ДЕКЛАРАЦИЯ
на УС на Съюза на офицерите
от резерва „Атлантик”
Управителният съвет на Съюза на офицерите от резерва
„Атлантик” категорично осъжда зачестилите варварски „ритуали”,
оскверняващи знамена и други символи на Европейския съюз и на
НАТО. За кой ли път индивиди с небългарска национална
идентичност тъпчат знамето на обединена Европа. На същата
Европа, за която Васил Левски казва: „Нашето драгоценно
отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя
на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите
европейски народи“. Същата Европа, в която днес работят и живеят
повече от два милиона българи. Където учат и искат да учат нашите
деца.
Срамните изстъпления се повтарят година след година и
събор след събор в изпълнение на едни и същи движения, партийни
агитки и течения, за да ни напомнят, че болшевизмът от съветски
тип не си е отишъл окончателно. Призоваваме органите за
вътрешна сигурност и правосъдната система да вземат мерки
срещу подобни изблици на агресия, които ерозират националното
единство на българския род и петнят облика на българската
държава като част от европейското и евроатлантическото
семейство.
Будят
недоумение
забавената
реакция
и
късното
разграничаване на станалите съучастници и неми свидетели на
вандалските актове политици и кандидат-президенти. Осъждаме
примитивната логика на хората, хранещи симпатии към държави,
които гледат реваншистки на България и искат да я видят слаба,
податлива на тяхно влияние и в повторна зависимост. Държави,

които не крият своята неприязън и вражда към НАТО и Европейския
съюз, две организации, в които България направи своя
цивилизован избор да членува и заедно с които да развива
просперитета и сигурността си.
Предстоят ни избори, в които гражданите на Република
България ще изберат своя президент. Приветстваме факта, че сред
кандидатите за президент и вицепрезидент бяха номинирани и
военнослужещи от резерва и запаса. Но дали поради липса на
политически опит и на политическа култура, някои довчерашни
военнослужещи превръщат проблемите на отбранителния сектор в
основна опора на предизборната си кампания. Като преекспонират
трудностите на Въоръжените сили, те се стремят да убедят
избирателите, че те единствени могат да спасят страната от
надвиснала опасност. В разнопосочните им послания се чуват и
доста неистини, които се използват от недоброжелателите на
България в постоянните им опити да посеят разединение сред
съюзниците от НАТО.
Ето защо смятаме, че в следващите поправки на Закона за
отбраната и въоръжените сили (ЗОВС) би следвало да залегне
изискването напусналите редовете на Въоръжените сили да имат
право да се кандидатира за народни представители или за
президент след не по-малко от една година от тяхното
освобождаване от кадрова служба или служба в доброволния
резерв. Използването и позоваването на конфиденциална
информация за отбраната на страната за тяснопартийни,
корпоративни или лични цели е най-малкото неприемливо и вреди
на интересите на държавата.
До нас достигат тревожни сигнали, че през последните години
неколцина висши и старши офицери от Българската армия са
станали членове на масонски ложи, задруги или други формации на
тайни и антидържавни сдружения, без това да е известно на
преките им началници. Ще си позволим да припомним, че историята
изобилства с примери за потъпкани клетва, воински и отечествен
дълг в изпълнение на съмнителни и опасни за българската
държавност цели, преследвани от масонски и други нелегални
общности. Сигурни сме, че законодателят ще намери точни
юридически формулировки и за това явление, за да ограничи
разпространението на масонската зараза сред българските
офицери.
В усложнената и влошена среда за сигурност ролята на
структурите за сигурност и отбрана неминуемо нараства. Ето защо
смятаме, че службите за сигурност са длъжни да предприемат

неотложни, промислени и енергични мерки срещу антибългарски
организации, учения и прояви.
Членството на България в Европейския съюз и НАТО е
истинският път към щастливото бъдеще за нас и за децата ни:
сигурност и стабилност, свободно движение на хора, идеи, стоки и
капитали. Ето защо отново призоваваме за повече Европа и НАТО в
България, за повече България в Европа и в НАТО.
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