
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“ 

   

Замерването с биологични предмети и камъни на правителствените сгради, 

някои от тях обявени за паметници на културата и с историческа стойност, е 

признак на ниска култура и политическа неграмотност на голяма част от 

протестиращите, и не ги прави „по-велики“ пред националната и световната 

общественост. Напротив, тези актове на вандалщина сриват доверието и 

подкрепата на българския народ към тях. Тези протестиращите не си дават и 

сметка, че с тази си дейност унищожават безцелно и голяма част от парите на 

нашите данъци, които биха могли да бъдат  усвоени за много по-полезни цели.   

Не е обясним и факта, защо сградата на Министерството на отбраната, като 

институция, беше замеряно с яйца и домати пред погледа на гражданите и 

камерите на журналистите от различни национални и международни медии? 

Нима армията някога е била враг на народа? Тази сграда, в която са служили 

достойни българи, устоявайки независимостта на страната ни при участието и в 

различните войни, разработвали са планове, подписвали са договори, отдавали 

са голяма част от живота си, за да бъдат свободни и спокойни нашата територия, 

море и небе! Сега в нея работят високообразовани генерали, офицери, сержанти 

и цивилни служители, политически необвързани, изпълнявайки своите 

задължения по подготовката и изпълнението на трите национални мисии в 

съответствие на Закона за отбраната и въоръжените сили, и особено по-най-

актуалната днес – трета мисия – защита на населението. Ние сме свидетели колко 

много пъти армията, като единствена алтернатива, се е включвала при опасни 

бедствия и аварии, наводнения, пожари, превоз на болни, евакуация, 

трансплантации, защита на граница, национални интереси и др. Това ли е 

признателността на т. нар. „представители на народа“? Крайно време е всеки 

средно интелигентен български гражданин, излязъл на улицата да поставя своите 

искания, да прави разлика между сгради на институции и техните служители от 

една страна и правителство и управляващи партии от друга страна. Отдавна сме 

преминали обществата, когато са се чупели оръдията на труда.       

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“ (СОРА) винаги е стоял на 

надпартийна, равноотдалечена от политически партии позиция, като всички 

оценки за партии, правителства и личности са единствено на база на реалният им 

принос в укрепване на националната сигурност на българската държава, на 

нейната икономическа и военна мощ, на нейната политическа, финансова и 

културна независимост и евроатлантическа ориентация. Нашият съюз ясно 

съзнава, че просперитета и независимостта на Република България в днешните 

условия са постижими единствено в семейството на държавите от ЕС, а 

единствено НАТО е гаранция за безопасността на границите и населението ни. 

СОРА високо оценява финализираният Договор за стратегическо военно 

сътрудничество със САЩ и намеренията на Правителството да закупи още осем 

изтребителя F-16 Block 70/72 за формиране до 2024 г. на една бойна ескадрила. 

Това е силен знак за снемане и изпращане в „заслужен отдих“ старите 



изтребители МиГ-29 и прекратяване изцяло зависимостта на нашите въоръжени 

сили от Русия. За всичко това най-голяма е заслугата на Министерството на 

отбраната и онези негови служители, честно и съвестно работещи там и 

планиращи развитието на Българската армия по пътя на евроатлантическата 

интеграция.   

Ние, като офицери от резерва,  остро осъждаме хвърлянето на домати, 

яйца и други предмети по държавната институция Министерство на 

отбраната и издигането на провокативни плакати с надписи и лозунги с 

антинатовски и антиевропейски характер на част от протестиращите, 

целящи подкопаването на националния авторитет на страната ни към 

нашите съюзници и партньори и европейските институции! Срам и позор за 

тези „представители на народа“, които целят разцепване на връзката 

армия-народ в нашата Родина!    

Ние призоваваме всички български граждани да запазят търпение и 

коректност един към друг, да запазят своята лоялност към демократичната ни 

държава и законите ни. 

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“ декларира, че и занапред ще се 

придържа твърдо към законите на Република България, към демократичните и 

европейски ценности и към изпълнението от страна на България на 

ангажиментите й в НАТО. 

  

 ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СОР „АТЛАНТИК“ 


