
     Среща на 16 родолюбиви съюза 

         

ДИСКУСИЯТА ПРОДЪЛЖАВА 

За първи път в съвременната ни история толкова 

неправителствени организации 

 търсят допирни точки 

 

На 28 април, 2011 г. в Централния военен клуб – София, се състоя среща 

на 16 военнопатриотични съюза и организации от сферата на отбраната и 

сигурността: Съюз на офицерите от резерва „Атлантик”; СОСЗР;  КООСО; Съюз 

на военноинвалидите и военнопострадалите; Съюз на възпитаниците на ВНВУ, 

ШЗО и РВГ; Съюз на военноинвалидните кооперации; НСКЗВ „За честта на 

пагона”; АКИС; фондация „Български ВВС”; сдружение „Възраждане на 

отечеството”; Център за изследване на асиметричните рискове и заплахи за 

сигурността в Югоизточна Европа и Черноморския регион”; Комитет на 

випуските на НВУ „Васил Левски”; Българско бюро за разузнаване; Съюз на 

българските командоси; БОС „Бойна дружба” и Сговор за демократична 

алтернатива.  

Председателите и упълномощени представители на изброените 

организации търсиха оптимална форма за оперативна координиранация на 

дейността си. Водеща бе идеята да обединят усилията си за постигане на 

общите цели, без да губят идентичност и суверенитет. 

 Почти единодушно бе прието мнението да не се пристъпва към правно 

регистриране на обединяващата форма, както и да не се изгражда нейна 

административно-ръководна структура. 

В центъра на дискусията бе изготвеният „Проект на правилник за 

дейността на Обществен съвет по въпросите на отбраната”. Аргументирани 

изказвания и предложения на представителите на Съюза на офицерите от 

резерва „Атлантик”: ген. м-р д-р Стефан Димитров, о.р., ген. м-р Съби Събев, 

о.р., ген. м-р доц. д-р Евгени Манев, о.р., и полк. Филип Желев, о.р., бяха 



подкрепени от множеството от присъстващите. След това се приеха и следните 

решения:  

 

1. Проектът на предложения Правилник да послужи за основа и да бъде 

разпратен до всички официално регистрирани военнопатриотични съюзи и 

организации от сферата на отбраната. След обсъждане предложените от 

управителните съвети на съюзите и организациите виждания за координирани 

и съвместни действия да бъдат дискутирани на нова среща, която да се състои 

до края на май, 2011 г.  

 

2. Формата за координирани съвместни действия да бъде приета с 

консенсус.  

 


