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Министър Ангел Найденов: Нямаме амбицията да реализираме всичко, засягащо 
патриотичното възпитание 

 
<b><i>София. </i></b>Министерство на отбраната сме част от държавата, но не можем 

да я заместим като цяло. Нямаме амбицията да реализираме всичко, засягащо 
патриотичното възпитание, да заместим преподаватели, семейство и други институции. 

Това каза министърът на отбраната Ангел Найденов на заседание на Обществения съвет 
по отбранителна политика на тема „Принос на неправителствените организации за 
военно-патриотичното възпитание“, предаде репортер на <b>Агенция „Фокус”</b>. 

„Удовлетворен съм от дискусията. Имаше ценни предложения, разсъждения с болка и 
носталгия и неща, с които не мога да се съглася. По-важното е, че се потвърди 

първоначалното очакване за интерес към темата и възможността в дискусията да се родят 
инициативи между МО и НПО, военните структури. Съзирам натоварване на 
Министерството на отбраната със свръхочаквания. Имаме армия, и независимо от 

постоянния недоимък, тя е в състояние да изпълни конституционните си задължения, и да 
бъде един от гарантите за независимостта на държавата и териториалната и цялост. Има 

задачи, по отношение на които Българската армия реализира своите отговорности на ръба 
на критичния минимум, понякога и с риск за самите военнослужещи. От миналата година 
пречупваме негативната тенденция включително и по възстановяване на въоръжението, 

техниката, която имаме. Използвайки термина военно обучение, разбираме различни 
неща. Няма да коментирам учебните програми в училищата. Направили сме голяма крачка 

по въвеждане на програми в часа на класния. Надявам се, че ще разширяваме като обхват 
– часове и теми, тези занятия. Сега имаме по 5 часа за 9 клас и 5 часа за 10 клас”, обясни 
министър Найденов.   

Ангел Георгиев, председател на Българска авиационна асоциация, обясни, че за да 
говорим за военно-патриотично възпитание, трябва да издигнем нивото на патриотичното 

възпитание. Нашата асоциация отиде при младите. Необходима е национална политика за 
запазване на българската патриотичност.   
Ген. Тодор Бояджиев от Съюза на тракийските дружества посочи, че между съюза и 

Министерството на отбраната има подчертано добро сътрудничество, на всички нива. 
„Убеден съм, че нашите млади тракийци ще приемат сред приоритетите в работата си да 

бъде и военно-патриотичното възпитание”, добави ген. Бояджиев. Министърът на 
отбраната Ангел Найденов каза, че съюзът може да разчита на подкрепата на 

министерството за енциклопедия „Тракия”.  
Нина Гергова добави, че трябва да има задължително военно образование. Пренаписване 
на учебниците по история. Не посещават българските светини. Важно е да се познава 

историята. Време е да се потърси отговорност на подписалите договора за 
присъединяване в НАТО, посочи тя.  

В дискусията участие взеха полк. Марин Калонкин, зам.-председател на Съюза на 
ветераните от войните на България, Георги Пешев, секретар на Асоциацията на 
комуникационни и информационни специалисти, Петър Странчевски от Асоциация на 

възпитаниците на морско училище, Константин Зографов, АФСЕА и други.  
Мария КАЛОЯНОВА  
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