ДЕКЛАРАЦИЯ
НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“
В контекста на националния дебат по повод провокативните призиви на
Русия към България и Румъния от 20 януари т.г., Управителният съвет на Съюза на
офицерите от резерва „Атлантик”, от името на всички свои членове, наши
симпатизанти и поддръжници, заявява:
Подкрепяме категорично адекватната реакцията на държавните и
правителствени институции, в лицето на Президента и министър-председателя на
страната, както и на всички демократични и свободолюбиви хора в България по
повод несъстоятелността на ултимативните искания към България и НАТО, които
ескалират безпрецедентна политическа и военна криза след края на Студената
война. Провокационните искания на официална Русия са не само неприемливи и
безпредметни, но и осъдителни заради войнстващата нео-имперска политика на
Кремъл, представляващи пряка заплаха за националните интереси на България;
Заставаме твърдо на страната на Украйна в отстояване на нейната
независимост и зачитане на изконното ѝ право на самоопределение и това кой път
да избере - този на демократичния и свободен свят или обратно в лоното на
тръгналата към реставрация Руска империя. Уважаваме доблестта на украинците и
тяхната решимост да се изправят срещу екзистенциалните за своята държавност
заплахи и противодействието на шантажа на Русия за дестабилизиране и
разделение на украинската държава и народ. Призоваваме всички прогресивни хора
да осъдят коварните планове за нова руска инвазия в Украйна, която може да доведе
до най-мащабното кръвопролитие след края на Втората световна война;
Настояваме, с оглед на непредсказуемия ход и перспективите за
разрешаване на външно-политическата криза, предизвикана от Руската федерация,
и произтичащите от това рискове за стабилността и мира в Европа, правителството
на страната ни да предприеме спешни действия за приемане на пакет от национални
мерки в областта на външната политика, сигурността и отбраната, както и такива
за гарантиране на устойчивото функциониране на страната в условия на криза,
системата за управление на страната и регионите, осигуряване на непрекъснатост
на доставките на енергоносители, стоки и услуги за населението и индустрията;
Настояваме за активно и отговорно ангажиране на държавата в усилията на
политическите и военни структури на НАТО и ЕС за намиране на работещи
решения за деескалация и разрешаване на възникналата криза;
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Очакваме и настояваме в държавния бюджет на страната за тази година,
да бъдат приоритетно предвидени средства за ускорено реализиране на
адекватни на предизвикателствата кризисни политики, планове и програми,
насочени към развитието на приоритетни способности в рамките на един
цялостен процес за модернизиране и превъоръжаване на Българската армия;
Настояваме, възможно най-скоро и веднъж завинаги, Народното събрание
да задължи Министерския съвет да предприеме стъпки към пълно
преустановяване на всякаква зависимост на Въоръжените сили от доставки
на резервни части и услуги от Руската федерация и нейни проксита,
необходими за поддържане на налични оръжейни системи, въоръжения и
техническо оборудване, както и да потърси алтернативни решения за такива
доставки от съюзници от НАТО, ЕС и други приятелски държави. Настояваме и
за прекратяване на всякакъв достъп на представители на Руската федерация
и нейни проксита до наши военни поделения, отбранителни системи,
съоръжения и обекти, както и до информация за тях;
В заключение, ще си позволим да подчертаем, че подкрепяме адекватната
реакцията на държавните институции и опозицията на руската хибридна атака към
националната сигурност на България, и да отбележим, че нежеланието на Русия да
споделя ценностите на Великата френска революция, на които се основава
организацията на демократичните общества в модерния свят и днес, според нас
обяснява донякъде агресивната правителствена политика на Русия, което я
позиционира като държавен субект на шантажа и войнстващи нео-имперски
амбиции на Кремъл. Това прави особено сложна настоящата среда за сигурност, но
ние вярваме, че здравият разум ще надделее и ултимативните искания ще бъдат
оттеглени.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СОР „АТЛАНТИК“
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