
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“ 

по отказа за повишаване на заплатите на служителите от Министерството на 

отбраната и Българската армия 

 В условията на отдавна невиждан инфлационен натиск и рязко влошена 

международна обстановка, а същевременно наличие на реални финансови 

възможности на държавата при подготовката на актуализацията на бюджета, ние, 

Офицерите от резерва „Атлантик“ смятаме, че е недопустимо за поредна 

година трудът на служителите на отбранителното ведомство да остане 

недооценен.   

 В рамките на годината повишаването на цените в страната се очертава да 

достигне двуцифрени проценти. Това поскъпване е водено от енергийните 

ресурси, но не се изчерпва само с тях, а по цялата верига на доставките се отразява 

на цялостното потребление в обществото, като имаме особен акцент при цените на 

хранителните продукти. Това некомпенсирано от държавата поскъпване води 

до понижаване на реалния стандарт на живот както на военнослужещите, така 

и на цивилните служители и на техните семейства.  

 В същото време в структурите на Министеството на отбраната има 

хиляди непопълнени вакантни места, което се отразява негативно на бойната 

готовност на въоръжените сили на страната. Задържането на доходите в 

системата се отразява особено негативно върху възможността да се привлекат и 

задържат млади и компетентни хора за попълване на недостига при офицерите в 

Българската армия.   

 Всяко едно общество, особено в условията на невиждана в последните 

десетилетия международна криза и пълномащабна война до неговите 

граници, остро се нуждае от обучен и подготвен офицерски състав, който е в 

състояние да усвои нови, високотехнологични средства и методи за водене на 

военни действия, но компенсирането на труда на тези хора трябва да бъде в 

съответствие на отговорностите, които им се поставят.  

 В същото време се поставят изисквания за реформиране на Министерството 

на отбраната, за да се осигури някаква парична компенсация на оставащите. На 

практика няма друга структура в държавата, която за последните двадесет и 

пет години да е извършила толкова дълбоко реформиране и съкращение на 

над 70 процента от състава си, съпроводено със закриване на стотици 

инфраструктурни обекти и освобождаване от големи количества ненужно 



въоръжение и техника. Не бива да се пропуска и факта, че отбранителното 

ведомство е първата структура в държавата, която с помощта на водещите ни 

съюзници в НАТО въведе модерна система за управление на ресурсите, която 

дава възможност за ефективно, прозрачно и проверимо разпределение на 

финансовите ресурси.  

 В настоящата ситуация Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“ 

поставя под съмнение валидността на традиционните позовавания за недостиг 

на финансов ресурс в държавата, за наличие на някакви огромни дупки в 

държавния бюджет и т.н. България е страна със сравнително добър 

икономически растеж, рязко нарастване на експорта от началото на годината, 

ускоряване на индустриалното производство и на практика е с най-ниското 

ниво на публичен дълг в Европейския съюз.  

 Всичко това налага извода и ние, от Съюза на офицерите от резерва 

„Атлантик“ апелираме, че възможностите за повишаване на доходите на 

служителите на Министерството на отбраната са налице, реалната ситуация 

го налага и следва да бъде реализирано във възможно най-кратки срокове.   
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