
 
 

 
 

УЧАСТИЕ НА СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“, СЪВМЕСТНО 

С ДРУГИ ВОЕННО – ПАТРИОТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СРЕЩА С 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И НАРОДНОТО 

СЪБРАНИЕ  

 

На 25.07.2013 г., в Централния военен клуб - София,  представителят на УС на СОР 

“Атлантик” о.р. ген. майор инж. Нонка Матова участва в дискусия на тема: 

 
РОЛЯТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА ВОЕННО – ПАТРИОТИЧНОТО 

ВЪЗПИТАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД , МЛАДЕЖТА И ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ, 

ВОЕННО – ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПОДГОТОВКАТА НА БЪЛГАРСКОТО 

НАСЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ НА 

ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ В УСЛОВИЯТА НА ОТСЪСТВИЕ НА НАБОРНА ВОЕННА 

СЛУЖБА  

 

със следния доклад: 

 

Д О К Л А Д 

 

Уважаеми господин министър, господа генерали, адмирали, офицери, 

 

Ваши превъзходителства, 

 

Уважаеми участници и гости на форума, 

 

Все по–нарастващите предизвикателства на съвремието, като напрежения в 

света вследствие на кризи от всякакъв характер, поставят на преден план 

необходимостта от адекватна подготовка на населението за точна и навременна реакция 

и натрупване на знания и опит за справяне с предизвикателствата. Водещата задача за 

нашето общество, да се съхранят и експонират част от най-добрите ни традиции 

по темата, е свързана със специфичните особености и съществуващ национален опит, 

както и с международните и Европейски стандарти – актове на Съвета на Европа и на 

Европейския съюз в областта на подготовката на населението, готовността му за 

справяне с кризи, бедствия, аварии и катастрофи и неговите социални Програми в 

сектора култура, образование, младеж, спорт. 

Приоритет за България не е само участието в многонационални съвместни и 

експедиционни операции, заедно със страните от НАТО и ЕС. Фокусът на усилията е 

осигуряването на способности, които са от първостепенна необходимост, с оглед 

противодействие на асиметричните заплахи и рискове пред сигурността на обществото 

в евроатлантическата зона. Днес безспорен факт е недостатъчната ефективност на 

националната отбранителна система на България за справяне с тях. Безспорен факт е и 

тревогата на свързаните с тази система организации и специалисти за цялостното 

състояние на стратегическите за страната ни направления - справяне с кризи с 



мирновременен и военновременен характер. За гражданското общество не е 

безразлично умишленото пренебрегване в продължение на години на принципите на 

отговорностите пред него. Както и дали при необходимост от прозрачно управление в 

системата на българските въоръжени сили Министерството на отбраната е нарушило 

целостта на отбранителната политика и деформирало връзката на нейните цели и 

приоритети с тези на общата политика за сигурност. 

Истина е, че стратегическата среда на сигурност е сложна, динамична и с трудно 

предвидими измерения. Новите заплахи и предизвикателства към сигурността изискват 

прилагането на интегриран подход за координация между ведомствените и обществени 

структури в страната ни, възможност за интелигентна политика и въвеждане на 

иновативни подходи във формулирането на политики и вземането и изпълнението на 

решения в политическата и военната сфера. 

Несъмнено, изброените до тук фактори обективно налагат търсенето на 

възможно най-адекватни на реалността управленски решения за повишаване 

ефективността на взаимоотношенията с гражданския потенциал на страната. 

Съществена част е проблематиката, свързана с липсата на цялостна концепция, 

базираща се върху философията за развитието на въоръжените сили, в контекста на 

възможни кризи с мирно и военно временен характер, залегнала в Конституцията на 

страната. Чл. 59 (1) гласи: “Защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български 

гражданин. Измяната и предателството към Отечеството са най-тежки престъпления и 

се наказват с цялата строгост на закона.” 

Съвременните потребности на обществото ни, разглеждат въоръжените сили в 

конкретния, залегнал в Конституцията на страната широко обхватен смисъл на Чл. 59 

за ролята на гражданското общество. Същите извеждат на преден план като мисия да се 

запълни и коригира празнината в обществените взаимоотношения за генериране и 

изпълнение на професионални програми за населението в такава изключително важна и 

отговорна социална сфера като подготовката на населението за готовност за справяне с 

кризи, бедствия, аварии и катастрофи, както и неговите социални програми в сектора 

култура, образование, младеж, спорт, за: 

- вдъхновяване и приобщаване на младото ни поколение към ценностите на 

съвременното общество, 

- за извеждане на младите хора към занимания на спортните площадки,  

- за предотвратяване негативи на съвремието като затлъстяване, 

обездвижване, попадане в рискови ,отричани от обществото групи 

Съгласно ЗФВС и ЗНП, физическото възпитание, спортът и туризмът в 

предучилищните детски заведения, общообразователните, специалните и 

професионалните училища са неразделни части от образователния и възпитателния 

процес и се осъществяват по Програми на Министерството на образованието и науката, 

съгласувано с Министерството на младежта и спорта, и/или Министерството на 

отбраната. Важна възможност е предвидена, за реализация в създадените условия за 

занимания с физически упражнения и спорт в училищата с учебна цел, в третият час от 

часовете, определени за физическо възпитание и излети сред природата, в СИП и 

свободното време във ваканциите, чрез Програмата на БФСС чрез ММС  за 

Стрелковите клубове:, членове на БФСС: ПОДГОТОВКА НА СПОРТИСТИ ПО 

СПОРТНА СТРЕЛБА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТРАТЕГИЯТА И ПРОГРАМАТА ЗА 

СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА МФВС ЗА 2013 г. Предвидените часове, предназначени 

за подпомагане развитието на ученическия спорт, съгласно ЗФВС не могат да бъдат по-

малко от три часа седмично и не могат да се използват за други цели. Специфика на 

програмата позволява добавъчно развитие чрез клубовете, развиващи спортно-

туристически, военнотехнически, моторни, ловни и риболовни спортове, както и чрез 



спортните клубове на инвалиди, ветерани и създадените на ведомствен и отраслов 

принцип клубове и СЪЮЗИ. 

Тази спортна програма кореспондира с друга съпътстваща Програма, която става 

все по–актуална и належаща за подготовката на населението ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ 

СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА “СПРАВЯНЕ С КРИЗИ С МИРНОВРЕМЕНЕН, 

ИЛИ ВОЕННОВРЕМЕНЕН ХАРАКТЕР, СРЕД КОИТО Е НАКЪРНЯВАНЕ 

СИГУРНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ЧРЕЗ ТЕРОРИЗЪМ”, в училищата на Република  

България.  Съобразяването на подобни програми с потребностите на обществото, 

създава ввъзможност чрез координиране ресурсите на Държава, Община и НПО, 

посредством теорията, методиката и практиката на съответните спортове да бъде 

предоставен на населението във вид на игрова, социална програма, нов, 

усъвършенстван и модернизиран продукт експонирал част от най-добрите ни 

традиции по темата. Целта е да се улесни дейността в тези специфични сфери на 

всички нива, както и да се създаде възможност за обмяна на опит, контрол и 

управление, между длъжностни лица, общественици и население. Очакван ефект е 

откриване на таланти и изграждане на личностни качества, чрез перманентното 

осъществяване многогодишен системен учебно-тренировъчен процес, започнат от най- 

ранна възраст и съобразен с физиологичните и психологически особености на 

обучаемите във всички етапи на подготовката.  Броят на учебните занимания във всяка 

училищна степен, както и оценъчната система за тяхната активност и днес се определят 

в учебни планове и с държавни образователни изисквания, в зависимост от 

възрастовите групи и критериите за функционалното състояние на учащите се. 

Включването на специфични технически спортове като спортна стрелба и 

ориентиране, въздушни, водни и моторни спортове, следва да запълни празнината по 

подготовка на населението за специални действия, да даде възможност да се постигне 

гарантирано образование на граждански кадри за безопасно боравене с оръжие, за 

охранителна дейност, справяне с кризи от всякакъв характер, както и да поевтини 

щатната подготовка на МО и БА, при прием, чрез конкурсно начало на предварително 

подготвени до определена степен, на кадрови военнослужещи. 

Според Европейските документи публичните власти и неправителствените 

ресорни организации са отговорни за осигуряването на условия за развитие на 

обществото чрез подпомагане на съответните политики, чрез създаване на нормативна 

база, осигуряване на съоръжения и вземане на подходящи мерки, като организациите и 

доказалите се участници са системно и целево поощрявани по съответни начини. В 

Европейския съюз и света развитието на цели ресори от обществения живот в 

свободното време, като култура, спорт, социални и хуманитарни дейности,  се основава 

преди всичко на работата на неправителствени организации в съответното направление 

и доброволно ангажирали се лица. Ролята на публичните власти в тези случаи е 

помощна, ограничена само до управлението на съответната дейност, която е 

предоставена на свободната инициатива на гражданите и техните териториални 

организации.  

Изпитан модел е, чрез  обществена активност в социални феномени като 

културата и спорта, активиране на Програми с подобен характер за осигуряване 

възможност на всеки човек да участва индивидуално и колективно в съответните 

занимания, като се гарантира наличието на образование по темата в училищата,  

защитава се и се  развива моралната и етична база на културата и спорта и човешкото 

достойнство и се подобрява физическото и психическото здраве на хората и човешките 

взаимоотношения. 

Иска ни се да вярваме, че събитията на фона на засилената обществена дискусия 

в Европейските страни за ролята и мястото на гражданското общество като основен 



градивен елемент, съвременните потребности и наличието на съществуващи традиции 

и на заслужили уважение и водещо място в света национални организации,  работещи в 

пряка зависимост от международните и Европейски стандарти, ще доведат към 

намиране  баланс и поощряване и увеличаване ролята на гражданите за развитие на  

обществото.  

  Какви са основните  политики в гражданските организации в контекста на 

темата :  

 Провеждане на активен диалог и взаимодействие с общините и местния актив за 

развитие на културата и спорта сред населението. 

 Подпомагане на системното включване в мероприятията на спортните клубове 

на учащата се младеж (извън класни и извън училищни форми на практикуване 

– културни, образователни и спортни програми). Приоритетно стимулиране на 

детско-юношеските дейности.  

 Интеграция чрез култура и спорт на етносите и малцинствените групи от 

населението.  

 Достъп до обектите и програмите на организациите на хора в неравностойно 

положение.  

 Равни възможности за  двигателна активност и спорт на жените и мъжете.  

 Култура, спорт и солидарност между поколенията.  

 Свободен достъп до мероприятията на организациите – политика на „отворените 

врати”.  

 Стимулиране на доброволчеството, съхранение и развитие на културните и 

спортни традиции в общините.  

 Стимулиране на социалния диалог, обмен на информация и добри практики в 

гражданските  организации.  

 

Ако тези основни публични политики станат част от отбранителната, 

образователната и спортна политика на Република България, то важни и отговорни 

социални сфери като подготовката на населението за готовност за справяне с кризи с 

мирновременен и военновременен характер, бедствия, аварии и катастрофи, биха се 

формирали и реализирали като част от политиката за сигурност на страната. Вярваме, 

че в резултат на съвместните усилия обществото ще получи по-добра основа за 

развитие в посока на реализиране на интелигентни решения, за повече прозрачност и 

граждански контрол, за възвръщане на доверието на хората, за по-добър утрешен ден. 

 

Благодаря за вниманието. 

 


