Кръгла маса в Стара Загора

РОЛЯТА НА РЕЗЕРВА САМО
ЩЕ НАРАСТВА

В Конферентната зала на ресторант „Атлантик” в Стара Загора
се състоя кръгла маса на тема „Резервът на Въоръжените сили –
гарант за суверинитета и защитата на Република България”.
Организатори на проявата бяха членовете на клуб „Атлантик” в Града
на липите с председател капитан о. з. Недялко Недялков. Участваха
командири, щабни специалисти и старши офицери от Министерството
на отбраната и от Българската армия, воини от резерва и запаса,
заместник-кметът и главният секретар на Община Стара Загора,
представители на областната управа и на родолюбиви организации.
В два панела в рамките на един работен ден бяха разгледани
основните аспекти от трудния и дълго отлаган за решаване въпрос за
законовата регламентация, за подбора, пътищата и стимулите за
изграждане на надежден, стабилен, гъвкав
и неоскъпен
военновременен резерв на Въоръжените сили.
Встъпителто слово произнесе председателят на Съюза на
офицерите от резерва „Атлантик” генерал-майор о. з. д-р Съби Събев.

Доклад „Резервът и законовата уредба на Въоръжените сили”
изнесе полковник Станимир Кисьов от Дирекция „Управление на
човешките ресурси” в Министерството на отбраната.
Началникът на Регионалния инспекторат по образованието
Татяна Димитрова разгледа темата “Законът за образованието и
учебните планове за подготовка на учениците от 9 и 10 клас за защита
на Отечеството“.
Началникът на Военното окръжие в Стара Загора полковник
Валентин
Мишев
анализира
изискванията,
състоянието
и
перспективити за развитие на резерва, както и възможностите за
използване на резерва за защита на границите на Република България
при значителна бежанска вълна.
Доклад „Подготовка на населението за придобиване на начална
и на специална подготовка за попълване на резерва“ изнесе
подполковник о. р. Димитър Господинов.
Интересни идеи и предложения имаше в доклада на полковник о.
з. Зарко Шишманов на тема „Състав, състояние и проблеми при
комплектоването на резерва“.
Командирът на прославената 2-а Тунджанска механизирана
бригада бригаден генерал Костадин Кузмов говори за постиженията и
трудностите около попълването на Въоръжените сили от състава на
резерва в мирно и военно време.
Доклад „Възможности за участие на доброволци в помощ на
населението при природни бедствия и промишлени аварии.
Логистика и взаимодействие с мобилните групи на Въоръжените сили
на териториален принцип“ изнесе експертът в Община Стара Загора
подполковник о. р. Валентин Георгиев.
Приветствено слово към участниците в кръглата маса произнесе
заместник-кметът на Община Стара Загора Иванка Сотирова.
В заключителното си слово председателят на Съюз „Атлантик”
генерал-майор Събев подчерта, че проблемите на резерва далеч не са
грижа само на Българската армия, а на цялата държава и на
обществото. Развитието на съвременната среда за сигурност,
разрастването на заплахи и конфликти в близост до националните ни
граници налагат точни, незабавни и решителни мерки за създаване на
пълноценен и боеспособен резерв като неделима част от военната
мощ на българската нация.

