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СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОМИСИИ,
Във връзка с приетата от Министерски съвет „Програма за развитие на
отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032“
Управителният съвет на Съюза на офицерите от резерва (СОР) „Атлантик“ Ви
изпраща своята позиция в нейна подкрепа като важен актуален стратегически
документ за посочения период, напълно отговарящ на изискванията на националната
сигурност на страната и поетите ангажименти на Република България към Алианса.
Независимо от занижената финансова рамка и все още неясните последствия от
сложната епидемична обстановка, в Програмата са поставени доста високи и
оптимистични цели, което ще задължи в известен аспект следващите правителства да
извършат най-доброто в своето управление за нейното максимално изпълнение. Чест
прави на Министерството на отбраната, че подложи първоначалния проект на
обществена дискусия и се съобрази в голяма степен с предложенията на
заинтересованите от националната сигурност организации и граждани, в това число
и до голяма степен със СОР „Атлантик“, обединяващ предложения, мнения и
становища на голям брой членове и симпатизанти на съюза, в това число млади
офицери и курсанти, желаещи да служат в обхвата на Програмата.
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ПОЗИЦИЯ
НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“ В ПОДКРЕПА
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ
СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2032
Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“ разбира промените в
стратегическата среда днес, която изисква способности със съвършено различни
качествени и количествени параметри. Той определя модернизацията и
усъвършенстване на подготовката на войските като един непрекъснат процес. Новите
мисии на Алианса, развитието на стратегическите концепции в отговор на рисковете
и заплахите, сега и в бъдеще, водят до постоянна промяна в изискванията към
колективните и национални способности на 30-те съюзници в НАТО, а в редица
случаи и до необходимостта от създаването на изцяло нови способности.
През последните месеци и години редица конфликти ясно показаха разликата
между армиите, използващи високите технологии и армиите останали да живеят с
представите от миналото за водене на бойни действия. Затова СОР „Атлантик“ даде
своите предложения и препоръки, голяма част, от които бяха заложени в Програмата,
а за друга част от тях получи уверението на Министерството на отбраната, че ще
бъдат включени в стратегическите планове или други нормативни или ръководни
документи през този период. Този жест на доверие от страна на управлението на
страната увеличи значително нашето самочувствие с надеждата, че ние, членовете на
СОР „Атлантик“, ще бъдем полезни за достигане и поддържане на общата цел –
адекватно организирана отбрана на Р. България.
Ситуацията, в която се намира днес Българската армия е критична и е необходима
пълна подмяна на съветското въоръжение с нови образци техника, напълно
съвместима със стандартите на НАТО. СОР „Атлантик“ разбира, че това са огромни
средства, които нито една икономика не може да отдели в кратък срок, без да бъде
пожертвана. Такова пожертване страната ни не може да си позволи, но ползвайки един
разумен подход, основан на реална оценка на риска, оценка на приоритетите, на
резервите и възможностите, можем да сведем до минимум риска от неподготвеност
срещу внезапни военни действия против България.
Одобреният в НАТО финансов ресурс за отбрана на всяка една от странитечленки от 2% за целите на превъоръжаването на БА е малък и ще удължи значително
протичането на този процес. При така посоченият в Програмата период дори ново
закупено въоръжение може в края да се окаже вече морално остаряло. Насочването на
по-големи от 2% ресурси към армията може да предизвика дисбаланс в икономиката,
но независимо от това трябва да се търсят оптимални финансови варианти с широко
обществено обсъждане на приоритетите пред страната в сферата на националната и
съюзна сигурност.
Цената на съвременната, ефективна бойна техника непрекъснато расте.
Изискванията за нейното усвояване са свързани с по-продължителна и задълбочена
подготовка на личния състав. За нейното пълно внедряване в експлоатация е
необходимо паралелно изпълнение на закупуване и предварително обучение за
своевременно усвояване, внедряване и експлоатация във Въоръжените сили.
Планът за изпълнение на Програмата трябва да започва с реалното, актуално
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състояние на въоръжение, личен състав и неговата професионална подготовка и да
стигне до очакваните в края на Програмата способности. Той обаче няма да ни бъде
полезен в условия на възникване на военна опасност в рамките на срока му. Затова
всяка година трябва да има разработен паралелен план, който да стъпи върху
достигнатото развитие на ВС и да набелязва пътищата и мерките за достигане на
пълните желани възможности на ВС на Р. България в условия на пълно напрежение
на икономиката и всички ресурси на държавата.
СОР „Атлантик“ изцяло подкрепя приемането и изпълнението на „Програма за
развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република
България 2032“. Ние виждаме в нея стратегически документ с особено важно
значение за развитие на военните способности на нашите ВС в интерес на
националната и съюзна сигурност, който трябва да бъде национално узаконен за
откриване на професионален хоризонт пред младите кадрови военнослужещи и
генериране на оптимизъм и перспективи в тяхното кариерно развитие.
СОР „Атлантик“ декларира, че и за в бъдеще ще подкрепя политики, свързани с
изграждане на национални и евроатлантически военни способности, чрез
предложения, анализи и активно участие в разработването на национални и на
Министерството на отбраната планове и нормативни документи.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СОР „АТЛАНТИК“

София
15.02.2021 г.
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