Годишно отчетно събрание на Съюз „Атлантик”

„АКО СТРАНАТА Е ЗЛЕ ВЪОРЪЖЕНА,
ВРАГЪТ ПОСТОЯННО ЩЕ СТОИ
ПРЕД ПОРТИТЕ Й”
В гостоприемните зали на Централния военен клуб се
състоя редовното Годишно отчетно събрание на Съюза на
офицерите от резерва „Атлантик” (СОРА).
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Златилов посочи позитивните усилия и дейности през
изтеклата 2016 г.: научни конференции и кръгли маси по
актуални теми на сигурността и отбраната; декларации,
становища и предложения като реакция на важни
световни и национални събития.
Новоприетите членове са с 16 % повече от 2015 г. Найдинамична и разнообразна бе дейността на клуба в Стара
Загора, следван от варненските колеги. Ударно започна
съществуването си клубът в Пловдив, който подготви
кръгла маса, посветена на ролята на ВВС и на Специалните
сили в изграждането на модерна и гъвкава отбрана.
Със съдействието на МО и в партньорство с АКИС,
Софийския форум за сигурност, Сдружение „Джордж
Маршал–България”,
Центъра
по
мениджмънт
на
сигурността и отбраната към БАН и с подкрепата на
няколко български и чуждестранни компании и фирми от
отбранителната промишленост, СОРА организира на 7 и 8
април 2016 г. двудневна научно-практическа конференция
на тема „Адекватност на българската отбранителна
политика в национален и съюзен контекст и необходимо
развитие на въоръжените сили на страната до 2025 г.”. В
конференцията участваха над 120 души от държавните
институции, представители на посолствата на САЩ,
Испания, Турция, Румъния, Украйна и Япония, генерали и
офицери от кадъра и резерва, представители на
академичната общност и гости, проявили специален
интерес.
Актуална
тема
бе
хибридните
заплахи
и
противодействието срещу тях, след като НАТО прие
стратегия по този проблем. Потърсен бе отговор на
въпроса, защо нашата страна изостана в технологичното
равнище на своите способности, защо толкова късно се
опитва да стартира модернизацията на въоръжените си
сили и какво можем да очакваме като резултат от
изпълнението на „План-2020” .

На 4 октомври 2016 г. съвместно със Софийския
форум за сигурност и с подкрепата на Фондация „Конрад
Аденауер” за България, на Полския институт за
международни отношения и на Отдела за публична
дипломация на НАТО организирахме международна
конференция на тема „Адаптирането на НАТО към новите
предизвикателства
пред
сигурността”,
на
която
присъстваха над 100 души от България, Германия,
Нидерландия, Полша, Турция, Румъния, Естония, Украйна
и Грузия. Форумът бе открит от министъра на отбраната г-н
Николай Ненчев.

Събитието предхождаше срещата на министрите на
отбраната на страните-членки на НАТО, състояла се в края
на октомври. Това даде възможност да се направят
препоръки за политики и предложения за справяне с
належащите стари и нови предизвикателства, които да
бъдат разгледани на национално и международно
равнище.
На 5 декември 2016 г. по инициатива на Софийския
форум за сигурност, с подкрепата на СОРА и Центъра за
европейски изследвания „Вилфрид Мартенс” се състоя
конференция с международно участие на тема „Дебатът за
Европа: Към изграждането на Европейска отбрана и

сигурност”. В конференцията участваха евродепутати,
бивш австрийски федерален министър на отбраната,
учени, генерали и старши офицери от резерва и запаса.
Дискутирани
бяха
миграционната
криза
и
тероризмът, отношенията между Русия и Запада,
финансовите трудности, решението на Обединеното
кралство да напусне ЕС. Общото мнение бе, че Европа е
изправена пред сериозни предизвикателства и само силно
лидерство и политическа воля могат да преодолеят
сегашното състояние.

През юни в Стара Загора се състоя кръгла маса на
тема „Роля, място и принос на воините от резерва и запаса
в отбранителната система на страната”. Изнесени бяха
доклади, анализи и изказвания по въпросите на: Закона за
резерва и настъпилите промени в него; Закона за
образованието и учебните планове за подготовка на
учениците за отбрана на страната от 9-и и 10-и клас;
нормативната
база,
свързана
с
подготовката
на
населението за придобиване на начална и специална
подготовка за попълване на резерва; състава, състоянието
и проблемите при комплектуването на резерва.

На 9 декември 2016 г. колегите от клуба в Пловдив
успяха да организират кръгла маса на тема „Необходими
национални способности за авиационни и специални
операции в средносрочна перспектива”.
Конференциите и кръглите маси се превърнаха в
мощна трибуна за отстояване на принципите и ползите от
евроатлантизма
за
сигурността
и
отбраната
на
Отечеството. На фона на пълната мобилизация на редица
неправителствени организации за пропагандиране на
проруски и евразийски ценности, нашите прояви бяха
насочени към разобличаване на подобни хибридни
действия, тласкащи страната ни обратно към чужда
зависимост и авторитаризъм.
И през 2016 г. СОРА колективно и чрез своите
експерти анализираше актуалните въпроси в областта на
сигурността и отбраната в национален и съюзен аспект.
Организацията, която е известна със своя експертен
потенциал, бе най-често търсена в сравнение с другите
подобни съюзи от редица телевизии, радиа и печатни
издания за коментари на актуални събития. По-често пред
медиите заставаха председателят на СОРА генерал-майор
о. з. д-р Съби Събев, генерал-лейтенат о. з. Атанас
Запрянов, полк. о. з. Малчо Малчев, координаторите на
клубове капитан III ранг о. з. Иван Гоцев и капитан о. з.
Недялко Недялков. На тях, както и на ексминистрите
проф. Тодор Тагарев и г-н Бойко Ноев, УС изказва
благодарност.
На фона на популистки и неконструктивни критики от
някои организации нашият съюз подкрепяше приетата от
МС и НС „Програма за развитие на отбранителните
способности на въоръжените сили на Р България до 2020
г.“. Като родолюбива неполитическа организация СОРА ще
продължи да подкрепя всяко намерение и действие, което
води до укрепване на националната и съюзната отбрана и
да подлага на критика всяко решение, което не чертае
позитивни промени.

През 2016 г. периметърът на свободата на словото,
на независимите и некорумпирани медии в България,
продължи да се смалява. Страната ни се смъкна до
незавидното 113-то място в света и до последното стъпало в
ЕС според международните критерии за независима и
обективна журналистика.

УС смята, че изпреварващата или незабавна реакция
срещу клеветници, идейни противници на СОРА или
врагове на членството на страната ни в НАТО и ЕС трябва
да останат наш постоянен приоритет. Провокативните
приказки и интригантски писания са част от задкулисните
машинации на партии, политиканстващи групички, клики
и котерии, които не могат нито да навредят на престижа
ни, нито да ни откажат от избрания и проверен житейски,
професионален и граждански курс.
Продължихме контактите и съвместните прояви с
Унгарския културен институт. Станахме съорганизатори и
дейни участници в честването на годишнината от
рождението
на
генерал-лейтенант
Георги
Попов,
ръководил мирното връщане на Южна Добруджа в
пределите на българската държава.

По традиция колегите от клуба във Варна участваха в
честванията на национални и официални празници
съвместно с обществеността на града, организираха
мотопоход до гр. Тутракан за честване на 100-годишнината
от Тутраканската епопея и при откриването на паметника
на ген. Иван Колев в гр. Добрич. Бяха и съорганизатори в
честването
на
100-годишнината
от
началото
на
българското подводно плаване.
Колегите от Стара Загора взеха дейно участие в
честването на бележити годишнини, тържества и ритуали
в града. За активен принос към Българската армия и МО
председателят на клуба капитан Недялко Недялков получи
награден знак „За принос към МО“.
УС смята, че е необходимо да продължим и да
разширим сътрудничеството си с приятелски организации
като Съюза на възпитаниците на военните на Н.В.
училища, ШЗО и родолюбивото войнство и гражданство;
АКИС; Софийския форум за сигурност и останалите
сродни, доказали се като неполитизирани, патриотични и
проевропейски НПО.
Събранието прие План за дейността на Съюза през
календарната 2017 г. Както и досега, основните ни усилия
ще бъдат насочени към укрепване на отбранителните
способности на страната ни. Защото още преди 4 000
години древните шумери са прозрели, че „Ако страната е
зле въоръжена, врагът постоянно ще стои пред портите й”.

