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Изх.№ 164/15.05.2013 

 

Становище 

на Съюза на офицерите и сержантите от  запаса и резерва (СОСЗР) във връзка с поставените въпроси 

за заседанието на Обществения съвет по отбранителна политика на тема „Участието в мисии и 

операции за изграждането и развитието на способностите на българските въоръжени сили“. 

СОСЗР не подлага на съмнение участието на Въоръжените ни сили в мисии и операции зад 

граница. Ние много добре разбираме, че това произтича от ангажиментите, които сме поели, 

членувайки в ООН, ЕС и НАТО.  

Конкретно за нашия съюз има още един много важен момент. СОСЗР е единствената 

българската неправителствена организация, която членува в Междусъюзническата конфедерация на 

офицерите от резерва към НАТО – СИОР. Ние редовно обсъждаме тези въпроси на различни форуми 

на СИОР, в които участват 34 държави членки на НАТО или на „Партньорство за мир”.  

Длъжни сме да отбележим, че в последно време в председателството на СИОР, включително и 

по време на срещите с политическото и военното ръководство на Алианса, се обръща изключително 

внимание на ролята на резерва на Въоръжените сили в операции и мисии. Има се предвид най-вече, 

че резервистите са с професии и специалности, които са необходими за успеха на гражданско-

военните отношения в съответните страни, където се водят операциите. Става дума за квалификации, 

които не са присъщи за военнослужещите.  

Едновременно с това СОСЗР участва активно, включително и като домакин, на езиковите 

академии на СИОР, което дава възможност на младите резервисти да усвояват необходимия за 

операции и мисии английски език. От 2014 г. в продължение на две години СОСЗР ще 

председателства СИОР и има намерение да продължи тази политика. 

Ние даваме позитивна оценка на досегашното участие на България в мисии и операции зад 

граница. Разбира се, не си затваряме очите пред пропуските, особено при недостатъчната подготовка 

на личния състав и неговото оборудване. Голяма част от нашите членове са тези, които поставиха 

началото на това участие. На това основание оценаваме усилията, които се полагат за нашите 

контингенти. Добри думи могат да се кажат и за представителите на политическото и военното 

ръководство, които договарят къде и с какви задачи да се включи България в една или друга 

операция.    

СОСЗР смята, че трябва да продължи стриктното спазване на приетата от правителството  

„Стратегия за трансформиране на участието на въоръжените сили на Република България в 
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операцията на ръководените от НАТО Международните сили за поддържане на сигурността в 

Афганистан.”  

Поддържаме решението след 2014 г. да имаме участие в обучението и подготовката на 

Афганистанските сили за сигурност. Тук смятаме, че може да има по-голямо участие на резервисти, 

разбира се след много сериозна предварителна подготовка. Ще бъде полезно, ако в продължение на 

няколко години се изгради контингент от резервисти, който да се използва при необходимост. 

Подобно решение ще има и друг ефект. То ще повиши атрактивността на службата в резерва, което 

днес е много необходимо. 

Грижа за съхраняване на натрупания боен опит трябва да имат преди всичко Министерството 

на отбраната и Българската армия. Смятаме, че особено важна е ролята на органите за управление на 

човешките ресурси, СКС и командванията на Видовете въоръжени сили. От не по-малко значение е 

мястото на военното образование – Военна академия и висшите военни училища. Би трябвало обаче 

подобаващо място да намерят и неправителствените организации. Голяма част от хората с боен опит 

вече са при нас, в резерва и запаса. Необходимо е да се намери най-добрата формула за тяхното 

използване. Дори, както вече отбелязахме, за включване в операции и мисии. Красноречив пример в 

това отношение са наблюдателите по линия на ООН или ОССЕ. 

 

Ген.  л-т  /з/                           Ст.Топалов 

Председател на СОСЗР 
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