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Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите (СВВП) винаги е 

бил активен посредник между дейността на Министерството на отбраната 

(МО), неправителствения сектор, свързан с военната сигурност, Българската 

армия (БА) и широката общественост по отношение на проблемите на 

националната сигурност и отбраната на страната. Като авторитетна 

организация с близо 100-годишна история, СВВП винаги твърдо е подкрепял 

и отстоявал не само градивните стъпки в областта на военното строителство, 

но и правата и интересите на своите структури и на всеки свой отделен член. 

Няма да престанем да се грижим за защитниците на Родината, пострадали 

при или по повод отбраната на страната, както и за техните семейства. Добре 

известно е, че държавата чрез МО, е поела сериозни ангажименти към 

сдруженията на запасното войнство като цяло и към военноинвалидите и 

военнопострадалите в частност. Този цивилизационен подход се е развивал и 

усъвършенствал в продължение на десетилетия. В този смисъл, всеки 

министър на отбраната следва стриктно да съблюдава и спазва изпълнението 

на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

(ЗОВСРБ), изменян, допълван и приет от Народното събрание през 2010 г. В 

случая визираме необходимостта от точното прилагане на задълженията на 

министъра на отбраната по чл. 26, т. 26, т. 28 и т. 29, както и чл. 226м, ал. 1 от 

ЗОВСРБ.   

За съжаление, през последните близо 4 (четири) години, като опасна 

тенденция се очерта пренебрежителното отношение (или изцяло липса на 

такова), към проблемите на хората, пострадали или загубили свои близки при 

изпълнение на военна служба. Особено остро това се чувстваше по 

отношение на дейността на подопечната на министъра на отбраната 

дирекция „Връзки с обществеността”, чийто директор е важна съставна част 

от Политическия кабинет на МО, както и при дейността на подчинените на 

министъра военни медии.     

Не само на ръководството на СВВП, но и на отделни наши членове в 

цялата страна, правеше впечатление принизената информационна дейност на 

подчинените на министъра структури и служители по отразяването на важни 

събития и проблеми, свързани с организационната и обществената дейност 

на Съюза. Особено остро това се изразяваше в информационната дейност на 

в-к „Българска армия” и Военния телевизионен канал. Важни събития 

оставаха неотразени или ако бъдеха отразявани, то това се правеше съвсем 

кратко и напълно протоколно, с промяна в акцентите и се наблягаше преди 

всичко на присъствието и речите на високопоставени служители от 

Политическия кабинет на МО. Всичко това създаваше повърхностна и 



  

 2                                                                                                                                           

превратна представа за военнопатриотичната и родолюбивата ни дейност и 

представляваше зле прикрита информационна манипулация на армейската 

аудитория и широката общественост. Важни за СВВП събития, отразявани от 

обществените електронни и печатни медии не попадаха дори и в Ежедневния 

бюлетин на дирекция „Връзки с обществеността”. Същевременно, до края на 

м. март т.г., наблюдавахме очевидна, недопустима и невиждана до сега 

политизация на вестник „Българска армия”. Реагирали сме, включително и 

чрез официално писмо до министър Аню Ангелов, изразявайки несъгласие 

по отношение на факта, че в-к „Българска армия”, вместо да изпълнява 

основната си функция на армейско печатно средство за вътрешна и 

обществена информация, се бе превърнало в седмичен информационен 

бюлетин на политическия кабинет на МО и управляващата партия.  

Този тип информационна политика и поведение на подчинените на 

министър Аню Ангелов държавни служители представлаваше грубо 

нарушение на основните принципи, заложени в Правилника за дейността 

връзки с обществеността в Министерството на отбраната и Българската 

армия. Той е приет с министерска заповед № ОХ-520 от 13 юли 1999 г. и е 

подписан от министъра на отбраната Георги Ананиев и началника на 

Генералния щаб на БА генерал Михо Михов. Не ни е известно този 

правилник някога да е бил отменян. Напомняме, че подопечните на 

министъра на отбраната информационни средства са на бюджетна издръжка, 

т.е. издържат се от всички граждани данъкоплатци, включително и от нас – 

военноинвалидите и военнопострадалите.  

Ярък пример в това отношение бе поведението на подопечните на 

министър Аню Ангелов ведомствени медии при отразяването на възникналия 

остър проблем с предоставянето на лекарствените средства на ветераните от 

войните, военноинвалидите и военнопострадалите. Казано накратко – 

отразяване нямаше. Същевременно в периода 25-31 юли 2012 г., тази важна 

информация с изключително обществено значение, бе отразена от 14 

обществени електронни и печатни медии, в това число две информационни 

агенции и няколко централни ежедневника, посредством 21 публикации. 

Такова поведение на „военните медии” определяме като позорно, 

недопустимо и тенденциозно.    

 Фактите показват, че досега нито един министър на отбраната и нито 

един политически кабинет в МО, освен този, ръководен от министър Аню 

Ангелов, не си е позволявал подобно отношение към хората, представляващи 

резервната армия на България, нейните сдружения, съюзи и организации. В 

тази връзка напомняме, че СВВП е уникална организация с двойна 

национална представителност по Закона за хората с увреждания и по Закона 

за военноинвалидите и военнопострадалите. По втория цитиран закон СВВП 

представлява интересите на над 7 (седем) хиляди военноинвалиди и 

военнопострадали. Въпреки нашето официално изразено писмено 

несъгласие, екипът на министър Аню Ангелов не предприе действия за 

осезаема промяна на описаната ситуация и поради това СВВП бе принуден 

да вземе адекватни и реципрочни мерки, за да защити свободния достъп на 

гражданите до обективна информация за дейността и проблемите на Съюза. 
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Стигна се дотам, че ръководството на СВВП обмисляше предприемането на 

различни демократични и разрешени от закона действия, в това число 

информиране на обществото за същността на информационната политика на 

МО чрез независимите медии и всички разрешени прояви на протестни 

действия пред сградата на МО.  

Всичко това налага следващото политическо ръководство на МО да 

обърне необходимото внимание на изложените от нас факти, и да 

предприеме адекватни действия с цел изпълнение на всички необходими 

мерки за постигане на прозрачно управление на МО, подчинените структури 

и БА.  

Тук е момента да отбележим, че описаното състояние на военните 

медии в кратки срокове претърпя положително развитие след назначаването 

на г-н Тодор Тагарев за служебен министър на отбраната. Чак тогава, 

вероятно и под натиска на спонтанните граждански протести, във военните 

медии започнаха да се появяват и алтернативни гласове и писания. Важни за 

СВВП и армията събития започнаха да се отразяват подобаващо, с 

необходимото качество и обем. За балансирано отразяване на събитията като 

че ли все още е рано да се говори, но положителните промени, настъпили под 

ръководството на министър Тагарев не бива да се отричат.  

Какво все още куца на този етап в медийната политика на МО? Все 

още не е налице необходимия професионализъм, свързан с открояването и 

приоритетното отразяване на важни събития, свързани с ежедневната 

учебно-бойна дейност на войските и военнопатриотичните прояви, 

организирани от неправителствения сектор. Считаме, че е необходимо 

сериозно да се поработи върху кадровото обезпечаване на информационните 

структури на МО, които на този етап са три – дирекция „Връзки с 

обществеността” на МО и информационните дирекции на Изпълнителна 

агенция „Военни клубове и военно почивно дело” (ИА „ВК и ВПД”) и 

Националния военноисторически музей (НВИМ).  

Все още Пресцентъра на МО не показва, че е на необходимото 

професионално ниво. Считаме, че е недопустимо събитие в центъра на 

столицата, на което присъства началника на отбраната, представител на 

военната експертиза на Президента (който е и Върховен главнокомандващ на 

Въоръжените сили и Патрон на СВВП), Националната гвардейска част и 

председателите на четирите национално представителни военнопатриотични 

съюзи, да не бъде оповестено чрез специално прессъобщение на Пресцентъра 

на МО. Тук визираме датата 9 май (т.г.) – Ден на Европа, когато знамето на 

Европейския съюз бе тържествено издигнато пред Паметника на Незнайния 

войн. По тази причина на въпросното събитие не присъстваха журналисти и 

то бе подминато без да получи необходимото информационно осигуряване и 

обществено оповестяване. Освен всичко друго, това показва и принизеното 

отношение към професионалното ръководство на БА, демонстрирано по най-

безпардонен начин през последните близо четири години.   

Липса на професионализъм на информационните структури на МО 

констатирахме и по повод подновеният дебат и решението за местен 

референдум за съдбата на ЦАТИП „Змейово”. Останахме с усещането, че 
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министър Тагарев остана сам в усилията си да запази за армията и да спаси за 

държавата България това уникално съоръжение. За съжаление той не получи 

необходимата подкрепа от ведомствените и подчинените му информационни 

структури. Убедени сме, че в това свое военнопатриотично и 

общонационално начинание, министъра на отбраната не получи 

необходимата му разгърната информационно-рекламна кампания. В 

подкрепа на обективната истина сме длъжни да подчертаем, че първи на това 

антинационално намерение реагираха колегите ни от Асоциацията на 

комуникационните и информационни специалисти (АКИС). Нашият Съюз 

реагира светкавично в тяхна подкрепа със своя Декларация от 01 февруари 

т.г., която разпространихме до всички медии. За съжаление тя бе подмината с 

високомерие от ведомствените военни медии, което определяме като липса 

на професионализъм и неглижиране на ролята на военнопатриотичните 

съюзи в общата политика за национална сигурност и отбрана.  

Тук, на този висок форум, във формата Обществен съвет по 

отбранителна политика към МО, заявяваме нашето категорично становище, 

че и занапред СВВП ще отстоява принципите на държавата и държавността и 

ще изисква информационните структури на МО да се държат като 

деполитизирани съставни части на МО и БА, в интерес на военната 

сигурност на Република България! Благодаря за вниманието.  

 


