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Румен Радев и Илияна Йотова със сериозна подкрепа от
запасното войнство
28.09.2021 г.
Спирдон Спирдонов
Снощното учредяване на Инициативния комитет за издигане на
кандидатурата на президента Румен Радев и вицепрезидента
Илияна Йотова за втори мандат бе с участието, както на редица
политици, общественици, представители на културните и
спортните среди, така и на запасното войнство. Успех в
предизборната надпревара пожелаха бившите началници на
Генералния щаб и на отбраната генералите от запаса Михо
Михов и Златан Стойков, който е и председател на СОСЗР. В
залата в НДК бяха още бившият първи заместник-началник на
ГЩ вицеадмирал от запаса Петър Петров, който е и председател
на Областната организация на СОСЗР във Варна, бившият
началник на Военна академия „Георги С. Раковски“ генералмайор от запаса проф. Евгени Манев, генерал-майор от запаса
Иван Парапунов, първият български космонавт генерал-майор от
запаса Георги Иванов и бригаден генерал от запаса Бойко
Симитчиев, който е председател на Асоциацията на
комуникационно-информационните специалисти.
Военно-патриотичните организации бяха представени още от
доц. д-р Иван Сечанов – председател на Съюза на ветераните от
войните на България, младши лейтенант от запаса Петър Велчев
–
председател
на
Съюза
на
военноинвалидите
и
военнопострадалите, полковник от запаса Чавдар Петров –
председател на Национална асоциация „Сигурност“ и полковник
от запаса Горан Симеонов – председател на Асоциацията на
разузнавачите от запаса. Известно е, че президентът ген. Румен
Радев произлиза от армейските среди, а повечето от изброените
генерали са му били началници. През изтеклия петгодишен
мандат той и вицепрезидентът Илияна Йотова откликнаха на не
една инициатива на военно-патриотичните организации.
"Вълнувам се, защото при първата номинация на тази кандидатпрезидентска двойка имах съпътстващо участие днес вече имам
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реално участие и се гордея с това. Считам, че Инициативният
комитет не е консултативен, а такъв, който трябва да решава
някои задачи", каза още ген. Михо Михов. "Не се съмнявам, че
няма по-добра двойка за президентската ни институция. Тази
двойка знае не само социалните проблеми, не само проблемите
на армията, а и тези във външната политика. Тази двойка знае
какво е дипломация, че това не е наука кое е първично и
вторично, а това, че се защитават интересите на нацията и
държавата", отбеляза генералът.

