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 Atlantic Reserve Officers Association           Association of Defence and Security Veterans 

         www.atlantic-bg.org                                   And  Reservists in the Republic of Macedonia 
                                                                 E-mail:veterani2001@yahoo.com 

 
 

С П О Р А ЗУ М Е Н И Е  

за двустранно сътрудничество 

 

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик” (СОРА) със седалище София  

(Република България) и Сдружението на ветераните и резервистите от отбраната и 

сигурността със седалище в гр.Скопие ( Република Македония)  , наричани по–

нататък  в текста  „двете страни”,  

заявявайки своята готовност да работят за развитие на двустранните 

отношения между Р България и Република Македония с главно внимание към 

съвременните проблеми на сигурността и отбраната, 

 

декларирайки желанието си да съдействат за укрепването на доверието и 

сигурността в района на Балканите,  

 

 потвърждавайки стремежа да дадат принос за поддържане на близки 

взаимоотношения с държавите от НАТО и за укрепване на трансатлантическата 

връзка 

и  твърдо решени да обединят усилия в интерес на просперитета и 

благоденствието на своите нации  

постигнаха следното  

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО: 

 

1. Двете страни поемат ангажимента да се подпомагат и да се насърчават 

взаимно при разработването на оценки, анализи, концепции и стратегии за 
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сигурността в региона, евроатлантическата зона за сигурност и по въпроси, свързани 

с разширяването на НАТО и ЕС и борбата с тероризма. 

 

2.  Да обменят опит и да извършват съвместни разработки,  свързани с  

подпомагане на реформата в сферите на вътрешната сигурност, отбраната,  

гражданско-военните  отношения и гражданския контрол над сектора за сигурност. 

 

3. Съвместно да организират изучаването и отбелязването на исторически 

събития, годишнини на видни дати (военачалници) и други прояви, свързани с 

миналото и с днешния ден на двете страни.  

 

4.  Да привличат представители на партньорската организация за участие в 

семинари, конференции и други проекти от взаимен интерес. 

  

5. Да публикуват на електронните сайтове на всяка от организациите доклади, 

резултати от изследвания и други аналитични или информационни материали, 

предоставяни им от партньорския съюз.  

 

6.  Да организират и да участват в други дейности от взаимен интерес, които не 

са посочени в настоящото споразумение. 

 

Валидност на споразумението 

1. Тази  се сключва за неопределен срок , изготвя се в два екземпляра, 

подписва се от председателите на двете организации и се заверява с техните печати. 

2 Споразумението влиза в сила от деня на неговото подписване 

3. Всяка една от страните може да се откаже от това споразумение с писмено 

предизвестие към другата страна. 

4. Споразумението може да се преустанови когато една от организациите 

престане да бъде юридическо лице.  

 

Технически въпроси: 
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1.Участието с личен състав, финансов и материален ресурс в съвместни 

проекти и дейности се уточнява от двата съюза преди началото на всяка конкретна 

дейност.   

2. Изпращането/приемането на представители на всяка организация се 

извършва в съответствие в Международния дипломатически протокол, а именно: 

Изпращащата страна осигурява транспортирането до и от мястото на 

събитието, както и личните разходи на командированите. 

Приемащата страна осигурява посрещане, настаняване, пренощуване,  

прехрана, местен транспорт, технически средства и информация, необходима за 

изпълнението на конкретната задача.  

 

3. Всички официални документи по организирането, докладите  и изказванията 

при провеждането на съвместни мероприятия се извършват на английски език. 

Възможно е в процеса на комуникиране да бъдат използвани и други работни езици в 

зависимост от познанията на конкретните участници.  

 

4. Настоящото споразумение е съгласувано по електронен път до постигане на 

съгласие по всяка от точките му от договарящите се страни., 

 

              За                                                                        За 

Съюза на офицерите                                    Сдружението на ветераните  

от резерва „Атлантик”                                  и резервистите от отбраната 

           от Република България                                 и сигурността на Република  

                                                                                       Македония  

  

   Генерал-майор от резерва                                   Генерал-майор от резерва                                 

       д-р Стефан ДИМИТРОВ                                     Илия НИКОЛОВСКИ                              

          .........................................                                  ................................ ......... 

 

              23.04. 2012 г.                                                           23.04. 2012 г.  


