Годишно отчетно събрание на Съюз „Атлантик”

МОЩЕН ЕКСПЕРТЕН ПОТЕНЦИАЛ,
БУДНА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ,
ПО-ШИРОКА СОЦИАЛНА БАЗА
В навечерието на Рождество Христово в Централния военен клуб се
състоя редовното годишно отчетно събрание на Съюза на
офицерите от резерва „Атлантик”.
Единадесет години неправителствената организация на резервисти,
запасни офицери и патриотични български граждани ратува за посилна и консолидирана национална отбрана, подпомага и коригира
държавните институции, събира все по-широк кръг от съмишленици,
които споделят и разпространяват евроатлантическите ценности.
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В отчетния си доклад председателят на Съюз „Атлантик” генералмайор о. з. д-р Съби Събев подчерта, че през изминалата отчетна
година средата за сигурност остана динамична, трудно
предсказуема, носеща както традиционните, така и нови рискове и
заплахи както за националната сигурност на страната ни, така и за
цялото евроатлантическо пространство.
Общата оценка на нашия съюз е, че най-сериозни бяха
регионалните предизвикателства. На първо място следва да
отчетем ескалацията на гражданската война в Сирия, намесата на
Русия в нея за спасяване и стабилизиране на режима на сирийския
президент, както и продължаващия конфликт в Украйна.
Намесата на Русия в сирийския конфликт е начало на нов етап в
неговото развитие. Очевидно е, че действията на Русия, независимо
от политическите заявления за сътрудничество с водената от САЩ
коалиция, са главно в подкрепа на сирийския президент и на
неговата армия. Свалянето на руския самолет Су-24 от турските
ВВС, както и последвалото нарушение на въздушното пространство
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на Израел, са индикация за липсата на респект към въздушния
суверенитет на други държави. Като НПО смятаме, че подкрепата за
режима на Асад най-вероятно ще изостри още повече отношенията
на Русия с атлантическия свят и ще засили нейната политическа и
икономическа изолация.
Друга наша оценка е, че Минските договорености за Украйна
очевидно няма да бъдат изпълнени до края на годината. Русия няма
намерения да спази антажиментите си по тях, след което санкциите
срещу нея ще бъдат удължени. Това означава, че руското държавно
ръководство наред с милитаризацията на Крим залага в
средносрочен план на военен дисбаланс и на предстояща
нестабилност в Черноморския регион. С отчитане на плановете за
модернизация на руския Черноморски флот, можем с основание да
заявим, че сигурността на морската граница на Р България е под
напрежение. Това наложи засилено морско присъствие на кораби от
съюзни държави в Черно море.

Съюз „Атлантик“ притежава значителен експертен потенциал, който
през годината бе използван и в държавното управление, и в
3

медийни прояви. На фона на популистки и неконструктивни критики
от някои организации, нашият съюз подкрепи предложената от МО и
приета от Народното събрание „Програма за развитие на
отбранителните способности на въоръжените сили на Р България
до 2020 г.“. Подкрепихме идеята изтребителите МиГ-29 да бъдат
ремонтирани в полски заводи. Като неправителствена и
неполитическа организация СОРА ще подкрепя всяко намерение и
действие, укрепващо националната и съюзната отбрана и ще
критикува всяко решение, което не работи в това направление.
В условията на засилена пропаганда срещу членството на страната
ни в НАТО и ЕС от политически сили и неправителствени
организации, станали оръдие за постигане на реваншистките
намерения на Путин и на управляващата върхушка в Русия, нашият
съюз продължи да работи още по-активно за повишаване на своя
принос в отстояване на евроатлантическата принадлежност на
България и за укрепването на националната сигурност.
За да отговори на актуалните въпроси към отбранителната политика
на страната, възникнали след Срещата на върха на НАТО в Уелс
(от 4-5 септември 2014 г.) Управителният съвет реши
научнопрактическата конференция да бъде посветена на решенията
на тази среща. Темата бе: “Адекватността на НАТО в съвременната
и бъдеща среда за сигурност: Изводи за България.” Конференцията
протече под патронажа на президента на Републиката. Заедно с нас
съорганизатори бяха Министерството на отбраната, Сдружение
“Джордж Маршал–България”, Асоциацията на комуникационни и
информационни специалисти (АКИС), Софийският форум за
сигурност, Центърът по мениджмънт на сигурността и отбраната
към
БАН,
Студентската
асоциация
за
изследване
на
международните отношения и Студентският клуб на политолога.
Участваха заместник-министри, посланици, гости от Украйна и от
Република Македония, бивши министри, учени, висши и старши
офицери от кадъра и от запаса, колеги от приятелски организации и
съмишленици. В национални медии бяха цитирани ключовите
послания на представителите на правителството и на СОРА,
авторитетни мнения на уважавани експерти. Някои от тезите
станаха обект на сериозни дискусии в специализирани издания.
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Клубовете във Варна и Стара Загора станаха инициатори на
полезни събития, които срещнаха подкрепа както от УС, така и от
Министерството на отбраната. В Стара Загора се състоя кръгла
маса на тема: „Сто години от Първата световна война и участието
на Българската армия”. Можем със задоволство да отчетем, че
кръглата маса протече при отличната организация, със сериозна
разгласа, широк спектър от гости и външни участници,
заключителна и интересна пресконференция.
През юни във Варна колегите от клуб „Атлантик” организираха
кръгла маса на тема: „НАТО, европейската сигурност и
Черноморският регион”. И двете прояви за пореден път доказаха, че
и извън столицата може да бъде събран силен научен и експертен
потенциал, да бъдат подготвени солидни доклади и ценни от научна
и военна гледна точка изследвания и съобщения. Най-сериозен
принос за добрите изяви на клубовете имаха техните председатели
капитан III ранг о. з. Иван Гоцев и капитан о. з. Недялко Недялков.
Конференциите и кръглите маси се превърнаха в мощна трибуна за
отстояване на принципите и ползите от евроатлантизма за
сигурността и отбраната на Република България. На фона на
пълната мобилизация на редица неправителствени организации за
пропагандиране на про-руските и евразийски „ценности”, нашите
прояви бяха насочени към разобличаване на тези хибридни
действия, тласкащи ни обратно към блатото на чуждата зависимост
и авторитаризма.
Специално следва да посочим и привличането на членове на УС от
екипа на МО за провеждане на срещи и беседи с военнослужещите
и обществеността по гарнизоните за разясняване на новата
„Програма за развитие на отбранителните способности на
въоръжените сили на република България 2020.”
През анализирания период продължиха усилията на УС и на
клубовете да популяризират дейността на Съюза, да разширяват
кръга от съмишленици и партньори, да казват истината за
процесите в страната и в света.
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През 2015 г. периметърът на свободата на словото, на
независимите и некорумпирани медии в България, продължи да се
смалява. Страната ни продължи да се свлича към дъното на
класациите в международните обзори по независимост и
обективност на медиите и в момента заема незавидното 106-о
място в света и последното сред страните от ЕС по обозначените
критерии за независима и обективна журналистика. В такава
обществена и медийна среда се наложи да работи нашата
организация и постигнатите резултати са мерило за нашите усилия.
Декларациите остават едно от действените оръжия в арсенала ни.
Документът от 3 ноември под заглавие „Късогледите икономии в
отбраната се заплащат с национални катастрофи” мобилизира част
от патриотично настроените български граждани и спомогна да
бъде гласуван оптимално възможният бюджет за отбрана през 2016
г. С другите си две декларация реагирахме срещу опитите да бъдат
орязани социалните придобивки на военнослужещите и да бъде
принизена високата стойност на труда им.
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През изтичащата година имаме десетки медийни изяви, в които найчесто
участваха
ген.-майор
Събев,
ген.-лейт.
Запрянов,
ексминистрите на отбраната Бойко Ноев и проф. Тодор Тагарев,
доц. Румен Кънчев, капитан I ранг Васил Данов, полк. Малчо
Малчев, полк. Николай Чирпанлиев, капитан Недялко Недялков и
капитан III ранг Иван Гоцев.
Благодарение на интернет сайта на СОРА, на свободни издания
като „Морски вестник“ и сайта на АКИС, нашите декларации,
становища, изказвания и предложения все пак стигаха до активен,
макар и твърде тесен отрязък от националната аудитория.
Срещу СОР „Атлантик“ се води явна медийна война от писачи,
активисти и ръководители на т.н „независими” НПО, финансирани от
политически партии, икономически групировки и държави извън
НАТО и ЕС. Следвайки зададените им опорни точки, нашите идейни
противници набързо ни причислиха към лагера на „русофобите” и
„предателите“. Ние категорично се разграничаваме от подобни
примитивни схеми и пропагандни клишета. Провокативните
приказки и интриги са част от задкулисните машинации на партии,
политиканстващи групички, клики и котерии, които не могат нито да
навредят на престижа ни, нито да ни откажат от избрания и
проверен житейски, професионален и граждански курс.
Ние смятаме себе си първо за българофили, а след това и за
НАТО-фили, след като 11 години българската държава е
пълноправен член на Северноатлантическия договор, участва
пълноценно в негови операции, мисии и форуми на най-високо
равнище, получава и дава принос за общата сигурност и отбрана на
Алианса.
В резултат на сътрудничеството със Съюза на възпитаниците на
военните на Н. В. училища, ШЗО и родолюбивото войнство и
гражданство и с други организации финализирахме инициатива за
поставяне на паметна плоча на поручик Петър Петров от 10-ти
конен полк в Шумен и на неговия баща. Този ангажимент бе
възложен на клуб „Атлантик“ в Шумен, който успя да координира
тези усилия и в края на декември т. г. паметната плоча бе открита.
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Управителния съвет на СОРА изказва благодарност за
ползотворната съвместна работа на всички партньорски институции
и организации и изразява готовност и увереност, че
сътрудничеството с тях ще продължи.
Измина една динамична и трудна година, в която СОР „Атлантик“
утвърди
още
повече
своето
място
сред
сродните
военнопатриотични организации. Ние не се поддаваме на
носталгията по близкото минало и не само критикуваме държавното
и военното ръководство за състоянието на ограничените ни по
състав и способности въоръжени сили. В своите анализи, позиции и
препоръки се концентрираме върху настоящето и бъдещето на
въоръжените сили и тяхното достойно място сред армиите на
съюзните държави от НАТО и ЕС, стараем се да разкриваме
проблемите и да препоръчваме решения за тях.
И през следващите години ще бъдем добронамерен коректив на
политиката и действията на ръководството на МО, за най-
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ефективно развитие на националните въоръжени сили и на техните
способности.
През 2016 г. ръководството и клубовете на Съюза ще насочат
усилията си в следните направления:
1. За организационно укрепване и увеличаване членския
състав на съюза с формиране на клубове в градовете
Сливен, Бургас и Ямбол.
2. За осъществяване на по-активна аналитична дейност и
организиране на форуми по актуални въпроси на
сигурността и отбраната.
3. За разширяване на сътрудничеството с държавни
институции и неправителствени организации в сферата на
отбраната и сигурността.
4. За разширяване на сътрудничеството със сродни
организации в съюзни страни и партньори (Румъния,
Унгария и Украйна).
5. За активизиране дейността на експертните групи.
6. За разширяване и разнообразяване възможностите на
електронния сайт.
С решение на УС на СОРА основателят на Съюза, бивш
председател и дългогодишен член на Управителния съвет
бригаден генерал о. з. Динко Иванов бе обявен за почетен член
на организацията.
Събранието избра нов състав на Управителния съвет на СОРА. За
втори мандат като председател на Съюза бе преизбран генералмайор о. з. д-р Съби Събев.
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