ДЕКЛАРАЦИЯ
на Управителния съвет на Съюз на офицерите
от резерва “Атлантик”
Съюзът на офицерите от резерва “Атлантик” с недоумение
узна, че на заседанието на министрите на отбраната на НАТО на
22-23.10.2013 г. в Брюксел Mинистерството на отбраната на
Република България не е било представено от министъра на
отбраната или от негов заместник. Този факт не бе отразен в
медиите, поради което остана неизвестен за широката
общественост. Колкото и да изглежда на пръв поглед незначителен,
дълго укриваният факт не може да бъде подминат със
снизхождение от експертната общност на неправителствените
организации в сектора на сигурността и отбраната.
Очевидно
голямото
значение
на
тези
срещи
за
синхронизиране на съюзната и на националните отбранителни
политики и приоритети е неглижирано от българска страна,
независимо, че на срещата България е представена от посланика си
в Алианса. Ако отсъствието на министъра на отбраната е било
наложително по някаква основателна причина, отсъствието на негов
заместник буди недоумение и за него няма оправдания както от
национална, така и от съюзна гледна точка. Подобен подход
изпраща негативно послание към всички съюзни държави и към
политическото ръководство на НАТО.
Важните въпроси, които са обсъждани на срещата на
министрите на отбраната на държавите от НАТО, очевидно ще
останат “за сведение” на ръководството на Министерството на
отбраната, тъй като са преминали в отсъствието на официален
представител на институцията. Пропуснати са възможностите за
лични срещи и контакти с ключови съюзни министри на отбраната,
активно участие в обсъжданията и вземането на решения на
адекватно равнище, което е недопустимо за страна с близо 10годишно членство в организацията, с натрупани проблеми в

отбранителния сектор и в развитието на способностите на
въоръжените сили.
С оправданието за „недостиг на ресурси” Министерството на
отбраната продължава да отлага постигането на договорени
способности, да не държи на думата си, дадена на сериозни
форуми на НАТО. Така страната ни се плъзга към състоянието на
консуматор на сигурност, за чието поддържане дава все по-скромен
принос. Така България се превръща в съюзник втора категория, към
когото доверието и уважението ускорено девалвират. За съжаление,
това състояние не тревожи държавните институции, включително
Министерството на отбраната.
Тревогата ни се подсилва и от тенденцията, която очертава
посоченият неприятен факт. Тенденция, която говори за
обезсърчаване на политически ръководители, на военни лидери и
на експерти в Министерството на отбраната. Тенденция, която е
индикатор за загуба на скорост, на самочувствие и на оптимизъм за
предстоящите години от членството на България в НАТО.
Принудени сме да напомним, че себеуважението, самочувствието и
достойнството
също
спадат
към
фундаменталните
евроатлантически ценности.
Съюзът на офицерите от резерва “Атлантик” разглежда този
случай като неадекватно отношение на страната ни към висок
съюзен форум и сме склонни да го приемем като небрежност, а не
като тенденциозен ход. Надявяме се, че подобно отношение няма
да бъде допуснато в бъдеще.
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