Уважаеми дами и господа,
Скъпи колежки и колеги,
Позволете ми от името на УС на АРЗ да ви поздравя с
„добре дошли” на нашия 20-годишен юбилей. Специално бих
желал да поздравим ръководството на НРС в лицето на
директора на
службата ген.майор Др.
Димитров,
зам.директора бриг. генерал Г. Миленов, както и нашите
гости ген.л-т Стоян Топалов - СОСЗР, полк. Ч. Петров –
НАС, председателя на Съюза на баретите г-н Н.Тодоров,
като от всички имаме поздравителни адреси, за което им
благодарим. Освен това наши гости са и ръководството на вк „Земя” - гл. редактор г-н Теофан Германов, гл. редактор на
в-к „Нова Зора” г-н Минчо Минчев. Лазар Мурджев списание „Сигурност”.
Уважаеми дами и господа,
През 1995 година, точно преди 20 години 25 наши колеги
учредиха Асоциацията на разузнавачите от запаса /АРЗ/. За
това колко мъдро и далновидно бе това решение най-добре
говорят дейността и постигнатите резултати в изграждане на
обществения имидж на нашата организация. Благодарение
на усилията на всички свои членове АРЗ, успя да се изгради
като една от най-сериозните професионални граждански
организации в сектора „Национална сигурност”, като се
превърна в необходимия социален коректив на действията
на изпълнителната власт в сферата на специалните служби и
разузнаването. Наред с тази своя дейност, в съответствие с
волята на учредителите, създадената АРЗ се превърна и в
една истинска кауза както за единение, съпричастност и
взаимопомощ между всички свои членове, така най-вече в
битката за честта и достойнството на нас бившите служители
на българското външнополитическо разузнаване. През
всичките тези 20 години АРЗ, чрез активното участие на
своите членове в подготовката и провеждането на поредица
кръгли маси, научни форуми и срещи на разузнавателната
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общност, посредством публични декларации и официални
обръщения към НС, Президента и министър-председателя,
самостоятелно и съвместно с останалите организации на
колегите от специалните служби отстоявахме и защитавахме
своята основна позиция, че ние бившите служители на
разузнаването винаги сме служили и работели за България за
опазване и защита на нейната национална сигурност. Много
голям е приносът в това отношение и на поредицата
мемоарни книги и спомени на нашите колеги, за което
всички най-сърдечно им благодарим!
Обръщайки поглед назад специално трябва да отбележим и
дейността ни в защита на специалните служби като един от
основните фундаменти и стожер на българската държавност.
През тези години ние не престанахме да бием камбаната за
липсата на елементарна
компетентност
в т.нар.
„политически елит” в предприеманите от него действия и
необосновани нападки към нас, с които единствено рушаха
устоите на системата за национална сигурност. В естествен
катализатор на тази наша дейност се превърна, приетият с
пълен политически консенсус,
Закон за досиетата и
създадената Комисия за досиетата. В тази дълга битка,
продължаваща и до днес, АРЗ не отстъпи и няма да отстъпи
от своята позиция и ще продължи да настоява за закриване
на Комисията, за включване на нейния архив в Държавния
архив, което ще позволи да бъдат спазвани принципите за
секретност и давност, както е при всички държави, членки на
НАТО. На управляващите трябва най-накрая да им стане
ясно, че при досегашното отношение към спецслужбите, при
създадената ситуация на „разграден двор” няма да имаме
агентура, а на света все още няма разузнавателна служба без
агентура! Тази азбучна истина е в основата и се спазва в
разузнавателната дейност на всички наши политически и
военни партньори!!!
Уважаеми колежки и колеги,
Бих искал да споделя с всички вас идеята на УС на АРЗ е
отбелязвайки нашия 20-годишен юбилей да издадем
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специален, юбилеен диск , който да представлява една
своеобразна история на АРЗ, като започнем от учредяването
и учредителите, включим всички по-важни аспекти и
основни събития от нашата обществено полезна дейност,
научните конференции, които сме организирали и в които
сме взели участие, основни интервюта в българските СМИ,
както и нашите творчески личности с техните произведения
и т.н.
Този диск ще бъде посветен на паметта на нашия почетен
председател ген.л-т Владо Тодоров, който щеше да навърши
90 години през настоящата година, както и на всички
починали членове на АРЗ. Възнамеряваме да представим
готовия диск на официална пресконференция в деня на
българското външнополитическо разузнаване в края на
месец май тази година.Освен това бих искал да докладвам и
за предсоящата реализация на нашата инициатива за
поставяне на морена-паметник
на Сергей Антонов на
Аерогара София, с който вече сме на финалната права.
В заключение бихме искали да подчертаем, че живеем в
преломно време, на разлома на две епохи, при изключително
динамични военно-политически събития и то в нашия
Черноморски регион. Нашето категорично мнение е, че
изхождайки от нашите дълбоки, исторически връзки с Русия ,
България трябва да използва членството си в НАТО не за
санкции и участие във военни маневри и конфликти, а за да
бъде инициатор на мироопазваща дипломатическа дейност в
региона. Настоящата
критична обстановка изисква
високоотговорни решения и конкретни действия преди
всичко от българското държавно ръководство, което трябва
да бъде на висотата на изискванията на времето в което
живеем. Цялото наше общество очаква действия, насочени
най-вече към отстояване на изконните български интереси,
гарантиращи националната сигурност на България и на мира
в Черноморския регион!
На нашата страна и на нашия
народ е необходим мир за бъдещо икономическо развитие и
просперитет, а не война за чужди интереси!
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Ние - членовете на АРЗ от своя страна, отново ще трябва да
доказваме със своята дейност, че не можем и няма да бъдем
пасивни наблюдатели. Няма и не бива да има „запас” и
„резерв” за нас разузнавачите, които винаги сме защитавали
националната сигурност на България!
Благодаря Ви за вниманието!
Сега нека чуем хубавата песен на Михаил Белчев, посветена
на българския разузнавач и пожелавам „приятно гледане”!

