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Военно-патриотичното възпитание бе обсъдено на дискусия (ОБЗОР) 

 
<b><i>София. </i></b>Общественият съвет по отбранителна политика заседава на тема 
„Принос на неправителствените организации за военно-патриотичното възпитание“.   

„През последните години, когато се говори за отбрана, в центъра на вниманието 
преобладават въпросите за инвестиции, състоянието на техниката, имоти, сделки, 

социална политика, възнаграждения и други. Днешната тема е предпоставка за 
формиране национално достойнство. Тази тема е в страни от обществения дебат. Разчитам 
на предложенията на всички участници в дискусията, които са с богат и респектиращ опит 

и познания. Тема за военно-патриотичното възпитание е много важна. В 2267 
средношколски паралелки се водят занятия. 660 са обучителите”, обясни министърът на 

отбраната Ангел Найденов.  
Дискусията се очаква да протече с обсъждане на въпросите за принос на 
неправителствените организации за военно-патриотичното възпитание, 

предизвикателства на глобализацията, миграционните потоци и мултикултурализма за 
националната идентичност и патриотизъм, необходимост от модерно военно-патриотично 

възпитание като компонент на националната и формиращата се общоевропейска 
идентичност, цели, обхват, съдържание и продължителност на военното обучение в 
училищата и университетите, връзката на военно-патриотичното възпитание с други 

форми и структури на общественополезна и безвъзмездна ангажираност на младежите. В 
рамките на дискусиите ще могат да изложат своите становища членове на Съвета и гости 

на форума.  
До края на април висшите учебни заведения, които имат интерес от военно обучение, 
трябва да изпратят заявките си, каза министърът на отбраната Ангел Найденов. Заговори 

се за военно обучение във висшите учебни заведения. В първия работен ден на тази 
година подписах заповед за каталог на курсовете за начална и специална военна 

подготовка за 2014/2015 година. Очаквам до края на април висшите учебни заведения да 
ни изпратят заявка за обучения. Към настоящия момент официален интерес за военна 
подготовка е заявен от Националната спортна академия и техните курсове са включени в 

каталога. Още 3 учебни заведения са заявили интерес за тези програми. Разходите за 
тези курсове са за сметка на МО”, добави министър Ангел Найденов.   

Членството на България в международните организации и съюзи не изключва 
патриотизма. „Не само България се променя, а и целият свят. Промените засегнаха и 

отбраната,а с това и обществените нагласи и очаквания. Вече 6 години имаме 
професионална армия. Новите предизвикателства изискват подход, а не мълчаливо 
подминаване. От 10 години сме член на НАТО, от 7 години – на ЕС. Днес пред младите 

българи има много нови възможности, ще се разкриват и нови шансове”, обясни министър 
Найденов.   

„Военно-патриотичното възпитание не може да бъде отговорност само на Министерство на 
отбраната. Не може да бъде кампанийна изява, а постоянен процес. Тук е и незаменимата 
роля на НПО, военно-патриотичните съюзи. Освен безспорната роля на НВИМ, освен 

безценните експонати той е източник на инициативи. Отваряме интерактивен кът. Едва ли 
е необходимо да споменавам гостуването на експонати, изложби, отворени врати. 

Лидерска е позицията в лицето на Националната гвардейска част”, посочи министърът.   
„Занятия вече се водят в 2267 средношколски паралелки от 9 и 10 клас. 10-класниците 
проявяват по-голям интерес към тази специфична материя. Ръководители на занятията са 



 

1505 N 

focus@focus-news.net, radiofocus@focus-news.net

София, ул. “Султан тепе” 8

тел.: 02/ 960 70 11, факс: 02/ 960 70 13

FOCUS IS A MEMBER   OF

 

660 военни и цивилни служители от структури от централното военно окръжие и 
военнослужещи от Въоръжените сили. За този свой труд, те не получават допълнителни 

възнаграждения", посочи той.   
Ивелин Николов, зам.-изпълнителен директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно 

дело”, представи идеи за партниране на агенцията с неправителствените организации. 
Програмата е инструмент за военно-патриотично образование. Като визия има цел да 
подобри качеството на живота на военнослужещите, да се запази националната 

идентично, да популяризира военно-патриотичното образование. Приоритет е да се 
гарантира интегритетът на българското гражданско общество.   

Според ген. Стоян Топалов, председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и 
резерва, трябва да се укрепят връзките между студентите и учениците, изразени със 
срещи с активната роля на Министерството на отбраната. „Трябва да се потърси начин, 

часовете по военно-патриотично дело да влязат в програмите на училищата. Трябва да 
влязат практически часове в програмата”, добави ген. Топалов.  

Ген. Кирил Цветков, председател на Асоциация на сухопътните войски в България, 
обясни, че 2 млн. от младите българи ги няма. „Ние изпускаме младите хора. Те са в 
университетите. В университетите няма програми за военно-патриотичното възпитание. 

Кой ги обучава да бъдат българи? Те нямат желание да им помагаме. Трябва това 
възпитание да прониже образователните програми. 22 април в Националния военен ще 

бъде проведена Национална кръгла маса за патриотичното образование в глобализиращия 
се свят”, добави ген. Цветков.  

Министър Ангел Найденов обясни, че има смяна в ръководството на военните медии. 
„Информационният център е структура, която е в подчинение на агенцията, а не в мое 
пряко подчинение”, добави министърът във връзка с повдигане на темата за ролята на 

военните медии.   
Петър Велчев от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите посочи, че съюзът са 

изразили в становище, че абдикирането на държавата от военно-патриотичното 
възпитание, ни е довело до това положение, на което сме. „Имаме грехове и трябва да си 
ги признаваме. В становището е споменато военното облекло. На важни събития всеки 

един от нас трябва да излезе с униформата си”, каза още Велчев.   
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, каза министърът на отбраната 
Ангел Найденов. „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 
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– 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.  
„Като говорим за патриотизъм, според мен трябва да разбираме просветения патриотизъм, 

изключващ насаждането на нетърпимост и омраза към други. Като добавяме военно, не 
означава, че се готвим за милитаризъм на програмите и обучението”, обясни министърът 

на отбраната Ангел Найденов.   
„Трябва да разбираме възпитание, което дава познание и източник на няколко неща – на 

национално достойнство, родолюбие, гордост, самочувствие, на познание за военната 
история, бойната слава, героите и паметните за България места и битки, на представа за 
това какво са въоръжените сили, какви са задачите й, как участват в общите усилия за 

постигане на сигурност и стабилно, какво е въоръжението на българските 
военнослужещи. На следващо място – минимум знания и базови умения за реагиране при 

кризисни ситуации – терористични нападения, природни бедствия, промишлени аварии. 
На институционално равнище това възпитание не може да е отговорност само и 
единствено на Министерство на отбраната. Необходима е ангажираност на различни 

държавни и местни структури за допринасяне в тази кауза. Военно-патриотичното 
възпитание не може и не трябва да бъде кампанийна и инцидентна проява, а постоянен 

процес, в който да са ангажирани както държавните институции, така и обществото”, каза 
още министърът на отбраната.   
Стенограмата от дискусията ще бъде прегледана, за да бъдат взети предвид 

предложенията на неправителствените организации, направени в рамките на срещата.  
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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