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АКТИВНОСТ И УСПЕХИ НА НЯКОЛКО 

ФРОНТА 

Резюме от отчетния доклад на председателя на Съюз 

„Атлантик“ генерал-майор (з) д-р Съби Събев пред 

Годишното отчетно събрание 

2013 г. бе първата година от работата на сегашния Управителен съвет и 

десетата година от съществуването на СОРА. Отчетният период обхваща 

времето от 12.12.2012 г. до 30.01.2014 г. Дейността на нашия съюз през този 

период бе многообразна и доста интензивна. СОРА продължи да е сред 

челните по активност организации от сферата на сигурността и отбраната, 

със значителна и разнообразна дейност, основната част от която е отразена на 

сайта ни.  

Съюзът ни продължава да е разпознаваем и популярен не само в 

София, но и в Ст. Загора, Варна и Шумен.  

 

 

 

 



2 

 

Организационна  дейност   
През отчетния период структурите на Съюза бяха разширени с още 

един клуб – в град Стара Загора. Особен принос за това има капитан о. р.  

Недялко Недялков, бивш областен управител на област Стара Загора и  

народен представител в 41-то Народно събрание, който стана учредител и 

председател на клуба. Следва да благодарим на кап. Недялков за това, че 

само за няколко месеца успя да популяризира каузите на СОРА, да предложи 

приемането за членове на над 20 кандидати и да организира учредяването на 

клуба в града. В момента клубът в Стара Загора наброява около 30 члена, с 

тенденция за нарастване и е най–активно развиващата се структура на Съюза 

извън столицата.  

С  финансовата помощ на кап. Недялков бе издадена и книгата “Видни 

старозагорци, командвали  Българската армия през Балканските войни (1912 

-1913г.)” от Ангел Динев, който наскоро бе приет за член на СОРА, както и 

диск с възтановката на обявяването на Балканските войни в Стара Загора. За 

дейността му по учредяване на клуба и за последвалата активна 

организационна работа УС  награди с почетна грамота за заслуги към СОРА 

капитан о. р. Недялков.  

Успешна дейност разви и клубът във Варна, като разшири състава си с 

5 нови члена. Клубът участва в редица значими събития от национално и 

местно значение, както и във “Възпоминателен ден” на Австрийските ВMС.   

През отчетния период са приети общо 38 нови члена на съюза, което 

спрямо предишната година е ръст от близо 32 %. В нашите редици се 

включиха генерали и офицери от резерва, както и граждански лица, някои от 

които заемат високи значими длъжности в държавната администрация и в 

образователни институции като ген.-лейт. (з) Запрянов, ген.-майор (з) проф. 

Лазаров, полк. о. р. доц. Моллов, доскорошен зам.-началник на ВА и др. 

Други наши членове заемаха и заемат ключови постове в държавната 

администрация: двама министри на отбраната, настоящият и предишният 

председател на Държавната агенция за бежанците и др.  

Ръководството на СОРА не вижда развитието на организацията като 

масова, а по-скоро като средна по числен състав активна структура, със 

силен експертен потенциал, разпределен в мрежа от клубове. Това обаче 

не означава, че УС счита настоящия числен състав за пределен. И призовава 

всички свои членове да активизират своята дейност за привличането в съюза 

на подходящи военни и граждански лица, с доказан експертен и научен 

потенциал, с цел ориентировъчно двойно увеличаване на членовете на СОРА 

и двойно нарастване на броя на клубове през следващите 2 години. Днес 

СОРА има пет клуба, като най-голям по членски състав е клубът на съюза в  

Шумен.   

   При привличането на нови членове вниманието следва да бъде 

насочено към военнослужещи от резерва и граждански лица, готови да 

работят за евро – атлантическите ценности, доказали своите знания и умения 
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в областта на националната сигурност и отбраната, хора с обществен 

авторитет и активна гражданска позиция.  

Управителният съвет отдели специално внимание на засилване на 

формалната символика на организацията. За тази цел бяха разработени 

членски карти на Съюза, бланки почетни грамоти и благодарствени писма. 

Предвидено е в края на събранието всички присъстващи членове на СОРА да 

получат своите членски карти, а ръководствата на регионалните ни структури 

по места да ги получат и връчат членовете от клубовете. 

Предстои ни доста работа по повишаване на качеството на 

административно – организационната дейност в Съюза през настоящата 2014 

г. Работата с нашите клубове следва да стане ключов приоритет, защото 

основната маса от членовете на СОРА са извън Софийския регион. Нужни са 

по-чести срещи с тях, включително с провеждането на кръгли маси и 

дискусии на тяхна територия.  

 
 

2. По направление „Програми и проекти“ 

Като обществена организация СОРА продължи да участва в програми и 

проекти за укрепване на националната и международна сигурност. Фокус на 

нашата програма и през 2013 г. продължиха да бъдат  два големи проекта: 

“Стратегия за национална сигурност на Р България” и “Укрепване на 

националната сигурност и отбранителната способност на Р България”. 

          Още в първия месец на отчетната година (17.01.2013 г.), СОРА, 

съвместно с фондация „Български ВВС”, „Българска авиационна асоциация” 



4 

 

и „Асоциация на учените в сигурността и отбраната” участва в 

организирането на кръгла маса на тема „Придобиване на нов тип основен 

боен самолет за България и осигураване на интегрирана логистична 

поддръжка”. СОРА бе медиатор на един от панелите и участва с доклад. 

 Традиционната научна конференция на СОРА бе проведена на 08 и 09 

април по актуалната тема „Отбранителните способности на НАТО и ЕС. 

Приносът на Р България за тяхното изграждане и развитие”. Конференцията 

бе организирана съвместно с МО и нашите партньори от АКИС, Софийския 

форум за сигурност, Студентския клуб на политолога и Студенската 

асоциация за изследване на международните отношения. Събитието 

привлече вниманието на експертната общност с актуалността на проблема и 

личното участие на служебния министър на отбраната доц. Т. Тагарев. 

В заключение следва да се подчертае, че през изминалата 2013 г. СОРА 

продължи да следва подхода от предходното година за организирането на 

дискусионни форуми с участието на партньори, а не самостоятелно. Това 

доведе до икономия на средства и разширяване на сътрудничеството ни със 

сродни организации.  

 

3. По направление „Анализи“  

Членовете на СОРА извършваха своевременно анализ на съвременната 

геополитическа среда за сигурност, на приоритетите на правителствената 

политика в областта на отбраната и последващите за организацията дейности 

за подпомагане на МО и дейността на БА. 

Разгледани бяха въпроси по геополитиката на САЩ, Русия, Китай, 

както и обстановката в арабските страни и Северна Африка. По-детайлно бе 

анализирана обстановката в Сирия, но съюзът не успя да излезе с публично 

становище, поради недостатъчна ангажираност на отделни членове на УС. 

Единствено председателят на УС, участва в едно телевизионно предаване по 

тази тема.  

СОРА анализираше вътрешнополитическите събития в областта на 

сигурността и отбраната и разработваше обосновани становища и 

декларации. Организацията участва активно в работата на Обществения 

съвет по отбранителна политика към министъра на отбраната, за което 

заслужават нашата благодарност полк. Бузеков, кап. I ранг Данов и доц. 

Златогор Минчев. 

Важна роля за издигане на авторитета на СОРА в аналитичната дейност 

бе редовното и активно участие в заседанията на Обществения съвет по 

отбранителна политика (ОСОП) към министъра на отбраната. Създаден по 

инициатива на министъра на отбраната в служебния кабинет майор о.р. доц. 

д-р Тодор Тагарев, член и учредител на СОРА, като форум за обсъждания, 

консултации и изработване на мнения при определянето и осъществяването 

на отбранителната политика на страната, ОСОП  проведе общо 6 заседания - 

четири при мандата на служебния кабинет и две при настоящия. За всички  
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СОРА подготви и представи разпечатани материали по актуални проблеми на 

сигурността и отбраната, които предизвикаха интерес и дискусии и които 

могат да бъдат видени на сайта на министерството. 

При участието си в дейността на ОСОП СОРА представи три 

становища и редица предложения по дискутираните въпроси на 

отбранителната политика и въоръжените сили. Аргументирано предложихме 

бюджета за отбрана в краткосрочен план да бъде стабилизиран на ниво не по-

ниско от 1,5 % от БВП, в средносрочен план да бъде повишен до нива 1,7 – 

1,8 % и в дългосрочен план да бъде доведен до ниво не по-ниско от 2% от 

БВП.  

Освен това препоръчахме да бъдат прекратени съкращенията на личен 

състав и основни въоръжения в армията. Като експертна организация на 

воини от резерва и запаса представихме на ръководството на МО обосновани 

конкретни препоръки за изграждането на съвременна професионална армия и 

за съвременни кариерни модели за развитие на личния състав, както и за 

прозрачност и ефективна медийна политика в отбраната. 

По теми като „Професионалисти в отбраната през XXI век“, 

„Иновации, технологии и отбранителна индустрия“, „Устойчиви кариерни 

модели“, „Участие в мисии и операции зад граница“, “Модерната политика за 

сигурност и отбрана в XXI век“ и други написахме становища, в чието 

изготвяне най-дейно участваха полк. Бузеков, ген. Димитров, ген. Събев, 

доцент Златогор Минчев, капитан В. Данов, гл. асистент Ивайло Иванов. 

Членовете на УС анализираха и вземаха активна позиция и по основни  

въпроси на националното законодателство. Обобщихме и изпратихме 15 

предложения в НС за разработката на нов Изборен кодекс. 

 

4. По направление „Работа с младежта и подрастващото 

поколение“ 

Дейсността на СОР „Атлантик“ през 2012 година в това направление бе 

възложена като отговорност на члена на УС генерал-майор о. р. Нонка 

Матова, която постави пред УС някои ключови въпроси  по работата с 

младежта и подрастващото поколение, включително по военната му 

подготовка и уменията за оцеляване в извънредни условия.  

В среща с представители на НС и МО в ЦВК на 25.07.2013 г., в 

дискусия на тема “Ролята на гражданското общество за военно-

патриотичното възпитание на българския народ, младежта и подрастващото 

поколение, военнотехническата подготовка и подготовката на българското 

население за действия при извънредни ситуации и при ликвидация на 

последствията от тях в условията на отсъствие на наборна военна служба”, бе 

представен доклад на СОРА. В доклада г-жа Матова очерта основните 

политики които следва да осъществяват гражданските организации в 
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контекста на обсъжданата тема, с послание същите да станат част от 

отбранителната, образователната и спортната политика на страната.  

 

Капитан далечно плаване Атанас Илев произнесе ярко приветствено 

слово от името на Съюза на възпитаниците на Военните на Н. В. 

училища, ШЗО и родолюбивото войнство и гражданство 

 

5. По направление „Връзки  с обществеността“  

 С декларации и изказвания пред медиите подкрепихме правителството 

и НПО в опита да спрат разрушителната стихия, насочена за заличаване от 

картата на България на ЦАТИП „Змейово“, за раздробяване на терена и 

приватизирането му на части. 

 Оказахме обществена подкрепа на служебния министър на отбраната 

доц. д-р Тодор Тагарев, който е член на СОРА. Стремежът ни беше да не се 

обвързваме с политиката на служебното правителство, а само да подкрепим 

разумните, държавнически и полезни за Въоръжените сили действия на 

министър Тагарев.  

 Установихме взаимно полезни отношения с Унгарския културен 

институт в София. Посетихме изложби, концерти и други прояви на 

института. Подписахме споразумение и заложихме основите на трайни 

отношения с Клуба на журналистите-поети в София и с Литературния клуб 

„Владимир Башев“. Участвахме в премиерата на втория сборник на поетите-
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журналисти, заедно отбелязахме празника на Военновъздушните сили, 

почетохме деня на християнското семейство и паметта на поета Владимир 

Башев.  

Заслужава адмирации клубът ни във Варна. Колегите станаха 

съосновател на Българската военноморска конфедерация, заедно със Съюза 

на подводничарите установиха контакти с колеги от Австрийския 

военноморски съюз и с тяхно съдействие бяха приети за член на 

Международния морски съюз, отстояваха принципите си срещу провокации 

и опити съюз „Атлантик“ да бъде загърбен и маргинализиран в 

черноморската столица на България.  

 Декларациите остават едно от силните оръжия в арсенала ни. През 

отчетния период УС на СОРА излезе с три декларации и три становища по 

актуални въпроси. Категорично и честно заявихме гражданската си позиция 

срещу намеренията да бъде закрита или преформатирана Комисията за 

досиетата, да бъде отменен или изпразнен от съдържание Законът за 

досиетата. В други декларации коментирахме проекта за военен бюджет на 

българската държава и критикувахме пропуска на МО да изпрати свой висш 

представител на заседанието на министрите на отбраната на НАТО в 

Брюксел.  

 УС благодари на журналистите от в. „Българска армия” и от сайта 

„Морски вестник”, които професионално и коректно отразяваха работата, 

даваха думата на наши членове. 

 

 



8 

 

 6. По направление “Международно сътрудничество” и 

сътрудничество с национални НПО 

През юли (19–22) 2013 г. делегация на Българската военноморска 

конфедерация (БВМК) посети Виена и гостува на  Австрийския 

военноморски съюз. Водач на делегацията бе заместник-председателят на 

БВМК и председател на варненския клуб на съюз „Атлантик” капитан III 

ранг (з) Иван Гоцев. Поводът за посещението бе тържественото отбелязване 

на Възпоменателния ден (Memorial Day) на австрийските военни моряци. 

Срещата съвпадна с честването на 75-ата годишнина на президента на 

Австрийския военноморски съюз полковник (з) професор Карл Скриванек. 

Българските гости поднесоха подаръци и поздравителни адреси от името на 

БВМК и на СОР„Атлантик”. Проведена е и среща с Н. Прев. ерцхерцог 

Маркус Хабсбург фон Лотринген – правнук на император Франц Йосиф и 

вицепрезидент на Австрийския военноморски съюз.  

В последните месеци на годината бе установена връзка с унгарска 

асоциация на резервистите, на която изпратихме предложение за 

споразумение за сътрудничество. Направени са постъпки за установяване на 

връзка и с румънски съюз на резервисти.   

Продължихме взаимно полезното сътрудничество с АКИС, със Съюза 

на възпитаниците на военните на Н. В. училища, със студентските клубове на 

политолога от СУ и САИМО от УНСС, с медии и отделни журналисти, 

проявяващи интерес и симпатии към дейността ни.  
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ : 

И през тази година СОРА се опита да работи с високи темпове, да 

поддържа достигнатото през миналата година ниво и продължи да бъде 

авторитетна и разпознаваема и специфична организация на хора мислещи 

трезво, съвременно и компетентно по въпросите на националната сигурност 

и отбрана.  

 На основата на изпълненото през отчетния период, през 2014 г. е 

необходимо да фокусираме усилията си по следните няколко направления за 

работа: 

 

1. Разширяване на състава и структурите на СОРА и издигане на по- 

  високо ниво на неговия научен и експертен потенциал, чрез 

създаване на експертни групи в различни сектори на сигурността и 

отбраната. 

2. Издигане на по-високо равнище и разнообразяване дейността на 

СОРА по въпросите на сигурността и отбраната в съюзен и 

национален контекст. 

3. Привеждане на организационния живот и отчетността в 

съответствие с Устава и законодателството на страната. 

4. Разширяване на сътрудничеството с приятелски и чуждестранни 

съюзи, доказали се като неполитизирани, патриотични и 

проевропейски НПО. 

5. Сайтът на организацията да се превърне в жив, оживен, всекидневен 

форум за обмяна на мнения между членовете на съюза, симпатизанти и 

съмишленици. 

6. Съвместно с други родолюбиви организации да разширим 

общественополезната дейност на съюза за защита на 

военноисторическото наследство на страната и възкресяване паметта 

на забравени доблестни български офицери. 
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