
 

 
 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ 

 

 

Съюзът на офицерите от резерва (СОР) „Атлантик“ изразява своята 

пълна подкрепа за насрочения на 27.04.2015г. от Президента на страната и 

Върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България, 

Консултативен съвет за национална сигурност за обсъждане на състоянието 

на въоръжените сили и перспективите за тяхното развитие. Считаме 

провеждането на заседанието на Консултативния съвет по тази тема като 

израз на загриженост за отбранителния сектор и за неотложната 

необходимост от технологична модернизация на Българската армия. 

Положително оценяваме факта, че Министерството на отбраната вече е 

разработило проект на средносрочна „Програма за развитие на 

отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 

2020 г”. Създаването на условия за изпълнението на включените в 

програмата девет проекта за модернизация, ще постави началото на 

излизането от настоящото състояние на изоставане от нашите съюзници. 

Влошената среда за сигурност в Черноморския регион, Северна 

Африка и Близкия изток генерира нови предизвикателства пред съюзната и 

националната сигурност и отбрана. Същите поставят нови изисквания към 

способностите както на съюзните, така и на националните въоръжени сили.  

Като съюзна държава в НАТО от 11години, България макар и да е 

приключила военната си интеграция в структурите на Алианса, все още не е 

постигнала висока оперативна съвместимост на своите въоръжени сили с 

останалите съюзни сили. Независимо от наличието на определен напредък,  

технологичната модернизация на бойните способности на Българската армия 

по същество не е започнала и те все повече намаляват. Това състояние 

поставя под въпрос изпълнението на конституционните и съюзни задължения 

на въоръжените сили, което би следвало да е повод за тревога на държавното 

ръководство и сигнал за вземане на незабавни мерки за неговото 

подобряване. 

СОР „Атлантик“, като неправителствена организация в сферата на 

сигурността и отбраната, изразява своята силна загриженост и тревога от 

състоянието на отбраната и въоръжените сили, изложено в  Доклада за 



състоянието на отбраната за 2014 г., който Министерския съвет е внесъл за 

одобрение от Народното събрание. Констатациите и оценките в доклада 

съвпадат с тези на нашия съюз. 

СОР „Атлантик“ призовава участниците в Консултативния съвет за 

национална сигурност за обективна оценка на състоянието на способностите 

на въоръжените сили и постигането на широк политически консенсус и 

подкрепа за неотложните решения и действия за тяхното незабавно 

подобряване. Това е крайно необходимо както за изпълнението на 

националните функции на въоръжените сили, така и за съюзните 

ангажименти на България към НАТО и ЕС. По-нататъшното подронване на 

доверието към България като съюзна държава, чрез намаляване на 

отбранителните разходи, противно на взетите от НАТО решения на срещата 

на високо равнище в Уелс през 2014г., няма да е в унисон с нейните 

национални интереси. 

Призоваваме и очакваме от политическите лидери на парламентарно 

представените политически партии отговорно отношение към създалата се 

трудна ситуация в отбранителния сектор на страната, който е фундаментален 

за националната ни сигурност.  Само всестранната подкрепа за предлаганите 

решения и мерки за подобряване на отбранителните способности на 

въоръжените сили е истинската държавническа мъдрост, която може да 

оправдае очакванията на широката армейска общественост и на нас 

офицерите от резерва. 

Президентът на страната вече повече от година предупреждава за тази 

неблагоприятна ситуация в отбранителния сектор на страната и е естествено 

да предприеме мерки за адекватни промени в отбранителната политика и за 

по-добро ресурсно осигуряване на въоръжените сили. Очакваме 

политическите мъже на България да подкрепят Върховния главнокомандващ 

за постигане на успех в подобряването на състоянието и стартирането на 

модернизацията на Въоръжените ни сили. 

 

                                              Управителен съвет на СОР „Атлантик“ 
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