КЛУБ «ВОЕННИ МОРЯЦИ»

към
„Съюз на Офицерите и Сержантите от Запаса и Резерва“
София-1000, бул. Христо Ботев, 48

ПОДКРЕПА
на
«ОТВОРЕНО ПИСМО» до Висшите Държавни органи
на Република България
и до средствата за масова информация:
Президент на РБ г-н Румен Радев,
Министър-Председател г-н Бойко Борисов,
Председател на Народното Събрание г-жа Цвета Караянчева
Най-задълбочено и с голяма загриженост и тревога се запознахме с
«Откритото писмо», което е адресирано до Висшите държавни органи на
Република България и до средствата за масова информация.
Споделяме напълно направените оценки за състоянието,
недостатъците и отрицателните явления и в системата на образованието
на страната. Съгласни сме и разтревожени, че съществуващото положение
и отсъствието на резултатни действия за преодоляването му продължава
да води до катастрофални последици за цялото българско общество и за
развитието на скъпото ни Отечество България.
Изцяло подкрепяме основните насоки и идеи за предприемане на
срочни решения за спиране на сриването в образованието и възпитанието
на растящите поколения.
Считаме също за необходимо, че тези решения и мерки трябва да
придобият точен и конкретен вид: съдържание; форма (начин); програмни
срокове (дати); изпълнители (органи); контрол и анализ на хода
(изпълнението); коригиране и отстраняването на негодните изпълнители
(пропуски); обществено поощряване на форуми (национални и местни) и
т.н.
Като военни моряци, ветерани, от собствен опит ние знаем, че корабът
и в най-бурното море пристига до спасителния бряг благодарение на избран

верен курс и безотказно действие на целия екипаж, от командира до
последния матрос. Убедени сме, че Морското образование в България
винаги е било пример за високо морска подготовка, изграждане на
родолюбиви и признати в цял свят морски специалисти. То продължава
своята първенстваща роля в тази област и в сегашните условия.
Изразяваме своята увереност, че ще приемете сериозно нашият опит.
Пожелаваме на българските водачи в образованието и будителите в лоното
на българското училище напредък и сполука!
Приемете нашият морски девиз: попътен вятър и не по-малко от 5
фута под кила!
От Клуб «Военни моряци»
към Столичния Съюз на офицерите и
сержантите от запаса и резерва (СОСЗР)
Председател на КВМ към Со СОСЗР
капитан 1 ранг о.з. Георги Методиев
0988660283 0882074102 02 4706510
georgy_metodiev@abv.bg
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