ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СЪЮЗА НА ПОДВОДНИЧАРИТЕ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Управителният съвет (УС) на Съюза на подводничарите в
Република България (СПРБ), на свое заседание от 5 ноември 2015
г. взе решение да се обърне към държавните институции и
гражданите на Република България, към ръководствата на
неправителствените и военно-родолюбиви организации, както и към
всички български граждани, с апел в подкрепа на протестите срещу
опитите за посегателство срещу социалните права на служителите
от сектор „Сигурност“, както и безпрецедентните действия по
налагането им.

Уважаеми управници,
В момент, в който геополитическата обстановка в света, Европа и
Балканите се характеризира с ескалиращо нарастване на
напрежението и изисква непрекъснат мониторинг, оценка, и
адекватни действия на политическото ни и държавно ръководство,
посегателствата върху социалните придобивки на служителите от
системата за сигурност са, меко казано неадекватни!
Държавата, върховните органи на трите власти са на път да
предадат целия контингент от хора, работещи в тежки условия на
реална заплаха за мира на Север, мощна имигрантска вълна от Юг,
както и политическа, икономическа и духовна кризи у нас. И всичко
това, при хроничен недостиг на средства за елементарно

осигуряване: техника, комуникационни системи, оръжие, облекло и
специализирано оборудване.
В тези условия единственият подготвен елемент на системата за
сигурност и отбрана на страната са хората! Хилядите, които
денонощно работят на границата, на улицата, на полигоните, пазят
мира в небето ни и на мисии, събират информация и вербуват хора
в чужди държави, гасят пожари и спасяват бедстващи! Те
заслужават пълна подкрепа, а не „нож в гърба!“ Болшинството от
експертите апелират за диференциран подход, със запазване на
социалните придобивки на служителите, работещи „на терен“.
Предложенията, залегнали в заключителните разпоредби на Закона
за държавния бюджет за 2016 г. ще доведат до безпрецедентен
отлив на подготвени служители от сектора „Сигурност“, което
безспорно ще се отрази пряко върху националната сигурност и
отбрана.
Призоваваме Президента на Република България и Върховен
главнокомандващ на Въоръжените сили, Председателя на
Народното събрание, Министър-председателя на Републиката и
парламентарните групи на политическите партии да анализират
внимателно обстановката, де се вслушат в мнението и
предложенията на експертите в областта на националната
сигурност и отбрана, преди да е станало твърде късно!
УС на СПРБ смята, че поставянето на представителите на службите
за сигурност под един знаменател с всички държавни и
административни служители е акт на политическо късогледство!
От УС на СПРБ
Декларацията е приета на заседание на УС на СПРБ от 5
ноември 2015 година, с протокол № 4/05.11.2015 г.

