ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми почетни и редовни членове на Съюза на
офицерите от резерва „Атлантик“,
Уважаеми воини от Въоръжените сили на Република
България,
Уважаеми колеги от военно-патриотичните съюзи и
организации,
Уважаеми съмишленици от евроатлантическата общност в
България,
Уважаеми госпожи и господа,
Управителният съвет на Съюза на офицерите от резерва
„Атлантик“ поздравява всички с десетата годишнина от приемането на
България в НАТО!
Първият стратегически приоритет на страната ни през преходния
период бе реализиран на 29 март 2004 г. Част от българските
политици трасираха вярната посока за гарантиране на националната
сигурност и отбраната на страната след редица колебания между
неутралитет и търсене на съюзни гаранции. На 14.02.1994 г. първият
демократично избран президент на България д-р Желю Желев
подписа рамковия документ за присъединяване на страната ни към
инициативата на НАТО „Партньорство за мир“. След 1997 г.
президентът Петър Стоянов продължи неговите усилия. На 17.02.1997
г. служебното правителство на Стефан Софиянски взе решение за
присъединяването на България към Алианса. От 1997 до 2004 г., след
„седем изгубени години“, през следващите седем страната ни успя да
преодолее изоставането си от други кандидати за членство и през
ноември 2002 г. получи покана да започне преговори за
присъединяване към Северноатлантическия съюз. Българските
институции, в т.ч. Министерството на отбраната и Българската армия,
положиха множество усилия за изпълнение на политическите и

военните критерии за членство в НАТО. С участието на военни
формирования в ръководени от Алианса и коалиционни операции, с
изпълнението на редица дейности по партньорството, с
реформирането на отбранителната институция и основно на
Въоръжените сили, България доказа, че може да бъде надежден
съюзник и да дава достоен принос към съюзните военни способности
и колективната отбрана.
Днес обективната оценка на изминатия път показва, че страната
ни положи значителни усилия за участие във формирането на
съюзните политики в областта на сигурността и отбраната и преди
всичко за адекватно участие в съюзните операции по управление на
кризи. В последните 5-6 години обаче българските правителства не
съумяха да съхранят първоначалния силен импулс в изграждането на
военните способности, изисквани от динамичната среда за сигурност
и от съюзните ни ангажименти. Отбранителният сектор остана в
периферията
на
вниманието
и
усилията
на
държавата.
Отбранителните ресурси за изграждане и модернизация на
въоръжените сили бяха сведени до минимум, като въоръжението и
техниката на Българската армия бяха доведени до тревожно
състояние.
Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“, като експертна
неправителствена организация в областта на сигурността и
отбраната, регистрирана в обществена полза и като добронамерен
коректив на българските институции, очаква, че през следващите
десет години българските политици и правителства, българските
институции и преди всичко Министерството на отбраната, ще
пренасочат вниманието и усилията си към отбраната и
отбранителните способности на България. Очакваме в краткосрочен
план да бъдат взети отговорни решения за стартиране на интензивна
модернизация на основните въоръжения на Българската армия, за
преодоляване зависимостта ни в тяхната поддръжка и модернизация
от една несъюзна държава. Очакваме в средносрочен план
повишаване на отбранителните разходи до минимално приетите в
Алианса 2 % от брутния вътрешен продукт. Очакваме до 2024 г. по
способности, подготовка и технологично равнище Българските
въоръжени сили да се доближат максимално до тези на останалите
дългогодишни малки съюзни държави. Българските държавници и
политици отдавна дължат това на нашия народ и армия, на съюзните
ни ангажименти към НАТО и Европейския съюз.
Пожелаваме на воините от Въоръжените сили здраве, енергия,
спорна работа и още по-решителни усилия за утвърждаване на името

и издигане на авторитета на българските военнослужещи и военни
формирования в съюзните щабове и войскови структури!
Честита десета годишнина!
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