
 

ЛЪЖИ И ИНСИНУАЦИИИ 

С НЕТОЧЕН АДРЕС 

Декларация на Съюза на офицерите от резерва 

„Атлантик” 

Председателят (президентът) на Междусъюзническата конфедерация 

на офицерите от резерва (СИОР) господин Димитър Попов за пореден 

път лъже нагло в публично интервю! 

Управителният съвет на Съюза на офицерите „Атлантик” категорично 

отхвърля направените внушения от Димитър Попов, дадени в 

интервюто му с господин Петър Бойчев на 18.03.2016 г.  

Първата лъжа е свързана с измислени намерения на Съюз „Атлантик” 

да се състезава за членство в Междусъюзническата конфедерация на 

офицерите от резерва на НАТО, известна като СИОР. Категорично 

заявяваме, че никога този въпрос не е обсъждан в Съюз „Атлантик”, не 

е поставян за разглеждане както в нашата организация, така и пред 

органите на СИОР. За нас легитимен член на конфедерацията е 

Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва и нашата 

организация винаги е уважавала това членство. Разпространението 

на ценностите на Алианса от една от най-големите организации на 

резервистите в България може само да ни радва. Българската 

общественост трябва да знае, че не съществува механизъм извън 

независимата СИОР и нейните решения за приемане на нови членове. 

В този смисъл господин Димитър Попов, представен в интервюто като 

„световен президент”, трябва добре да познава Устава на своята 

организация и да не внушава лъжи за намеса на Министерството на 



отбраната в работата на неправителствена международна 

конфедерация.  

Втората лъжа е свързването на финансирането на дейностите на 

президентството на СИОР, където също е намесена нашата 

организация. Този долен ченгеджийски номер даже не се нуждае от 

опровержение. Достатъчно е да цитираме регламентирания ред в 

Закона за отбраната и въоръжените сили за подпомагане на военно-

патриотичните организации, посочен в Чл. 226м. „(Нов - ДВ, бр. 16 от 

2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила 

от 10.06.2012 г.): „Министърът на отбраната може да подпомага 

военнопатриотични съюзи, неправителствени организации със сфера 

на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, 

резервисти, запасни, ветерани от войните, военноинвалиди и 

военнопострадали, създадени като юридически лица за 

осъществяване на общественополезна дейност, като им оказва 

финансова или материална помощ.” 

Обръщаме внимание на изискването организациите да са създадени 

като юридически лица по българското законодателство. Господин 

Попов в интервюто си обаче умишлено забравя да каже, че 

президентството на СИОР не е регистрирано като юридическо лице и 

няма как министър Ненчев да подари около 190 000 лева незаконно на 

гражданина Попов. „Гос’ин президентът”, нападайки министъра на 

отбраната за тази „скромна” по негово мнение сума, забравя да 

посочи, че за да се реши въпросът със законното подпомагане на 

СИОР, същият този министър предложи и настоящото Народно 

събрание допълни Закона за отбраната и въоръжените сили със 

специален параграф  на преходните и заключителни разпоредби:”§ 10. 

В рамките на бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. и за 

2016 г. се предвиждат средства за административното осигуряване на 

председателството на Междусъюзническата конфедерация на 

офицерите от резерва (СИОР) на страните–членки на НАТО, поето от 

Република България и осъществявано от Съюза на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва, които се предоставят при условията 



и по реда, предвидени в акта на министъра на отбраната по чл. 226м, 

ал. 3.”  

Както се вижда от законодателната норма, средствата за СИОР не се 

дават на гражданското лице Попов, а на юридическото лице Съюз на 

офицерите и сержантите от запаса и резерва. Средствата по чл. 226 

се заявяват, съгласно утвърдена от МС Наредба № Н-12/17.07.2014 г., 

до края на ноември всяка година и се отпускат от МО за следващата 

година. Видно е от законовата регламентация, че нито една военно-

патриотична организация не е в състояние да окаже каквото и да е 

влияние върху финансовата помощ от МО.  

Съюз „Атлантик” не се интересува от размера на средствата за 

подпомагане на другите организации. Това е в правата на държавните 

финансови контролни органи.  

Като организация с евроатлантическа насоченост не можем да 

отминем и лъжата за статута на СИОР в НАТО и някакво задължение 

България да заплаща вноска. В интервюто си г-н Попов казва: 

„Същевременно СИОР е призната от НАТО като независима 

неправителствена организация, с оглед защитата на правата и 

интересите на офицерите от резерва. Нейна мисия е гласът на 

резервистите да бъде чут. Всъщност СИОР е конфедерация на 

националните асоциации на офицерите от резерва, а не на техните 

министерства, но последните се ангажират да ги подпомагат.”  

Както президентът на СИОР сам признава, става въпрос за 

конфедерация, която не е част от структурите на НАТО и по тази 

причина Алиансът не финансира нейната дейност от своя бюджет. По 

тази причина в цитираните в интервюто решения на Военния комитет 

МС-248 и МС-441 не става въпрос за задължения на страните да 

правят задължителни вноски за поддръжка на СИОР. Лъжа е, че 

съгласно посочените решения председателят на Военния комитет е 

началник на президента на СИОР. Тази теза е толкова примитивна, че 

е срамно даже да се коментира, но доколкото Съюзът „Атлантик” е 

организация с евроатлантическа насоченост, смятаме за необходимо 



гражданите да знаят истинската същност на документите и политиката 

на НАТО. 

Третата лъжа е, че Съюз „Атлантик” не подкрепя президентството на 

СИОР. В интервюто си господин Попов отправя обидни обвинения към 

наши членове, отзовали се на негова покана да работят за успеха на 

българското президентство, поради затруднения да създаде екипа си 

в началото на мандата, и в последствие скандално освободени с 

измислени обвинения. Най-категорично заявяваме, че на всички 

равнища на срещи, контакти и прояви от нашата дейност с участието 

на представители на държавни институции на най-високо държавно 

ниво сме подкрепяли помощта за Съюза на офицерите и сержантите 

от запаса и резерва за успешно осъществяване на дадения мандат за 

периода 2014-2016 г. да излъчи президентството и осъществи 

ръководството на Междусъюзническата конфедерация.  

Успехът на неправителствена организация с евроатлантическа 

насоченост, каквато е СИОР, за нас е далеч по-важен, отколкото 

болните амбиции на един човек, внушил си, че е „световен президент”, 

стоящ над собствената си българска военнопатриотична организация, 

която е заявила и получила мандата на същото това президентство.  

Като разобличаваме лъжите на господин Попов, неоснователните 

нападки както към Министерството на отбраната така и към Съюз 

„Атлантик”, се чувстваме задължени да заявим, че единственото 

юридическо лице по получаване и управление на средствата за 

подпомагане на президентството на СИОР е Съюзът на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва. Препоръчваме на господин Попов, 

вместо нагло да лъже българската общественост, за да прикрие 

слабата си организаторска дейност, по-редовно да координира 

дейността си със своята организация и да спазва решенията на 

нейните ръководни органи.  

Късата памет и премълчаването във въпросното интервю, че със 

съдействието, финансирането и прякото участие на Министерството 

на отбраната и Българската армия, на ръководните органи на Съюза 



на офицерите и сержантите от запаса и резерва миналата година 

успешно се проведе конгресът на СИОР в България, е показател за 

нисък морал и за огромна неблагодарност.  

По този и по други поводи нашата организация категорично отхвърля 

опитите името й да бъде замесвано във взаимоотношенията с 

Министерството на отбраната. Най-официално заявяваме, че снемаме 

доверието си от настоящия президент на СИОР г-н Димитър Попов и 

прекратяваме всякакви отношения с него.  

За нас е незаконно и неморално да се искат от българската държава 

допълнително 190 000 лева, за да бъдат похарчени за съмнителни 

цели през оставащите четири месеца, до края на мандата на 

сегашния президент на СИОР в началото на август тази година.  

Управителен съвет на СОР 

                             „Атлантик“ 

София 

21.03.2016 г. 

 

 


