СТАНОВИЩЕ
на Управителния съвет на съюз „Атлантик”
относно досегашната дейност на КООСО
През изминалия период КООСО работи по странен и неудовлетворителен
за СОРА начин.
1. СОРА бе поканен само на едно съвещание, на което изразихме
категорично становище, че не желаем да флиртуваме с политически
партии и да участваме в нововъзникнали и неясни политически субекти.
След това отказахме да присъстваме на срещата с поредните „мераклии за
власт”, използващи надеждите, авторитета и капацитета на запасното
войнство.
2. След тази среща ръководството на КООСО не е канило ръководството
на СОРА на съвместни прояви (съвещания, съвети, чествания) и не го е
информирало за осъществени начинания, за планове и замисли.
3. През 2009 г. бяхме информирани, че при създаването на КООСО като
ръководен принцип при вземане на решения е възприет принципът на
консенсус между членуващите. Впоследствие без наше знание са приети
изменения и е установен принципът да се вземат решения с „обикновено
мнозинство”. При този начин за вземане на решение, както и неофициално
въведената практика ръководството да приема решения, без да се допитва
до членуващите организации, ръководството на СОРА изпада в
неприемлива ситуация.
4. Правен е някакъв опит КООСО да бъде регистрирана в съда като
сдружение „в обществена полза”, без да е гласувано решение на
Конфедиративния съвет, без да бъдат информирани СОРА и други
организации. И до сега не са ни известни резултатите от тези опити. Не сме
уведомени дали това е за целенасочена, общополезна дейност или са
задкулисни машинации, с цел отделни лица да бъдат назначени (избрани) в
държавни или обществени структури или да бъде получена държавна
субсидия.
5. Ръководството на КООСО представлява всички организации-членки
пред държавни и други официални институции и изготвя предложения до
тях, без да извършва предварително съгласуване с ръководствата на
членуващите организации. Въпиющ пример за арогантно незачитане на
юридическата и организационната независимост на членуващите съюзи

стана предложението бившият вицепрезидент на Р. България Ангел Марин
да бъде награден с орден „Стара планина”. Случаят бе оценен от
демократичната общественост като „конфуз”.
6. Предложението на СОРА българските родолюбиви съюзи да обединят
усилията си за съвместно ротационно ръководство на СИОР, направено
при среща с министъра на отбраната, твърде скоро бе „приватизирано” от
тесен кръг хора, които провеждат срещи и вземат се решения, без да
информират членуващите в КООСО организации. На официални и работни
срещи се канят само „удобни” ръководители от членуващи в КООСО
организации.
7. Буди недоумение и задкулисното формиране на все нови и нови
неправителствени формирования, някои от които биват приети в КООСО.
Подобна активност видимо се засилва преди избори.
8. СОРА държи на конфедеративния принцип на управление и използване
на консенсуса и не приема съществуването на каквато и да била
„подчиненост” на отделните организации от ръководството на КООСО,
както и не желае неупълномощени от нас лица да представят наши визии.
СОРА не желае други лица да говорят от негово име, като и да си
присвояват негови идеи, дейности, успехи или грешки, престиж и
авторитет.
9. Политиката на СОРА е да дава път за изява и за участие в
ръководството на нашата организация на млади офицери от резерва и
млади цивилни експерти от сигурността и отбраната .Препоръчваме
такива хора да намерят място и в новите ръководни органи и на другите
НПО от отбраната и сигурността .
10. СОРА предлага нашето становище да бъде разгледано на КС на
КООСО и да бъдем информирани за вашето решение.
11. СОРА предлага съвместно да изготвим проект, относно бъдещото
българско ръководство на СИОР.

