
За  ръководство  на  събранието  бяха  избрани: 

- Председател  - капитан (о.з.) Недялко  Недялков; 

- Член – капитан (о.з.) Михаил Михайлов; 

- Протоколчик - сержант (з.) Велко  Велков. 

  

Събранието беше открито с встъпително слово от председателя и координатор на 

СОР „АТЛАНТИК” - Клуб “Стара Загора” – капитан (о.з.) Недялков. След това той даде думата на 

полковник (о.з.) Цуров да се представи и запознае накратко присъстващите с основните направления 

за оздравяване и развитие на СОР „АТЛАНТИК”. 

  

Събранието   протече при следния дневен ред: 

1. Отчет за изпълнение на  мероприятията  от  Плана  на  клуба  за  2018 г. и мероприятията от 

Плана на клуба за 2019 г. до края на м. юни. 

След изнесения подробен отчет от председателя на събранието капитан Недялков се проведе 

дискусия по възникналите проблеми.  Беше направен точен  анализ на възникналите пропуски, 

посочиха  се  слабостите, имаше и критики, но се  отчетоха  и доста положителните резултати, 

предвид ограничения финансов лимит, с който разполагаше клуба през изминалата година. 

  

2. Финансов  отчет  на  клуба. 

Секретарят на клуба – капитан (о.з.) Светлозар Радев представи пред участниците на 

събранието финансовия отчет за извършените дейности. По време на дискусиите възникнаха редица 

въпроси и предложения за подобряване на финансовото състояние на клуба от различни източници, 

но предвид ниския кворум на участие събранието прие единодушно голяма част от въпросите да се 

гласуват на следващото събрание.  

  

3. Промени  в  ръководството  на  клуба: 

Поради различни причини от административен и личен характер и по-голяма ангажираност на 

други членове от клуба с обществено полезна дейност, събранието избра ново ръководство на СОР 

„АТЛАНТИК” – клуб „Стара Загора” в следния състав: 

- Координатор на клуба  - капитан (о.з.) Михаил Михайлов; 

- Секретар на клуба – полковник (о.з.) Ангел  Катранджиев; 

- Касиер – г-н Виктор  Динев 



Изборът  беше проведен чрез  явно  гласуване с пълно мнозинство. 

  

4. Изказване  от  Председателя  на  Управителния  съвет. 

Председателят на УС полковник (о.з.) Вилис Цуров запозна присъстващите 

с  новите  идеи  на  Управителния  съвет за развитие на организацията като: 

- персонално запитване на всички членове на СОР АТЛАНТИК по списъчен състав за желание 

за продължаване на членство и участие в живота на организацията;  

- подновяване на членските карти; 

- ликвидиране на финансовите задължения към счетоводната фирма и наемите на офисите; 

- възстановяване на Интернет страницата на СОРА; 

- реорганизация на експертните групи и създаване на нови, с цел разширяване участието на 

членовете на СОРА в експертната дейност; 

- активиране дейността с МО по финансиране на организацията по планираните за 2019 г. 

мероприятия; 

- активиране на дейността по сътрудничество и корективност на политики с Президентство, 

Парламент, Министерски съвет, МО, МВР и други министерства, местни органи на властта, 

отбранителния комплекс, неправителственния сектор и др.; 

- разширяване на сътрудничеството с посолствата на държави-членки и страни-партньори на 

НАТО, с близки по дейностмеждународни и национални военно-патриотични съюзи и организации и 

със страните-членки и Президентството на Международната конфедерация на резервистите (CIOR) и 

Международната конфедерация на медиците резервисти (CIOMR).   

- установяване на връзки и сътрудничество с държави-членки на Комитета за връзка на 

социалните военни организации (CLIMS) за разширяване възможностите на членовете на СОРА за 

облекчено  използване на военните хотели в чужбина при организиране на индивидуални екскурзии 

и др. 

- разширяване възможностите за привличане на нови членове в съюза чрез професионално 

провеждане на планираните с обществено-полезна цел мероприятия (конференции, кръгли маси, 

семинари и др.) за издигане ролята на клубовете в обществения живот, чрез доброволен труд и личен 

пример. 

На възникналите интересни  въпроси след изказването, полковник (о.з.) Цуров даде обосновани 

ясни отговори.  

  

5.Изказвания  от  присъстващи  на  събранието. 



След разширени дискусии и изказвания, в които взеха участие голяма част от членовете на 

клуба, към 21.30 ч. събранието  беше закрито. 

Новото и старото ръководство на клуба и по-голяма част от участниците на събранието 

продължиха след това да дискутират и изказват своите мнения, предложения и съвети по 

подобряване работата на клуба на организираната приятелска почерпка.” 







 

 


