ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОСЗР
Уважаеми госпожи и господа членове на Съюза на офицерите и
сержантите от запаса и резерва, офицери и сержанти от запасното
войнство,
Сто и десет години след учредяването на Съюза на
запасните офицери и сто и седем години от
учредяването на Съюза на запасните подофицери, но и
двадесет и осем години от възстановяването на двата
Съюза под общото наименование Съюз на офицерите и
сержантите от запаса и резерва са показателни
исторически годишнини за запасното войнство. Ние с
вас, като наследници на двата съюза и днешни членове
на запасното войнство, сме морално задължени да се
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освободим от личните си амбиции и пристрастия и да
Стойков
изведем Съюза от статуквото, да възстановим неговия
социален статус и уважение, което са имали военно-патриотичните
организации преди тяхното закриване през 1945 год.
Дълбоко съм убеден, че членовете на Управителните съвети на всички
наши структури са мотивирани и подкрепят приетите „Основни насоки и
Програмата за дейността на СОСЗР“, приети на IX-ия конгрес на СОСЗР
през м. септември 2017 год., където също една от основните задачи е
единението и обединяването на запасното войнство. Всички дълбоко сме
убедени, че само обединени можем да възстановим целите, приети от
първия учредителен конгрес на Съюза на запасните офицери през 1907
год. и потвърдени при възстановяването на Съюза през 1990 год.
Приетите мероприятия в „Основни насоки и Програмата за дейността
на СОСЗР до 2021 год.“ са предизвикани от драстичното намаляване на
числения състав на Съюза и ежегодното появяване на нови военнопатриотични и родолюбиви организации. След Осмия конгрес на Съюза
през 2013 год. драстично намаляват общинските организации и от 20162018 год. е пред закриване областната организация в гр. Търговище.
Липсата на закон за запасното войнство, не възстановените имоти,
одържавени с Постановлението на Министерският съвет на Н.Р. България
№ 10 от 1948 год. и почти премахнатия социален статус на запасното
войнство отблъсква постъпването на нови членове. Поради финансови
затруднения много от нашите организации се отказват да получават
предоставените им помещения във военните клубове. През последните
години драстично намалява абонамента за нашите издания – в. „Българско
войнство“ и сп. „Военен глас“.
Управителният съвет на ЦС е създал необходимата организация и

провежда необходимите практически мероприятия за подобряване на
социалния статус на запасното войнство в областта на пенсионното,
материалното и здравното осигуряване. Комуникационната дейност
провеждаме с цел формирането на позитивни нагласи на обществото към
дейността на Съюза и като цяло към запасното войнство. С приемането на
стратегията за развитие на СОСЗР до 2021 год., очакваме да увеличим
привлекателността на нови и по-млади запасни чинове. Продължаваме да
работим за възстановяването на отнетите имоти през 1948 год. и внасянето
на проекто-закон за запасното войнство в Народното събрание. С решение
на ЦС ще учредим „Фонд социални помощи“, чрез който ще имаме
възможността да подпомагаме изпадналите в тежко материално и
здравословно състояние членове на Съюза. Със създаването на сайта на
Съюза в значителна степен ще подобрим своевременната информираност
на ръководствата на нашите структури и всички членове, но се надяваме
да получаваме и обратна информация от тях.
С Инициирането и провеждането на срещата на Управителния съвет с
представители на сержантския състав през м. май в гр. Костенец и
провеждането на първия Национален събор на Съюза през м. септември в
района на гр. Казанлък, ще се включим в сферата на военнопатриотичното и родолюбиво възпитание на подрастващото поколение.
Практически ще споделим с нашите сънародници, че запасното войнство
продължава да бъде живата връзка между народа и армията ни. На
национално и местно ниво ще участваме в отбелязването на 140 години от
Освобождението на България от турско робство, 100 години от края на
Първата световна война, 140 години от създаването на Българската армия
и 170 години от рождението на поета-революционер Христо Ботев.
Уважаеми госпожи и господа,
С това обръщение към вас искам да ви уверя, че ние – членовете на
Управителния съвет сме дълбоко убедени във вашите искания към нас, но
още по-дълбоко сме убедени във вашата подкрепа за тяхното изпълнение.
Всички ние желаем запасното войнство да заеме своето място в
обществено-политическия живот на нашата родина Р. България. Това са
хора, които са служили в Министерствата на отбраната и на вътрешните
работи и в службите за сигурност, които са подготвени, мотивирани и найхубавите години от своя живот са отдали за осигуряване сигурността на
своя народ и териториалната цялостност на нашата мила родина Република
България.
Председател на СОСЗР:
25 януари 2018 год.

Ген. о.з. ……………Златан Стойков

