
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ  

ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК” 

На своето годишно събрание Съюзът на офицерите от 

резерва „Атлантик“ констатира, че професията на 

военнослужещия продължава да бъде несправедливо 

принизявана, дискредитирана и маргинализирана. Под 
формата на възстановяване на правото за ранно 

пенсиониране се отнемат други сериозни социални 

придобивки на кадровите военнослужещи. Повече от две 

десетилетия правителства и парламенти приемат 

недостатъчни отбранителни бюджети, лекомислено орязват 

разходите за поддържане и модернизация на въоръжените 

сили, превръщат офицерите, сержантите и професионалните 

войници в заложници на краткосрочни и късогледи 

политически сметки. Повтаря се порочната политика 

отбраната да бъде жертвана в името на социален популизъм 
с краткосрочен тeснопартиен електорален дивидент и 

дългосрочно снижаване способностите на Въоръжените 

сили.   

На 10 август 2013 г. съюз „Атлантик” депозира в 

комисията на Народното събрание 14 предложения за 

промени в Изборния кодекс. С огорчение узнахме, че във 

внесения за гласуване в парламента проект не е прието 

нито едно предложенията ни. 

В обръщението на президента на Републиката от 29 

януари т.г. два от предложените за референдум въпроса се 

покриват с нашите предложения, поради което го 

подкрепяме. Подкрепяме и идеята за електронно гласуване. 

Смятаме, че е назрял моментът да бъдат прилагани 

съвременни изборни технологии, а работещите в чужбина 

близо 2 милиона българи, които формират значителна част 



от националното богатство, да ползват правото си на глас. 

Това ще улесни и гласуването на участващите в мисии и 

операции военнослужещи, както и на онези, които работят в 

многонационални щабове в чужбина.  

Предлагаме преди окончателното приемане на Изборния 

кодекс от Народното събрание отново да бъдат прегледани и 

включени предложенията на някои неправителствени 

организации, сред които и идеите на Съюз „Атлантик“. 

 Заявяваме категоричното си становище, че страната ни 

няма да излезе от порочния цикъл на политически кризи и 

скандали, ако народът не се произнесе по болезнения 

въпрос да бъде свикано Велико народно събрание, което да 

изработи нова Конституция. 

Дотогава смятаме, че усилията на правителства, партии, 

неправителствени организации и граждани трябва да бъдат 

насочени към укрепване на националната отбрана, към 

връщане на престижа и привлекателната сила на военната 
професия, към превръщането й в дългосрочна и престижна 

инвестиция от страна и на гражданина, и на държавата. 

Общото събрание категорично възразява срещу 
намеренията на Министерството на отбраната да уволни 

сегашното ръководство на в. „Българска армия“, състоящо 

се от доказани на национално равнище журналисти. 
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