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СТАНОВИЩЕ
на Съюза на офицерите от резерва “Атлантик” за ОСОП при министъра на отбраната
по темата “ Въоръжените сили и сигурността на страната"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР АНГЕЛ НАЙДЕНОВ,
Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик” (СОРА) Ви приветства за избора
на високия пост – министър на отбраната и изразява своята готовност за ползотворна
съвместна дейност в името на развитието и успеха на Р България и на Българската
армия.
Поздравяваме Ви и за това, че възобновихте дейността на Обществения съвет
по отбранителна политика (ОСОП), чиято работа, според нас, е предпоставка за
внасянето на повече откритост и корекции в дейността на министерството, насочени
към подобряване на неговата работа и укрепване на сигурността и отбраната на
страната. Поради което и СОРА с готовност се включва в поредната дискусия в
рамките на ОСОП.
Успоредно с това си позволяваме да уточним:
- становищата на СОРА не са лични мнения на отделни представители на
Съюза или интерпретации по зададената проблематика, каквито случай често
наблюдаваме в залата, а предварително подготвени материали по предложената от
МО тематика. Разработките се съгласуват и допълват по електронен вид между
членовете на УС и с ръководствата на клубовете в страната. Поради което имат
скромната претенция за задълбоченост, конкретност и научност.
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С оглед на горното си позволяваме да посочим, че може би ще бъде твърде
полезно за развитието на Въоръжените сили и укрепване на сигурността на страната
ако новото ръководство на МО да се запознае с внесените досега от СОРА документи в
администрацията на ОСПО. Основно внимание считаме, че следва да се обърне на
предложението ни от 22 април т.г. – “ Професионалисти в отбраната в XXI век“ и от 23
май „Устойчиви кариерни модели” (съхраняват се на сайта на МО). Същите в голяма
степен съвпадат със становището на Асоциацията на Сухопътните войски на България
и в тях подробно се разглеждат принципите на западния модел за кадрово развитие. За
жалост кадровата политика у нас – като важен елемент от военния и административен
мениджмънт, не само не се доближава до добре работещите демократични модели, но
в много от случаите е корено противоположна.
Подобно разминаване силно вреди на военното строителство, възпроизвежда
тоталитарни практики и поради това не се оценява положително от Съюзниците;
- позволяваме си да Ви поздравим за решенията да прекратите съкращенията на
войскови поделения и да насочите усилията си за урегулиране структурата на
войсковата пирамида. Тази необходимост сме посочили в една от цитираните по-горе
през май тематични дискусии, поради което може да разчитате на пълната подкрепа на
СОРА при реализирането на подобни начинания;
- желателно е темите на дискусиите в този съвет да бъдат по-фокусирани.
Предложената ни тема днес „Въоръжените сили и сигурността на страната” е напълно
подходяща за академичен курс с продължителност от няколко седмици или най-малко
за двудневна конференция. Тъй като тя обхваща всички сфери и области, свързани със
сигурността и отбраната на страната. Този огромен масив от стратегически въпроси,
обаче ни се предлага за дискусия в рамките на около два астрономически часа, което е
само маркиране на проблема.
- при определянето на състава и способностите на въоръжените сили е
необходимо преди всичко зряло стратегическо мислене. Дефицитът от подобно
мислене е очевиден от състоянието на отбраната и въоръжените сили на страната
след близо 20-годишни реформи и съкращения. За целта е необходим широк
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обществен дебат, с участието на експертния потенциал в и извън военното ведомство.
Предвижданият пореден стратегически преглед на отбраната или на сигурността и
отбраната следва да очертае стратегическите цели и насоки в изграждането на
въоръжените сили и техните способности. Негов продукт трябва да бъде не само нова
Бяла книга за отбраната и пореден План за развитието и модернизацията на
въоръжените сили, но и дългосрочна визия за това какви сили и с какви способности
искаме да имаме в национален и съюзен контекст след 20-25 години. Защото някои
инвестиционни решения и проекти ще дадат своето отражение в рамките на такъв
стратегически хоризонт.
Необходимо е да бъде определен минималната граница на отбранителната
достатъчност, която не трябва да се нарушава и за това е необходим относителен
парламентарен и обществен консенсус. След ясно дефинирани от политическото
ръководство на страната мисии и задачи, които ще решават въоръжените сили, нека
бъде дадена възможност на военното ръководство да заяви какво му е нужно за целта.
Ако това не бъде гарантирано и осигурено, тогава следва да бъдат намалени амбиции,
мисии и задачи, но без да се нарушава минимално необходимия минимум. Освен това,
крайно време е нашата държава да осигури минимално необходимите ресурси за
изграждане и модернизация на въоръжените сили, по наше мнение не по-ниски от 1,71,8 от БВП в краткосрочен план и не по-ниски от 2,0 % в средносрочен план. Искаме да
заявим, че поради недопустимо забавената модернизация на въоръжените сили и тези
средства са малко, поради което следва да се търсят и допълнителни механизми за
финансиране на отбраната.
Съюз „Атлантик” е готов за участие в по-конкретни дискусии на поставените за
обсъждане въпроси.
Господин министър, използваме възможността да Ви пожелаем лично здраве и
много реални успехи на отговорната длъжност.
Управителен съвет на
Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”
18.07.2013 г.
3/3

