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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“ 

Членовете и симпатизантите на  Съюз „Атлантик“ през последните седмици 

приемат с възмущение редица призиви на парламентарни и извънпарламентарни 

политически формации и медии за спиране на модернизационните проекти на 

Българската армия, включително за разтрогване на вече сключения договор със 

САЩ за новите изтребители F-16 Block 70, с цел осигуряване на финансов ресурс за 

смекчаване на икономическите последици и рестартиране на националната 

икономика след вирусната пандемия COVID-19. Използването на настоящата 

пандемия за политически цели и във вреда на националната сигурност на България, 

на фона на активната дейност и ангажираност на Правителството и Националния 

оперативен щаб, е безотговорно и компрометиращо страната ни явление. 

Недопустими са  исканията за налагане на мораториум на превъоръжаването 

на Българската армия и прекратяване на стратегическото партньорство на 

България със САЩ в областта на сигурността и отбраната. 

Зад тези популистки призиви прозира неглижиране на националните интереси 

на страната в областта на сигурността и отбраната и продължаване на тежкото 

състояние на Българската армия по отношение на нейната боеготовност,  

боеспособност и оперативна съвместимост със съюзните армии на страните от 

НАТО. В продължение на 30 години армията ни оперира с наследените основни 

оръжейни системи от времето на Варшавския договор и технологично е 

недопустимо изостанала и в невъзможност да оперира без ограничения в операциите 

за налагане и поддържане на мир и бойните операции на НАТО с висока 

интензивност. Като Съюз на национално отговорни офицери от резерва 

категорично не приемаме подобни призиви и политически спекулации по 

отношение на модернизацията на Българската армия, считаме ги за вредни и 

подкрепящи небългарски интереси.  

Не еднократно Министърът на отбраната заявяваше, че финансовите средства 

за бойните кораби и бойните бронирани машини няма да се плащат през 2020 г., а 

през следващите 6-9 години като на годишна база сумите не са толкова големи, за да 

повлияят на националната икономика. Трябва да е пределно ясно, че всяко забавяне 

или отлагане на проектите ще доведе до тяхното неприемливо оскъпяване. 

Нашето общество трябва да е убедено и да подкрепи действията на 

Правителството и Министерството на отбраната, че нашата национална 

сигурност е силно интегрирана във военната сигурност на Алианса и в 

политическата и икономическа сигурност на Европейския съюз. България не 

трябва да продължава да е в тежест на своите съюзници, а е крайно време да поеме 

своите ангажименти и задължения на пълноправен член и да изгради, ако не пълни, 

то поне модулни оперативно съвместими способности по основните видове 
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въоръжени сили.  На всички трябва да е ясно, че отказ от модернизация и 

неизпълнение на съюзните ангажименти в колективната отбрана е услуга на 

външни сили. 

Решаваща роля сега имат проактивните, изцяло прозрачни и аргументирани 

действия на Министерството на отбраната по намерението за реализацията на 

проектите. СОР „Атлантик“ предлага допълнително Министерството на отбраната 

да аргументира своята позиция като представи за обществено обсъждане и анализ 

изпълнението на Програмата за развитие на отбранителните способности на 

Въоръжените сили на Република България 2020, приета с Решение на Народното 

събрание от 25.11.2015. Независимо от трудната ситуация на пандемия, е 

необходимо да не се забавят и отлагат сроковете от приетата пътна карта за 

провеждането на Стратегическият преглед на отбраната, съгласно които следва 

разработване на проект на Програма за развитието на отбранителните 

способности на Въоръжените сили до 2032 г. и проект на План за развитието на 

Въоръжените сили до 2026 г.  

Убедено призоваваме приетите от Народното събрание модернизационни 

проекти на Българската армия през 2018 г. да не бъдат спирани, а да продължат да 

се изпълняват с ускорен темп, в зависимост от ограниченията, създадени от 

пандемичната обстановка. СОР „Атлантик“ призовава Правителството и МО да 

не се поддават на популизма. Преди всичко договорите по проектите за бойните 

бронирани машини на Сухопътните войски и патрулните кораби за ВМС да бъдат 

подписани не по-късно от края на настоящата година, за да се реализират и 

възможностите за откриване на нови работни места в нашата отбранителна 

промишленост и усвояване на нови съвременни отбранителни технологии. В 

изменящата се геополитическа обстановка има възможност да се повишат 

инвестициите в българската индустрия, свързани с договорите за 

превъоръжаване, като по-този начин те ще допринесат за по-бързото 

възстановяване на икономиката ни в тясна интеграция с евроатлантическата 

отбранителна и индустриална база.  Въвеждането на нови технологии и 

съвременни оръжейни системи в Българската армия ще допринесе за изграждане на 

модерни бойни способности, необходими, както за националната отбрана, така и за 

пълно изпълнение на съюзните ни ангажименти в рамките на НАТО, които със 

сигурност ще бъдат със значително по-големи изисквания по време и след 

пандемията от COVID-19. Това ще повлияе и за оптимизиране и снижаване на 

кадровия некомплект на армията.  

Призоваваме също да се използват широко възможностите, които се откриват 

за България, за разсрочено плащане на въоръжение и бойна техника от САЩ, по 

програмата за Чуждестранни военни продажби (FMS) и максимално използване 

възможностите на стратегическото партньорство, декларирано от 

Правителството. Договорът със САЩ не може да се прекрати защото изпълнението 

е в ход, въпреки пандемията. Той е в интерес на България. Прекратяването му 

запазва зависимостта на ВВС от Русия, а самолетите съветско производство, 

отдавна преминали своя срок на бракуване, са остарели и ще се снемат от 

въоръжение до 2029 г. със или без американски самолети. С всяка година цените 

ще растат на новите самолети.   
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Изразяваме увереност, че българското правителство и Министерството на 

отбраната, твърдо следвайки своята политика по модернизация, трансформация и 

окомплектоване с личен състав на Въоръжените сили през последните години, няма 

да прояви колебание и нерешителност в изпълнение на решенията на Народното 

събрание за реализиране на планираните проекти за модернизация на Българската 

армия.  

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“ декларира, че при 

необходимост и покана от страна на Министерството на отбраната, ще участва с 

използване на целия си ресурс от стратези, експерти и специалисти в подкрепа 

на тази политика. Нашият експертен опит при разясняване на обществеността за 

необходимост от модернизация и въвеждане на новите технологии във Въоръжените 

сили, при участие в изготвяне на стратегическите документи за пълна интеграция с 

НАТО и перспективните планове и програми за превъоръжаване до 2032 г. и при 

включване в дейността по кибер сигурност и стратегически комуникации за 

намаляване ефекта от постоянните хибридни атаки, може да бъде използван 

ефективно за защита на националната сигурност.         

 

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СОР „АТЛАНТИК“   

 
 


