
                                  

     
     

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

на Управителния съвет на Съюза на офицерите 

от резерва „Атлантик” 

 

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик” с тревога и 
възмущение следи етапите от непредизвиканата и потъпкваща 
всякакви норми на международното право въоръжена намеса на 
Русия във вътрешните дела на суверенна Украйна.  

За българите украинският народ е приятелски, близък по 
разстояние и по съдба. Народ, който никога не е воювал срещу 
България. Народ, чийто синове са близо една трета от героите, 
проляли кръвта си за Освобождението ни през 1877-1878 г.  

За нас, гражданите в униформа, Украйна не е само географски 
близко разположена до Р България черноморска страна. С Украйна 
ни свързват дълга историческа съдба, години на съвместна служба 
в Черно и в Средиземно море, учения и щабни тренировки, полети и 
стрелби от програмата „Партньорство за мир” и редица съвместни 
прояви под флага на НАТО.  

За нас драматичните събития от последните седмици в 
Украйна, довели до гибелта на невинни хора, използването на 
военна сила от съседна Русия под претекст за защита на 
рускоговорящото население в Крим и правото му на избор за 
евентуално отделяне, което може да доведе до разпокъсване на 
суверенна държава, не са само краткотрайна медийна сензация, а 
тревога и съпреживяване за съдбата на реални, близки и скъпи нам 
човешки същества, на стотици хиляди българи, припознали Украйна 
за своя родина. 

Ето защо не можем да бъдем безразлични. 

С възмущение осъждаме всякакви действия,  потъпкващи 
международните норми и хартата на ООН за взаимоотношенията 



между държавите, извършвани от Русия срещу суверенната 
държава Украйна. 

Изпращането на военни формирования на територията на 
съседна страна и извеждането от базите им, предоставени от нея,  
провеждането на широкомащабни военни маневри по границите с 
Украйна и страни от НАТО, всяването на паника с цел да бъде 
променен конституционният ред в Украйна, блокирането  и 
завземането на военни обекти на държава, която е предоставила 
своята територия за техни военни бази и която с нищо не е 
предизвикала агресора, са несъвместими за страна постоянен член 
на Съвета за сигурност на ООН, гарант за териториалната цялост 
на Украйна по споразумението за отказ от ядрено оръжие от 1994 г. 

С връщането към стари доктрини, допускащи военна намеса в 
съседни държави и анексиране на част от техните територии, 
закрепени със съответни решения от Държавната дума, Русия 
показват само „величието” на имперските амбиции на една 
съмнително демократична държава. 

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик” приветства 
доблестните Въоръжени сили на Украйна, които не се поддават на 
провокации, остават верни на клетвата си пред Родината и 
изпълняват воинския си дълг. Подкрепяме и усилията на новото 
правителство да защити териториалната цялост на Украйна. 

  Съюз „Атлантик”, отстоявайки своите цели и ценности, 
настоява за още по-категорична, по-активна и съгласувана със 
съюзниците от НАТО и ЕС позиция на българската държава. Нужни 
са непрестанни, конкретни и видими прояви на съчувствие и на 
подкрепа за приятелска Украйна.  

 Необходими са спешни, решителни и всеобхватни мерки на 
демократичната общност в света, на международните и регионални 
организации, с които Русия да бъде принудена да уважава правото 
на всеки народ сам да избира път за развитие. Изборът от Украйна 
на демокрацията, законността и свободата за своите граждани, 
въплътени в стремежа й за членство в ЕС, не е насочен срещу 

Русия. Напротив, този избор предполага развитие на дългосрочно 
сътрудничество с нея.  

Твърдо вярваме и подкрепяме европейското бъдеще на 
Украйна. 
 
        Управителен съвет на Съюз 
         „Атлантик”  
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