ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, основателите,
Водени от принципите за почтеност, доверие, прозрачност и отговорност за взетите
решения, с които целим:
–

осъществяване и затвърждаване на демократичните евроатлантически ценности
в българското общество;

–

възпитаване на лична отговорност за бъдещето на страната от всички български
граждани,

Декларираме,
че сме единни и обединени от вярата си в принципите за върховенство на закона,
разделение на властите, демократичната и суверенна правова държава. Това ни прави
убедени в необходимостта от реални, непосредствени и организирани действия на
гражданското общество за защита на евроатлантическия избор на страната, защото
ние, основателите, с тревога констатираме:
– опити на политически партии и граждански организации да отклонят Република
България от нейния евроатлантически път, да провокират, подценяват и
обезсмислят нашето членство в Североатлантическия Алианс;
– толериране на политики и действия, които нарушават националната
независимост и избрания евроатлантически път;
– липса на политическа воля и реални действия за осъществяване на резултатни
реформи в отбранителната, енергийната, икономическата, съдебната и
социалната сфери, които биха били убедителен отговор срещу всеки опит за
външно влияние върху евроатлантическата ориентация на страната;
– отказ от адекватни реформи в съдебната система, довел до ситуация на съдебна
недосегаемост за лица от високите етажи на властта и продължаване на
корупционите практики в различни сфери – процеси, несъвместими с приетите
евроатлантически ценности и принципи.
Ние, основателите,

сме уверени, че пътят за отстояване на изконните ценности на свободата,
демокрацията и правовото общество е неотменна морална отговорност и граждански
дълг на всички български граждани. Това означава дълбока промяна и утвърждаване на
принципи и цели, които ще работят за успешното развитие на нашата страна.
Водени от тази вяра ние, основателите,
На 15 юни 2017 година в град София учредихме неправителствена и непартийна
гражданска организация, която нарекохме

АТЛАНТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ
със следните
Програмни Цели:
1. Укрепване на ролята на България в НАТО и ЕС като достоен партньор и
надежден съюзник.
2. Пресичане на политическото влияние и пропагандна агресия на чужди държави
срещу България.
3. Информиране и образоване на българското общество за целите, задачите и
отговорностите, произтичащи от евроатлантическото членство на България.
4. Засилване на самочувствието, солидарността, отговорността, чувството за чест и
достойнство произтичащи от българското членство в Североатлантическия
алианс.
5. Отхвърляне и нетърпимост към всички незаконни и антиконституционни
действия и прояви на българските институции като несъвместими със свободата
и демокрацията;
6. Укрепване на енерегийната сигурност и независимост на Република България;
7. Играждане, утвърждаване и развитие на механизми, и инструменти за
граждански контрол върху управлението на страната.
8. Увеличаване на разходите за отбрана с цел модернизиране и превъоръжаване на
българската армия, както и засилване на отбранителните способности на
България като достоен и надежден съюзник в НАТО.
9. Изграждане на образовани и демократично възпитани млади лидери, готови да
посрещнат предизвикателствата на 21-ви век.
10. Подготвяне на Национална стратегия за развитие на Република България през
първата половина на 21 век в институционален, отбранителен, икономически,
образователен, социален и културен аспект, както и оказване на обществено
влияние върху държавните институции за формиране на законодателство и
неговото прилагане в съответствие с приоритетните цели в Стратегията.

Атлантическия съвет на България ще осъществява своите цели на основата на
Конституцията и законите на страната, международното право, авторитета,
инциативността, компетентността и професионалния опит на своите членове и
съмишленици. Наша опора ще бъде подкрепата на всички български граждани

без оглед на тяхната вяра, пол и етническа принадлежност и сътрудничеството
със сродни неправителствени евроатлантически организации.
Атлантическият съвет на България дава гражданска гаранция за
необратимостта на направения политически избор на страната – членството ни в
НАТО и в Европейския съюз. За нас този избор е условие за свободна,
демократична и просперираща България.
Приет на: 15.06.2017 г.

