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Haд 1500 офицери напуснали армията за година   

Правителството на „борисовци" и „дянковци" доведе въоръжените 

сили до кадрови срив, смята офицер от резерва  
 

Между 1500 и 2000 души са напуснали армията през изминалата година, констатираха 

офицери от резерва. Офицерите са се махнали от армията далеч преди да навършат пенсионна 

възраст и да придобият право на социални защити, а това говори за тежък кадрови срив в 

армията, който бе предизвикан от правителството на "борисовци" и "дянковци", коментира 

Васил Данов от Съюза на офицерите от резерва "Атлантик". Според него фактът, че хората 

хвърлят рапорти за напускане, обрича всякакви думи за мотивация, за стратегически градеж в 

бъдеще и за изграждане на професионалисти.  

От "Атлантик" очакват да се създаде териториален резерв, той да се изгражда със състав, 

численост и структура, които да отговарят на потребностите на въоръжените сили.  

***  

През миналата година българската армия са напуснали между 1500 и 2000 офицери, съобщи 

Васил Данов от Съюза на офицерите от резерва "Атлантик" по време на втората дискусия, която 

се проведе вчера, на Обществения съвет по отбранителна политика на тема: "Професионалисти 

в отбраната в 21 век".  

Офицерите са се махнали от армията далеч преди да навършат пенсионна възраст и да 

придобият право на социални защити, а това говори за тежък кадрови срив в армията, който бе 

предизвикан от правителството на "борисовци" и "дянковци", коментира Данов. Според него 

фактът, че хората са си тръгнали, хвърляйки оставки и подавайки рапорти, обрича всякакви 

думи за мотивация, за стратегически градеж в бъдеще и за изграждане на професионалисти. 

Данов определи като мошеническа игра на карти, когато правителството нанася на 

военнослужещия удар в гръб и променя условията на трудовия му договор в хода на неговата 

служба. Офицерите от резерва смятат, че незабавно трябва да бъдат отменени всички 

дискриминационни и демотивиращи поправки в законите, които принудиха колегите им 

твърде рано да напуснат въоръжените сили Според тях въпреки ограничените правомощия на 

сегашния министър той трябва да постави тези въпроси.  

Офицерите се върнаха и в спомените си за това как е изглеждала българската армия преди 

години. "Преди години нямаше обществени съвети, но сред военните имаше идеал, 

възпитание, чувство за отговорност, а сега ги няма", изрази възмущението си и генералът от 

резерва Златан Стойков.  



В становище на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва се казва, че очакват да 

бъдат върнати отнетите социални права на военнослужещите и в най-кратък срок да се 

проведе стратегически преглед на системата за национална сигурност.  

Военнослужещите трябва да получават достойно заплащане за допълнителните умения, 

категоричен бе генерал Кирил Цветков, председател на Обществения съвет по въпросите на 

отбраната. Малък процент са хората, които искат да постъпят в армията при условията, които 

им се предоставят, затова сега в центъра поставяме размера на заплатата, уточни той. 

 

 


