
 

 
 

 

 

ПОЗИЦИЯ  

НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА 

„АТЛАНТИК” 
 

 

 

 

За девалвираната чест на пагона. 

 

Управителният съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ се счита 

за задължен да вземе отношение по нападките  в пресата на бившия началник 

на отбраната о.з. генерал Симеон Симеонов към ексминистъра на отбраната  

о.з. ген. лейтенант Аню Ангелов. 

Най-малкото искаме да напомним на ген. Симеонов, че стандартите на 

воинските взаимоотношения между висши офицери не допускат 

оклеветяване и лъжи, когато се взема отношение по въпроси на военната 

служба. Приписването на несъществуващи заслуги – още повече. Военна 

чест и достойнство лесно се губят и почти е невъзможно да се възстановят. 

Очевидно на ген. Симеонов не му е известна тази стародавна военна и 

общочовешка максима или не иска да се съобразява с нея. 

 

Бихме посъветвали ген. Симеонов да си направи колкото е възможно по-

реална самооценка на стореното от него през мандата му като началник на 

отбраната, а и като командващ на Военновъздушните сили (ВВС). Как е 

отстоявал своите позиции пред непосредствените си началници? Защо не си е 

подал оставката, ако е бил несъгласен с взети решения и е бил убеден, че те 



не са били в интерес на ВВС и армията като цяло? Защото всеки остава или 

се изгубва в историята само с делата си. Пет години на най-високия военен 

пост в страната ген. Симеонов не намери кураж поне веднъж да изрази 

честно и гласно своята военна позиция, въпреки, че служи с четирима 

министри на отбраната за този период.  

 

За членовете, партньорите и симпатизантите на СОР “Атлантик“ прилагаме 

отговора на ексминистър Ангелов на претенциите и „заслугите“ на ген. 

Симеонов. Не се съмняваме, че всеки може да си направи собствена оценка  

за неговите действия и бездействия. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Управителен съвет на СОР „Атлантик“ 

София, 

23.08.2014 г. 
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Обща е заслугата досега да нямаме загинал войник в Афганистан   
 
В броя от сряда, 20 август, във вестника бе публикувано интервюто на ген. 
Симеон Симеонов, бивш началник на отбраната - „Нови 10 ковчега щяхме да 
посрещнем, ако бяхме приели други райони за мисии". В него генералът 
твърди, че бившият военен министър Аню Ангелов е настоявал да се приемат 
въпросните райони в Афганистан, че в работата си е принизявал ролята на 
висшето военно ръководство. По този повод в редакцията бе получено 
писмо от ексминистър Ангелов:  
 
„В своето интервю генерал Симеонов явно се опитва да припише на себе си 
всички позитивни, дори несъществуващи действия на Министерството на 
отбраната, а всички непопулярни мерки да прехвърли на ръководството на 
министерството, неотменна част от което е бил и самият той. При това си 
служи със собствени интерпретации, а в някои случаи и с откровени лъжи.  
 
Ще започна с лъжите  
 
В министерството по време на моя мандат никога не е съществувала идея, 
камо ли проект, щабът на отбраната да бъде сведен до една дирекция, и то, 
цитирам, „смачкана до неузнаваемост". Нито аз като министър, нито моите 
заместници и членовете на политическия кабинет са имали или са изказвали 
подобни идеи. Трябва да се опресни паметта на генерала с 2 факта.  
 
Първо, при двукратните съкращения в министерството, при които личният 
състав беше намален от 1492 на 789 служители, щабът на отбраната запази 
своя състав, като бяха съкратени само отделни празни щатни бройки. Второ, 
генералът поиска при създаването на общата канцелария на министерството 
да бъде създаден дотогава несъществуващ самостоятелен отдел, наречен 
„офис на началника на отбраната". И това му желание беше изпълнено. Няма 
да се спирам на преобразуването на Генералния щаб в Щаб на отбраната, 
защото тази заслуга дължим на министър Николай Цонев. Оказва се сега, че 
генералът е бил против това преобразуване, но това не му попречи да 
приеме назначението си като началник на отбраната. Втората откровена 
лъжа касае твърдението на генерала, че благодарение на него български 
контингент не заминал на места, където, цитирам, ,;политическото 
ръководство желаело", с което си приписва заслугата, че спасил БА от „най-



малко 10 ковчега". Този генерал много добре знае, че имаше писма от 
адмирал Ставридис до самия него и от заместник генералния секретар на 
НАТО до мен с искане за промяна на задачите на нашия контингент в 
Кандахар. Въпреки сериозния натиск от страна на НАТО и на американското 
посолство в София тази промяна не стана факт далеч не само благодарение 
на генерала. Аз лично проведох две срещи с адмирал Ставридис и няколко 
срещи с представители на Главната квартира на НАТО, в които защитих 
запазването на задачите на контингента. Впоследствие беше съгласувана с 
НАТО и приета от МС предложената от мен стратегия за развитие на 
участието на страната ни в Афганистан до края на 2014 г. Съгласно тази 
стратегия беше върнат в началото на 2013 г. контингентът ни в Кабул, а в 
момента служи в Кандахар последният български контингент, с чието 
завръщане ще приключи участието ни в операцията на НАТО в Афганистан.  
 
Заслуга на всички военнослужещи, от генерала до войника, и на органите на 
МО е фактът, че до този момент няма нито един загинал български 
военнослужещ в Афганистан.  
 
За въвеждането на възрастта за пенсиониране има много интерпретации. 
Истината е, че при подготовката на бюджета за 2013 г. в МО се получи писмо 
от Министерството на финансите, с което се предлагаше, за да се запази в 
рамките на миналогодишния бюджет, да се намалят някои компенсации,  
включително обезщетенията при пенсиониране.С това писмо бяха запознати 
всички, включително и генералът. Освен това възнагражденията на 
военнослужещите трябваше да бъдат замразени за още една година. В 
много срещи с министрите на финансите и на социалната политика бяха 
обсъждани редица варианти, в основата на които стоеше запазването на 
обезщетенията при пенсиониране. Беше избран вариантът въвеждането на  
възраст, като за тази цел бяха отпуснати допълнителни средства и от 1 
януари 2013 г. възнагражденията на военнослужещите бяха увеличени 
средно с 11%. Впрочем изпълненият бюджет на МО за 2013 г. е най-големият 
в последните 5 г. и съставлява 1,52 % от БВП.  
 
Ако бе прието предложението за гратисен период от две-три години, това 
увеличение на заплатите нямаше да стане факт.Оставям на съвестта на 
генерала „цитатите" от закритите мои срещи. Надявам се, че гражданите на 
Враца още помнят неговото участие и това на генерал Стефан Василев в 
срещата им с мен. Само ще напомня, че по мое предложение МС с 
министър-председател Бойко Борисов взе решението да се отложи 
планираното преобразуване на бригадата „Специални сили" в полк за края 
на 2014 г., за да се даде възможност за съгласуване на концепцията за 
подготовката и бойното им използване с тази на НАТО.  



 
Не разбирам на какво се дължи това лично отношение към мен. Може би 
причина за това са някои негови политически амбиции. Дълбоко съм огорчен 
от човек, който съм уважавал при съвместната ни работа. Не съм допускал, 
че човек на толкова висока позиция може да проявява такова двуличие. 
Съжалявам, че предложих на МС да бъде удължен мандатът му с две години 
и така той стана най-дълго престоялият на този най-висш военен пост след 
генерал Атанас Семерджиев."  
 
Аню Ангелов, министър на отбраната 2010-2013 г. 


