
 
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
на Управителния съвет на Съюза на офицерите  

от резерва „Атлантик“ 
 

През последния месец от подготовката на страните от НАТО 
за срещата на високо равнище във Варшава (8-9 юли 2016 г.) в 
България се развихриха медийни спекулации и избухнаха 
политически страсти, които за пореден път представят планираните 
стъпки на Алианса за гарантиране суверенитета и отбраната на 
източните съюзни държави като подготовка за агресия срещу Русия.  

В тази непочтена кампания бяха въвлечени и заклеймени 
поотделно и заедно българският президент и министри от 
правителството, като бе направен опит да се вбие клин и да бъде 
създадена интрига между министрите, премиера и президента. 
Срещу българските държавници, отстояващи евроатлантическия 
курс на страната ни, бе осъществено активно мероприятие в духа на 
КГБ, достигащо кресливите децибели на обвинение в национално 
предателство. Поръчителите и изпълнителите на тази кампания са 
ясно различими и отдавна разпознаваеми. Не за първи път те се 
опитват да внушат, че България само частично членува в НАТО и е 
повече партньорска, отколкото съюзна държава. 

Налага се да припомним, че България вече 12 години е 
пълноправна съюзна държава в НАТО и всякакви призиви за 
някакъв заден ход или за формиране на специфично българско 
получленство са неадекватни и демаскират инициаторите си, които 
не живеят в реалността, а в някакъв въображаем паралелен свят на 

остатъчна „братска дружба” с о боже почившия Съветски съюз.  
Длъжни сме да припомним също, че не НАТО, а Руската 

федерация осъществява военна агресия спрямо суверенни съседни 
държави и анексира техни територии, като грубо погазва собствения  
си ангажимент в международни договори, основополагащи 
принципи и норми на международното право. 

Вместо да ратуват за повишаване на възпиращия потенциал 
на източния фланг на НАТО, български партии, политици и 
неправителствени организации са разтревожени и загрижени преди 



всичко за евентуалната реакция на Русия, за руските национални 
интереси и за евентуални руски отрицателни емоции, като 
интерпретират съюзните защитни мерки  като заплаха и подготовка 
за война срещу РФ.  

В същото време симпатизантите на Вл. Путин не коментират 
рекордното нарастване на руския военен потенциал в западните 
региони на РФ и в Черноморския басейн и даже одобряват скока на 
руския военен бюджет, милитаризацията на Крим и неизпълнението 
на Минските споразумения за деескалация на бойните действия в 
Източна Украйна. 

Подобни лица, партии и „независими” граждански сдружения 
отказват да признаят очевидния факт, че не НАТО, а Руската 
федерация демонстрира готовност за война чрез мащабно 
превъоръжаване, все по-чести стратегически учения и внезапни 
проверки на бойната готовност на въоръжените си сили. 

Съюз „Атлантик“ се разграничава и приема като 
провокационни спрямо българските национални и съюзни интереси 
партийните декларации и заявленията на някои НПО, наричащи се 
военнопатриотични съюзи, които призовават правителството и 
парламента да не подкрепят инициативите на съюзни държави за 
укрепване на възпиращия отбранителен потенциал на Алианса в 
източната зона на отговорност. Изключването на територията, 
въздушното пространство и морската акватория на Република 
България от съюзни операции срещу който и да е евентуален 
агресор представлява провокация срещу военното планиране на 
Алианса, заявка за неспазване на Вашингтонския договор, призив за 
превръщане на страната ни в ненадежден и трудно предвидим 
съюзник.   

Искаме категорично да заявим одобрение и подкрепа за 
приетите от правителството рамкови позиции на България за 
Срещата на върха във Варшава на 8 и 9 юли т. г. С тези рамкови 
позиции бе даден аргументиран и непоколебим отговор на серията 
провокации и опити да бъде размита и разколебана българската 
позиция в навечерието на висшия форум на Алианса. Нашият 
цивилизационен избор бе и остава позицията на свободни и 
еманципирани граждани, органично свързани с европейската 
култура и с общото европейско бъдеще.  

Изразяваме удовлетвореност, че България заема адекватна 
позиция в затруднения, но непрекратен диалог между НАТО и РФ. 
Очакваме руската страна да отговори положително на 
предложенията от Алинаса за рестартиране на партньорството при 
строго спазване на международния ред и системата за европейска 
сигурност, установени  след края на Студената война.  



Не чрез заплахи, хибридни операции, агресия и размахване на 
ядрена секира, а чрез признаване приоритета на международното 
право, чрез добронамерено сътрудничество и принос за мира и 
сигурността Русия ще съумее да отстои статута си на велика сила, 
да върне разпиляното доверие и стопените симпатии на бившите си 
съюзници и приятели. 
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