
ДЕКЛАРАЦИЯ

На Общото събрание на обществените организации от сферата на 
отбраната, състояло се на 12.07.2012г. в гр.София

Ние,  членовете  на  обществените  организации  от  сферата  на 
отбраната,  участващи  в  Общото  събрание,  се  обръщаме  към 
институциите  и  гражданите  в  страната   като  заявяваме  нашата 
позиция  за  състоянието  на  сигурността  и  отбраната  на  Република 
България, която се изразява в следното:
1.  През  последните  три  години  настъпиха  редица  промени,  които  се 
отразиха в различна степен на състоянието на сигурността и отбраната на 
страната. Промените в нормативната база и приемането на така важните 
Стратегия  за  национална  сигурност  и  на  Националната  отбранителна 
стратегия и свързаните с тях нормативни документи заложиха устойчива 
база за развитие на отрасловите стратегии и програми и за повишаване 
на качеството на отбраната и сигурността на страната.
2.  В  същото  време  продължават  посегателствата  върху  отбраната  и 
сигурността  чрез  намаляване  на  ресурсите  за  изпълнение  на  приетите 
планове  и  програми,  което  ги  обрича  на  неизпълнение  в  планираните 
срокове и размери и влияе отрицателно на достигането на планираните 
способности за отговор при кризи от различен характер. България е сред 
страните с най-ниски отбранителни разходи на човек от населението и с 
най-ниски  инвестиционни  разходи,  което  се  отразява  негативно  на 
плановете  за  развитие  на  въоръжените  сили  и  тяхната  модернизация. 
Политиката в областта на сигурността при бедствия и аварии, в резултат 
на недостатъчната превантивна дейност и недостига от сили и средства 
следва  събитията,  вместо  да  ги  изпреварва  и  това  ясно  пролича  при 
поредицата бедствия,  които периодически връхлитаха страната ни през 
текущата година. 

Като  изразяват  своята  готовност  за  сътрудничество  и  подкрепа, 
организациите от сферата на отбраната, обединени около избрания 
от тях Обществен съвет по въпросите на отбраната се обръщат към 
институциите и гражданите на страната със следните предложения:
1.  Да  престанат  посегателствата  върху  елементите  на  системите  са 
сигурност  и  отбрана  чрез  продължаващо  орязване  на  разходите, 
неизпълнение  в  пълен  обем  на  програми  и  планове,  съкращаване  на 
структури и персонал и насаждане на негативно отношение на гражданите 
и обществото към хората, заети в тези системи, което влияе на качеството 
на отбраната и сигурността.

2.  Да  се  преразгледат  в  срочен план всички  нормативни  документи  за 
развитие  на  сигурността  и  отбраната  и  планове  за  развитие  на 
структурите на въоръжените сили и органите на  сигурността и се спре 
изпълнението на тези части от тях, които не са ресурсно осигурени и от 
които зависи сигурността на гражданите и изпълнението на задачите по 
отбраната  на  страната.  Да  се  спре  освобождаването  от  военно 
присъствие  на  рискови  за  сигурността  на  страната  райони  и 

1



съкращаването  на  военни  формирования,  необходими  за  оказване  на 
помощ на гражданите при бедствия и аварии. Същото да се извърши при 
пълна  прозрачност  и  под  граждански  контрол,  за  което  ние  заявяваме 
нашата готовност за сътрудничество с институциите.

3. Да се премахнат наложените от години ограничения върху заплати и 
пенсии,  което  обрича  болшинството  от  населението,  в  това  число  и 
воините от запаса и резерва, военноинвалидите и военнопострадалите и 
ветераните от войните на мизерно съществуване, което не съответства на 
утвърдените европейски норми на живот в една демократична държава, 
каквато се стреми да бъде Р България. 

5. Да се започне активна работа по промяна на нормативните документи 
по отношение на статута и правата на ветераните от Въоръжените сили, 
военноинвалидите  и  военнопострадалите,  ветераните  от  войните  и 
кадровите  военнослужащи,  като  се  инициират  промени  в  Закона  за 
отбраната  и  въоръжените  сили,  Закона  за  резерва,  Закона  за 
военноинвалидите  и  военнопострадалите  и  останалите  нормативни  и 
поднормативни документи. 

6.  Да  се  спре  непрекъснато  нарастване  на  цените  на  тока,  парното, 
лекарствата, стоките и услугите за периода на изравняване на заплатите 
и пенсиите на населението със средните в страните в ЕС и се премахне 
монополизма и диктата от страна на големите компании

Декларацията е приета на общо събрание на организациите от сферата 
на отбраната, проведено на 12.07.2012г. в гр.София и подкрепена от  19 
(деветнадесет)  организации,  участвуващи  в  събранието  и  изразили 
съгласие с декларацията.

                             От участниците в Общото събрание
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