ДЕКЛАРАЦИЯ
на Управителния съвет на Съюза
на офицерите от резерва
„Атлантик”
Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик” с внимание и
интерес следи всички дейности на изпълнителната власт,
свързани с отбраната на страната. Постоянно, по различни
поводи и под различна форма съюзът реагира както в подкрепа на
добри решения в областта на социалните придобивки и
заплащането, престижа на военната професия, отказа от понататъшни неразумни съкращения във Въоръжените сили, така и
с добронамерена критика на недалновидни стъпки в
отбранителната политика, в планирането и изграждането на
военни способности.
През последните месеци на изострена вътрешнополитическа
обстановка и курс към предсрочни парламентарни избори,
ставаме свидетели на поредно безпринципно отношение на
политическото ръководство на Министерството на отбраната към
високопоставени и достойни служители от административното
ръководство. През миналата година бе извършена безпринципна
първоначална политическа чистка на основен ръководен състав
от цивилни служители. Под претекст „за подобряване на
работата“ бяха сменени директори на дирекции, ръководители на
предприятия и агенции.
Към края на сегашното политическо управление на МО с
категорично неодобрение констатираме нова вълна от спешни
мерки за подмяна на способни държавни служители с лоялни към
сегашните управляващи лица, с което отново се подкопават
административният и експертният капацитет на институцията.

Именно от подобен род е опитът да бъде отстранен от
заеманата длъжност постоянният секретар на отбраната в МО. В
началото на настоящата година неговата атестационна оценка бе
положителна с високи стойности. Само няколко месеца по-късно
ръководството на МО набързо скалъпи комисия за извънредно
атестиране на постоянния секретар и задейства процедура с
прозрачните намерения той да бъде оклеветен, дискредитиран и
отстранен от длъжност.
За нас като непартийна неправителствена организация,
носител на евроатлантическите ценности и европейските морални
норми, е неприемливо в демократична България да се възраждат
рецидивите на комунистическия класово-партиен подход в
кадровата политика в сферата на отбраната. Отбраната е
национална отговорност и национален приоритет и ние няма да
се примирим с опитите тя да бъде „приватизирана” за тясно
партийни интереси. Във Въоръжените сили изпълняват
професионална военна служба и работят цивилни държавни
служители, чиито чест, достойнство и лична свобода не могат да
бъдат погазвани с измислени доводи и с инсинуации от арсенала
на тоталитарните служби за сигурност. Гражданските лица, които
влагат труд и интелект във и за отбраната на България, не са
длъжни да се превръщат в марионетки на което и да е
политическо ръководство на МО.
Като изразяваме възмущението си от безпринципния
административен и психически натиск срещу почтен, ерудиран и
доказал се професионален служител на МО, заемащ най-високия
пост на постоянен секретар, остро осъждаме решението на
министъра на отбраната и го призоваваме да отмени обидната си
заповед за извънредно атестиране.
Никой не е вечен на заеманата длъжност. Вечни остават
делата му. Ако има такива. Все още не е късно едно неправилно
решение да бъде отменено. Това ще бъде по-достойна стъпка от
реанимирането на практики и подходи в кадровата политика,
типични за недалечното тоталитарно минало.
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