ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОСЗР (2017-2021 г.)
ОСНОВНИ НАСОКИ
1. Утвърждаване приноса на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва за развитие на демократичния процес и укрепването на достойнството, идентичността и държавността в България чрез изграждане на
силна икономика, работещи институции и авторитетно гражданско общество.
2. Активно участие в обществения дебат и подкрепа на полезните решения за по-нататъшното развитие и укрепване боеспособността на Въоръжените сили и на националната сигурност като цяло.
3. Поддържане на пряк контакт с президента, Народното събрание, правителството и другите държавни институции за непосредственото включване на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в развитието на
страната и в интерес на запасното войнство.
4. Продължаване на усилията за обединяване съществуващите неправителствени организации в сферата на националната сигурност на основата на
общи цели и задачи.
5. Укрепване организационното състояние на Съюза на офицерите и
сержантите от запаса и резерва.
6. Подобряване на формите и методите за военно-патриотичното и родолюбиво възпитание на населението с акцент върху учащата младеж.
7. Провеждане на адекватна и действена информационна политика.
8. Повишаване на социалния статус, съсловната солидарност и социалната реализация на членовете на Съюза. Подпомагане на социално слаби и
болни членове.
9. Запазване и развитие на успешната международна дейност на Съюза
на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

ПРОГРАМА
1. Разработване и изпълнение на конкретни мерки за подобряване социалния статус на членовете на съюза в областта на пенсионното, медицинското и здравното осигуряване съвместно с комисиите в парламента, министерствата на труда и социалната политика, отбраната, вътрешните работи, здравеопазването и др.
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2. Разработване и приемане на Стратегия за развитие на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва до 2021 г. (Стратегия - 2021)
3. Реализиране на инициативата за внасяне в Народното събрание на
проект на закон за запасното войнство.
4. По-нататъшно изпълнение на Споразумението с Централното военно
окръжие във връзка с повишаване приноса на СОСЗР за попълване резерва
на Въоръжените сили. Провеждане на конференция за състоянието и развитието на резерва на Въоръжените сили с участие на компетентните институции.
5. Предприемане от Централния съвет на СОСЗР до провеждането на
Обединителен конгрес на конкретни стъпки за обединяване на запасното
войнство на основата на общи цели и задачи в интерес на националната сигурност и членовете на организациите.
6. Приемане от Централния съвет на Комуникационна стратегия, насочена към запасното войнство и обществото, като цяло, с цел формиране на
позитивни нагласи към дейността на СОСЗР.
7. Актуализиране на организационната структура на СОСЗР на основата
на Устава на Съюза и новите условия във връзка с промените в числеността
на СОСЗР, неговата социална база и регионалното развитие на страната.
8. Разработване на конкретни мерки за увеличаване състава на СОСЗР
до 25 хил. души и създаване на условия за чувствително представителство в
Народното събрание.
9. Централният съвет да приеме на свое заседание конкретни решения за
нарастване броя на сержантите и старшините от запаса и резерва в СОСЗР,
повишаване престижа им в организацията и подобряване на работата с тях.
10. Учредяване на фонд за подпомагане на изпаднали в тежко материално и здравословно състояние членове на СОСЗР.
11. Иницииране на поредица от прояви на национално и местно ниво в
сферата на военно-патриотичното и родолюбиво възпитание във връзка със
140 години от Освобождението на България от турско робство, 100 години
от края на Първата световна война, 75 години от Победата над хитлерофашизма през Втората световна война и други исторически годишнини.
12. Разработване и предоставяне на министерствата на отбраната и образованието виждане за реализиране на идеята за военно обучение в средното училище. Приемане от Централния съвет на програма на СОСЗР за съвместна работа с дирекциите „Образование и младежки дейности” на общините по военно-патриотичното възпитание на учащата младеж.
13. Продължаване на дейността за безвъзмездно възстановяване на имоти на Съюза, одържавени с Постановление на Министерския съвет на НРБ
№10 от 1948 г.
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14. Преглед на наличната материална база на СОСЗР, както на собствена, така и на предоставена от институции, за анализиране на състоянието й и
приемане на препоръки за нейното използване.
15. Разработване и приемане от Централния съвет на Концепция за информационната политика на СОСЗР със съвременни средства.
16. Приемане от Централния съвет на периодични отчети за международните контакти на СОСЗР.
17. Утвърждаване от Централния съвет на предложение на Управителния съвет за финансовото укрепване на СОСЗР.
18. Обогатяване на системата за ритуали и стимули в СОСЗР с цел запазване на традициите и повишаване привлекателността на Съюза.
19. Иницииране на преглед на културно-художествените и спортни състави в структурите на СОСЗР и осигуряване на възможности за стимулиране
на дейността им.
20. Разширяване на мрежата от военни читалища в страната.
21. Провеждане на два национални събора на СОСЗР през годината, на
които да се организират, включително и дебати за миналото, настоящето и
бъдещето на Съюза.
22. Привеждане на архива на Централния съвет и на областните съвети
по изискванията на Закона за националния архивен фонд и завеждането му в
Държавния военноисторически архив със седалище Велико Търново.
23. Продължаване усилията на СОСЗР за отмяна на Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и закриване на създадената на негова основа комисия.
Основните насоки за развитие и програма за дейността на СОСЗР са изготвени и приети от Деветия конгрес на СОСЗР на основание на чл. 53, ал. 1,
т.7 от Устава на СОСЗР.
Чл. 53 (1) Общото събрание (Конгресът): т. 7. Приема основни насоки и
програма за дейността на Съюза, както и отчетите за дейността на УС и на
Централната контролна комисия.

стр. 3 от 3

