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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“ 
 

в подкрепа на стачните искания на служителите на МВнР за достойна 

държавна служба и повишаване на възнагражденията   

  
 В условията на отдавна невиждан инфлационен натиск и рязко влошена 

международна обстановка, а същевременно наличие на реални финансови 

възможности на държавата при обсъждане на бюджета за 2023 г., ние, Офицерите 

от резерва „Атлантик“ смятаме, че е недопустимо за поредна година трудът на 

служителите на Министерството на външните работи да остане недооценен. 

  

Подкрепяме легитимните искания на служителите на министерството, както 

дипломатически състав, така и обща администрация, за значително увеличение на 

тяхното възнаграждение. Изразяваме солидарност със усилията на служителите 

за отстояване на техните искания за достойно заплащане в системата на МВнР; 

индексиране на командировъчните средства при краткосрочно и дългосрочно 

командироване; и прекратяване на практиката за намаляване на основната 

заплата при дългосрочно командироване. 

  

Призоваваме компетентните държавни институции, включително 

Министерският съвет и Министерството на финансите, както и Народното събрание, 

да вземат под внимание исканията на стачкуващите служители и да предприемат 

реални действия за решаване на съществуващите проблеми във 

външнополитическото ведомство. Заставаме на страната на членовете на 

Професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата 

служба /ПОДСДС/ към МВнР, които на 2 декември 2022 г. започнаха ефективни 

стачни действия в централното управление (ЦУ) на МВнР под наслов: „За 

достойна държавна служба!“. 

  

Призоваваме ръководството на МВнР да предприеме спешни действия в посока 

постигане на взаимно споразумение със стачкуващите и намирането на адекватен 

отговор на исканията на служителите, така че да не се блокират важни за държавата 

и обществото външнополитически задачи и инициативи. Символични стачни 

действия бяха обявени още на 19 октомври 2022 г. Дипломатическата служба на 

една държава трябва да има подкрепата на правителството и обществото, 

защото тя действа в защита на националната сигурност и обществен интерес.  
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Считаме, че заплащането на служителите от дипломатическата служба трябва да 

е съизмеримо с това на работещите в сходни държавни институции от системата на 

националната сигурност и отбрана, като Министерството на отбраната, 

Министерството на вътрешните работи, специалните служби.  

Става ясно, че в МВнР има над двеста непопълнени вакантни места, което се 

отразява негативно на ефективността и резултатите от работата на дипломатическата 

служба. Продължава да се увеличава броят напуснали служители и прекратилите 

мандата си. Задържането на доходите в системата рефлектира особено негативно 

върху възможността да се привлекат и задържат млади и компетентни хора за 

попълване на свободните места в дипломатическата служба.  

Всяко едно общество, особено в условията на невиждана в последните 

десетилетия международна криза и пълномащабна война в непосредствена близост 

до неговите граници, остро се нуждае от висококвалифицирана и ефективна 

дипломатическа служба, която е в състояние да отстоява националните и 

съюзнически интереси в контекста на членството на България в НАТО и ЕС, като 

компенсирането на труда на тези хора трябва да бъде в съответствие на 

отговорностите, които им се поставят. 

  

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 външните работи са налице, реалната 

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

срокове. 
  

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СОР „АТЛАНТИК“  

08.12.2022 г.  
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