
Уважаеми г-н Министър, господа генерали и офицери, уважаеми госпожи и господа ще се опитам 

много кратко да представя няколко идеи за партнирането на Изпълнителна агенция Военни 

клубове и военно почивно дело с неправителствени граждански организации и с особен акцент  

партньорството в рамките на идеята за по- ефективно и систематизирано военно патриотично 

възпитание сред българското общество. Ако техниката задейства всеки момент, защото преди 

малко спря, това ще тръгне – Да. Няма да губя времето ви с подробности. Първо ще кажа, че ние 

виждаме партньорството с гражданските организации в три направления на агенцията: 

Първото е превземане на управленските решения от страна на Агенцията. Второто е при 

предоставяне на база за дейност на неправителствените организации. И третото направление е 

при реализация на съвместни проекти, свързани с военно патриотичното възпитание. 

 

По няколко думи превземането на управленски решения не е тайна. Повечето от вас знаят , че в 

момента основните решения, свързани със социалните дейности в Министерството на отбраната 

се вземат задължително в партньорство с гражданските организации, дейността на социалните 

кухни, нашето намерение е от тук нататък разширяване на тази дейност. Първо по промените в 

нормативните документи, които предстоят ще ги правим изключително в тясно сътрудничество с 

граждански организации. Предстоят промени в Наредбата за дейността на военните клубове на 

Министъра на отбраната, Наредбата за военно почивното дело, Правилника за културно- 

художествените и творческите дейности във военните клубове, Правилника за организацията на 

дейността и разкриването на социалните кухни, Правилника за дома за ветерани в Орешак и 

всички нормативни документи ще бъдат изцяло съобразени с предложенията на гражданските 

организации. Това разширяване е и пряко свързано с обсъждането с граждански организации, 

което започна на новите форми дейност във военно патриотичното възпитание и предстоящата за 

стартиране Национална програма „Родолюбие“. По отношение на предоставените база за дейност, 

много актуално, след като преди един месец бяха публикувани промените в Закона за отбраната и 

въоръжените сили, всички граждански организации вече имат своите искания по отношение член 

226М за предоставяне база за дейност. Вече в изпълнителната агенция е събрана база данни за 

възможните помещения за гражданските организации , които в момента агенцията стопанисва, 

такава база данни се прави от дирекция Инфраструктура на отбраната. В рамките на този месец 

ние очакваме до средата на март предложенията от всички граждански организации какво им е 

необходимо. В тази връзка вече е изготвен проект за заповед на Министъра на отбраната за 

страната , за да бъде допълнено като нашата молба още веднъж я повтарям да не искаме 

помещения град по град, а с един акт на Министъра на отбраната да бъдат предоставени и с 

основната наша молба към всички , ще има такова условие, тези помещения да се ползват по 

предназначение. Идеите помещенията да се превръщат в търговски центрове няма да бъдат 

регламентирани. Няма как тези помещения на Министерството на отбраната да се ползват за нещо 

друго освен военно патриотичното възпитание и дейност на съюзите. И в третото отделение, на 

което ще отделя малко повече е реализацията на съвместни проекти. Първо подготвяме проект за 

Наредба на Министъра на отбраната, той е готов, който има два основни елемента, първият е 

традиционното финансиране на дейности по Годишен план на военно патриотичните и 



граждански организации, който съществува и в момента в едни ограничени финансови средства и 

второто : стартирането тази година на Национална програма „Родолюбие“ за военно 

патриотичното възпитание. Какво представлява Национална програма „Родолюбие“? в рамките на 

3-4 минути. Първо тази програма е инструмент за военно патриотичното възпитание на младите 

хора и за социалното време и отдиха и свободното време на военнослужещите и техните 

семейства и дейността на военните клубове като и на военно патриотичните съюзи и запасното 

войнство. Нейното основание е стратегията Национална сигурност на Република България. Какви 

са средствата за дейностите- те пак не зависимо от определените рамки се осигуряват в рамките 

на бюджета на Министерство на отбраната за всяка една година и се регламентират в зависимост 

от възможностите на бюджета. Право да кандидатстват с проекти по програма „Родолюбие“ ще 

имат организации, регистрирани в обществена полза като юридически лица с нестопанска цел , 

които имат в предмета си за дейност дейности свързани с родолюбивото, патриотичното 

възпитание в партньорство с Гарнизонния военен клуб и Военноморския клуб от където 

кандидатстват. Програмата ще работи за подобряване качеството на живот на военнослужещия и 

свободното им време , но както и трудова реализация на напускащия армията , консултантски 

услуги, придобиване на ново знания и компетентности, военно патриотичното възпитание на 

гражданите, младите хора, възпитателни социални, културно- художествени дейности, които ще 

допринесат за социално- икономическото развитие на страната ни като член на ЕС и НАТО. Какви 

са стратегическите приоритети? Те са пряко свързани с приоритетите и националните интереси в  

стратегията. На първо място- съхраняване и развитие на националната идентичност и изграждаща 

се на основата на единно гражданство между всички граждани на територията на страната. 

Основните направления, които ще бъдат финансирани е популяризиране на дейности за военно 

патриотичното възпитание, самоорганизиране на офицерите и сержантите от запаса и резерва и 

други граждани, насърчаване на инициативи, популяризиране и мултиплициране на добри 

практики на гражданска активност, сътрудничество на граждански структури с военни клубове, 

участие на младежи и граждани във военно патриотичните организации, умения за работа в 

мултикултурна среда, толерантност и разбирателство, работа в мрежа, обмяна на опит, 

популяризиране на работа с книги. Вторият приоритет развитие на образование, възпитание, 

наука, в духа на националните и общоевропейските ценности – няма да чета подробно всички 

приоритети, цяла програма ще бъде предоставена на всички военни патриотични организации и 

други неправителствени организации, които ще бъдат обект на програмата. И третият основен 

приоритет е гарантиране интегритета на българското гражданско общество. Кое е важно да се 

знае- целевите групи, военнослужещи цивилни служители на армията и Министерството на 

отбраната и техните семейства, офицерите и сержантите от запасите и резерва, деца, младежи и 

граждани от общините, в които има Гарнизонни военни клубове и съседните им общини, членове 

на военно патриотичните съюзи и други родолюбиви граждански организации. Териториален 

обхват- програмата ще се реализира на територията на цялата страна, но това което е важно да се 

знае от военно патриотичните съюзи и другите граждански организации, които ще могат да 

кандидатстват е , че проектите, които ще се реализират в рамките на бюджетните години са 

разделени на 4 зони. Първа зона – национални проекти, в рамките до 45 хил. лв., втора зона- 

проекти на територията на райони, запланирани или на родовите войски до 40 хил. лв., проекти, с 

участието на гарнизонни военни клубове, където има военни формирования и голям брой запасни 



до 25 хил.лв. и проекти в други военни клубове до 10 хил. лв. Това са реални проекти, които 

съвместно ще реализираме с гражданските организации. Програмата се дели на 2 части. 

Подпрограма „Инициативи и кампании и военно патриотично възпитание“ и подпрограма „Мрежа 

от армейски културно- информационни центрове“. На първата подпрограма специфичните й цели 

са дейности, свързани с кампании на общинско, областно и национални ниво, изграждани на 

клубове по военно патриотичното възпитание, нови форми за придобиване на знания и опит във 

военно патриотичното възпитание, отбелязване на бележити дати в българската история, нови 

форми в сферата на работа на възпитанието. Мрежата от армейски културно- информационни 

центрове, пакет от дейности във всички центрове, подкрепа, дейността на окръжията на набиране 

на кадрови военнослужещи, родолюбиви информационни инициативи, културно-художествени 

дейности, възстановяване в нова форма на военните библиотеки в страната. Информираността във 

възможностите, възстановяване и отдих, популяризиране и разширяване кръга на  обхванатите 

хора и организации. По тези проекти гражданските организации ще могат да излъчват собствени 

екипи, които да реализират тези проекти и на базата на тези проекти  те да участват пряко в 

партньорство с държавата във военно патриотичното възпитание на страната. Направих го 

накратко. Програмата с целия обем от документи представлява над 200 страници. Надявам се за в 

бъдеще да можем да работим съвместно. Благодаря ви за вниманието! 


