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СОР „АТЛАНТИК” В ДЕЙСТВИЕ 

 

Управителният съвет на СОР „Атлантик” изразява своята пълна 

подкрепа на няколко члена на организацията, назначени на отговорни 

постове в служебното правителство, министерството на отбраната и 

българския президентски екип на СИОР. 

Един от основателите на СОР „Атлантик”, о.р. майор, доц. Велизар 

Шаламанов, бе назначен от президента на страната за министър на отбраната 

в служебното правителство. Бивш зам. министър на отбраната и изявен 

последовател на евроатлантическата идея и ценности, министър Шаламанов 

ще трябва да се справя с отбранителните проблеми на страната в условия на 

остър дефицит на финансови средства. Инициатор на идеята за разработка на 

визия и план „България в НАТО 2020”, ние изразяваме нашата увереност, че 

екипът на министър Шаламанов ще намери верния път за по-адекватно 

финансиране на отбраната в национален и съюзен контекст до 2020 г. и 

развитие на необходимите отбранителни способности на страната.  

 

О.р подп. Илия Налбантов бе назначен за началник на кабинета на 

министъра на отбраната. Вярваме, че неговият опит и знания в областта на 

националната  и съюзна политики за сигурност и отбрана ще дадат 

максимален принос за подпомагане усилията на ръководството на МО за 

обръщане на страната ни към проблемите на националната и колективна 

отбрана. 

 

О.р. полк. Вилис Цуров и о.з. полк. доц. Димитър Минчев бяха 

привлечени в екипа на българския президент на международната 

конфедерация на офицерите от резерва (СИОР), за подпомагане експертното 



ръководство на тази международна организация през следващите две години. 

Тази задача стоеше главно пред СОСЗР, който е официалния представител на 

България в СИОР. Нейният ограничен потенциал в тази област наложи СОР 

„Атлантик” да подпомогне формиране на българския президентски екип със 

свои експерти.  

Пожелаваме успех на представителите на СОР „Атлантик”, на новия 

министър на отбраната и неговия екип, и на българската президентство на 

СИОР за достойно представяне на България в ръководството на 

конфедерацията.   
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