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1. Въведение.
Дългосрочната програма за развитие на СОСЗР за периода 2019 – 2028г. е
разработена въз основа на приетата Стратегия за развитие на СОСЗР 20182028г.
Програмите и проектите са съществена част на цялостната стратегия за
развитие на СОСЗР. Програмния подход предполага:
- разпределение на дейностите по програми и проекти;
- Определение на екипите, ръководителите на програми и проекти и техния
обхват и сфера на приложение ;
- разпределение на дейностите между програмите и преодоляване на
стихийността в работата на ръководните органи , структурите и
колективните членове;
- осигуряване на възможност за участие структурите на Съюз в усвояването
на средства по европейски, национални и регионални програми;
- разпределение на финансовите средства между програмите и проектите и
по ефективен контрол върху разходването им;
- ясни и видими резултати от изпълнението им;
2. Програма за повишаване на административния капацитет на
СОСЗР
Програмата е насочена към разширяване на структурите и увеличаване на
членската маса от индивидуални и колективни членове, повишаване на
компетентността на ръководните органи на национално и местно ниво и
превръщане на Съюза в притегателен център на запасните, резервистите и
кадровите военнослужещи.
Обхват на програмата: Централен съвет, Управителен съвет, Областни и
общински организации, Колективни членове
Дейности по програмата:
 Приемане от ЦС на комуникационна стратегия, насочена към
запасното воинство и обществото като цяло с цел формиране на
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позитивни нагласи към дейността на Съюза.
 Актуализиране на организационната структура на основата на
Устава СОСЗР и новите условия възникнали с промените в
числеността, социалната база и регионалното развитие на страната.
 Разработване на конкретни мерки за увеличаване на състава на
Съюза до 25000 души и създаване на условия за чувствително
представителство в Народното събрание.
 Вземане на конкретни решения за нарастване броя на сержантите и
старшините от запаса и резерва, повишаване престижа им в
организацията и подобряване работата с тях.
 Развитие на клоновата дейност съгласно изискванията на Устава на
СОСР като основа за подобряване и повишаване на възможностите
на областните организации.
 Разширяване на обхвата от колективни членове и оптимално
използване на техните възможности по предмета на дейност на тези
организации.
 Повишаване на способностите на членовете за равноправно участие
на пазара на труда чрез създаване и функциониране на
образователни и професионални центрове за обучение.
 Сътрудничество и провеждане на съвместни мероприятия със
сродните военно-родолюбиви съюзи и други граждански сдружения.
 Активиране на политика за популяризиране на Съюза, чрез
откриване на интернет страница и профил във Фейсбук.
 Превръщане на Съюза в обединителен център на ВПО
Крайна цел на програмата: Развръщане на структури във всички областни
центрове, общини и районите на столицата и големите административни
центрове, увеличаване и подмладяване на членската маса и превръщането му в
незаобиколим фактор на национално, регионално и местно ниво.
Средства за постигане на целите:
 Членски внос, дарения и спонсорство;
 Кандидатстване за средства по европейски, национални и регионални
програми;
 Използване на инфраструктурата и материалната база на Съюза;
 Разширяване на стопанската дейност на централните органи, областните и
общински организации;
Ръководство на програмата:
 на национално ниво –Управителен съвет
 на местно ниво- областните и общински съвети
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3. Програма за подобряване на дейността на СОСЗР по военнопатриотичното и родолюбивото възпитание на населението и
подрастващите
Дейности по програмата:
 Осъществява военнородолюбива дейност сред младежите и населението
за съхраняване на военната памет и бойната слава на българския народ;
 Възстановяване, поддържане и изграждане на военни паметници,
паметници на българската бойна слава и участвания в чествания и
ритуали, свързани с българските военни традиции, бойна слава и
добродетели;
 Иницииране на поредица от прояви на национално и местно ниво в
сферата на военно-патриотичното и родолюбиво възпитание във връзка
с юбилейни и кръгли исторически годишнини, активиране на
книгоиздателската дейност по проекти за военноисторическото
наследство;
 Съвместна работа с Министерството на образованието, МО, МВР,
Министерството на спорта, Регионалните управления на образованието
в общините, училищните настоятелства и директорите на училища по
места
за
военно-патриотичното
възпитание,
развитие
на
военноприложните спортове и началната военна подготовка на
учениците и младежите;
 Разработване и предоставяне на министерствата на отбраната и
образованието на визия за реализиране на идеята за военно обучение в
средното училище. Приемане от ЦС на програма на СОСЗР за
съвместна работа с дирекциите „Образование и младежки дейности” на
общините по военно-патриотичното и родолюбивото възпитание на
учащата се младеж.
 Активно включване на структурите на СОСЗР в популяризиране и
разширяване на инициативите да наречем една улица или няколко на
имената на местните полкове /поделение/, дивизия ит.н.
Крайна цел на програмата: Достигане на прелом в дейността по военнопатриотичното и родолюбивото възпитание населението и подрастващите и
превръщането им в сигурна опора и резерв на въоръжените сили и органите по
сигурността за действие в критични ситуации.
Средства за постигане на целите:
•
Дарения и спонсорство;
•
Кандидатстване за средства по национални програми;
•
Използване на инфраструктурата и материалната база на Съюза
Ръководство на програмата:
•
на национално ниво –Управителен съвет
•
на местно ниво- областните и общински съвети
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4. Програма за усъвършенстване на нормативната база за подобряване
на условията за живот и дейност на запасното войнство
Дейности по програмата:
 Реализиране на инициативата за внасяне в Народното събрание на
проект на Закон за запасното воинство и лобиране за неговото
приемане;
 Разработване на концепция на тема „Държавната политика към
запасното воинство”, която да се приеме от правителството;
 Внасяне на предложение в Министерството на отбраната, МВР,
Народното събрание и НОИ за преизчисляване и премахване тавана на
пенсиите и отстояване на предложенията, правени от името на Съюза
към държавните институции.
 Разширяване на мрежата от военни клубове и социални домове под
патронажа на СОСЗР;
 Създаване на Фонд за социални помощи за подпомагане на запасни и
резервисти, в тежко здравословно и социално положение и нуждаещи се
от грижи;
 Разширяване на дейностите по социалното подпомагане.
 Включване в Системата за социален патронаж на структури от Съюза и
подпомагане тяхната дейност.
Обхват на програмата: ЦС, УС, областни съвети, общински организации,
колективни членове.
Крайна цел на програмата: Повишаване на социалния статус на запасните и
резервиситите и създаване на по-добри условия на живот на нуждаещите се
Средства за достигане на целите:
 Осъвременяване на индивидуалните пенсии и премахване на тавана;
 Дарения и спонсорство;
 Помощи от държавата и общестевните организации;
 Разширяване на стопанската дейност на Съюза;
Ръководство на програмата: Екип от ЦС, областни и общински съвети, УС на
колективните членове
5. Проект за подкрепа на мисията на Въоръжените сили и органите за
вътрешна сигурност и опазване на обществения ред
Дейности по проекта:
 Учредяване на Обществена Академия към ЦС на Съюза по въпросите
на отбраната и сигурността.
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 Определяне на работни групи, изготвяне на предложения и участие в
обсъждането на нормативни документи и подзаконови актове касаещи
отбраната и сигурността на страната.
 Изучаване и популяризиране на българския и чуждестранния опит в
умиротворителни и хуманитарни операции и мисии зад граница
 Подпомагане на МО, МВР и военните формирования в набирането на
кандидати за военна служба и за участие в курсове за подготовка и
преподготовка.
 Сключване на договори за сътрудничество и съвместна дейност с МО,
МВР и специалните служби.
 Провеждане на обществено проучване за нагласите в обществото по
отношение на доброволната военна служба и провеждане на
мероприятия в подкрепа на закона.
Крайна цел на проекта: Създаване на силна обществена подкрепа на мисията
на въоръжените сили и органите по сигурността и подпомагане на силовите
структури в преодоляване на проблемите стоящи пред тях.
Средства за постигане на целите:
 Средства по годишните планове за съвместна дейност с МО, МВР и
специалните служби;
 Дарения и спонсорство.
Ръководство на програмата:
 на национално ниво – Работна група от Управителният съвет на ЦС
 на местно ниво- областните и общински съвети.
От Дългосрочната програма на СОСЗР за периода 2019 – 2028 г. ежегодно в
годишния план на Съюза следва да се включва съответната конкретизирана и
детайлизирана програма.
Дългосрочната програма на СОСЗР за периода 2019 – 2028 г. е приета на
заседание на УС на Съюза на 28 май 2019 г.
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