-ти конгрес в 

качеството му на зам.председател на ЦС на СОСЗ. 

В този период съществена роля в организационното изграждане на съюза заема 

дейността на председателя на градската организация полк.о.з. Владимир Тушев, 

създавайки дружества на запасните офицери и сержанти в гр. Русе по месторабота и 

местоживеене.  През 2001 г. е сформиран Дамски клуб „Възраждане” на съпругите на 

запасните офицери и сержанти, който в настоящия момент е структуриран в 

Регионален дамски клуб, развивайки благотворителна и социална дейност за членовете 

на съюза. 

От септември 2001 г. за председател на УС на регионалния съвет е избран о.з. полк. 

Иван Иванов. Съюзът има ясни цели: организационно укрепване, издигане авторитета 

на организацията, родолюбивото възпитание на младото поколение и оказване на 

помощ и социална подкрепа на напускащите и съкратени офицери и сержанти от 

армията, МВР и службите за сигурност. На 6 декември 2003 г. между председателите на 

организациите  на запасното войнство в Русе и Гюргево полк.о.з. Иван Иванов и 

генерал о.з. Флориан Урдой се подписва първото Споразумение за сътрудничество, с 

което се поставя началото на дългосрочните международни контакти, продължаващи и 

до днес. Дейността на организацията логично води до действия за регистрирането й 

като неправителствена организация с идеална цел в обществена полза. С решение  № 

491 от 28.02.2006 г. на Русенския окръжен съд  е  вписан първия Управителен съвет на 

сдружението в състав полк. И.Иванов, полк.Г.Р.Георгиев, капитан Благоев, полк. Тушев 

и подп.Цонев. Тази регистрация дава по-голяма финансова и административна 

самостоятелност и в никакъв случай не отделя Регионалния съюз от целите и задачите 

на националния съюз. Обществеността в града и областта започва да свиква с военно-

патриотичните изяви на съюза и да ги подкрепя, създадени са трайни партньорства с 

общините и други институции, всички значими събития и чествания на бележити дати 

задължително са с участието на членовете на РСОСЗР  гр. Русе. Следвайки усилията на 

всички председателствали Съюза до този момент о.з. полк. Иванов, с активната помощ 

на другите членове на съвета най-после успява да осъществи заветната мечта на всички 

наши членове, като с решение на МС №294/9 май 2008  Дома-паметникът на запасното 

войнство  е прехвърлен безвъзмездно  в собственост на Регионалния съюз и е издаден 

нотариален акт. След 100 години Съюз на запасното войнство, русенци получават 

справедливо решение. Въпреки това времената в началото на ХХІ в. характерни с 

противоречия и антагонизъм не отминават и РСОСЗР гр. Русе. Явяват се 

отцепници,опозиционери, нови структури. Трудно си проправя път новото мислене, 

което в същност е следовник на старите схващания за воинска чест и доблест. За чест и 

слава на офицерското достойнство и запазването на съюза разногласията са почти 

преодолени, но авторитетът на русенската структура е силно накърнен. 

 

На отчетно-изборната конференция през февруари 2010 г. за председател на 

Управителния съвет на съюза е избран о.р.капитан инж. Димитър Вълков, произведен 

от Министъра на отбраната в следващо офицерско звание „майор” през 2015 г. В този 



 

 

период енергията на Съюза е насочена към същинската му дейност, а именно – 

организационна, военно-патриотична и социална.  

Седем години – до днес – са белязани с утвърждаване името и авторитета на запасното 

войнство.  Не можем да изброим делата, не можем да оценим влиянието на Съюза. Но 

можем да посочим вниманието към военната памет, чрез откриване на нови паметници 

и паметни плочи, възстановяване на построените и като венец на тази дейност – 

построяването на Мемориал на загиналите във войните русенци съвместно с ветераните 

от войните и с подкрепата на Кмета на община Русе г-н Пламен Стоилов 

(подполковник от резерва), открит през 2016г. , както и учредяване на фонд „Военни 

Паметници” към РСОСЗР. Основен акцент е поставен в работата с подрастващите и 

младежта. Инициирани и проведени са няколко ученически конкурса, свързани с 

военната история на България и Русенския край. На базата на ежегодно провеждащият 

се проект „Лято във Военния клуб” устойчиво развитие получи проектът „ Мъдрост и 

младост – една памет, едно Отечество”, финансиран от Министерството на отбраната.  

Както преди 110 години, така и днес остава неразривна връзката между запасните и 

действащите военнослужещи, както и с колегите от структурите за обществен ред и 

сигурност, пожарна безопасност и защита на населението, които са основни партньори 

на Съюза при реализация на военно-патриотичните инициативи. Разшириха се 

международните връзки с колеги от Румъния, Унгария, Полша и българските общности 

в чужбина. Съюзът финансира над 20 издания, отразяващи исторически събития, 

мемоари и художествено творчество на своите членове. Успешно вече няколко години 

функционира „Клубът на творците с пагони” към обшинската организация на РСОСЗР 

в гр.Русе.  

 

Уважаеми дами и господа, 

На 28 октомври 2017 г. се навършват точно 110 години от учредяването на русенското 

Дружество на запасните офицери. Стотици съдби са свързани с него, стотици достойни 

мъже са отдали време, сили и средства за неговия живот  в различни обществени 

условия. Но идеалът остава вечно жизнен, макар и на 110 години: Дългът и любовта 

към Отечеството не свършват със свалянето на военния мундир.  

В потвърждение на казаното по-горе и завършвайки ще цитирам думите на портупей-

юнкер Райно Каблешков към юнкерите от 65-ти боен Дравски випуск на ВНВУ (1945)  

ГОСПОДА: От днес до края на дните Ви, животът Ви принадлежи на България. 

Сърцето Ви на любимата. Но честта – тя си е само Ваша!”  

Максима валидна за всички български офицери вчера, днес и утре! 

  

Изказвам благодарността на всички Вас, които през годините устояхте на трудностите 

и изпитанията, така щото нашя съюз да бъде винаги на висота! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

 

 

майор о.р.инж. Димитър Вълков 

Председател на Управителния съвет  

на РСОСЗР гр.Русе 


