
 
 

С  НОВ  ПРЕДСЕДАТЕЛ  И   

С  ПОТВЪРДЕН  КУРС 

  

На 11 декември 2012 г. се състоя годишното събрание на Съюза на 

офицерите от резерва „Атлантик“. В отчета на Управителния съвет 

председателят генерал-майор о. з. д-р Стефан Димитров с редица примери 

доказа, че СОРА е сред най-активните и с най-разнообразна дейност 

неправителствени родолюбиви организации. Съюзът ни е разпознаваем и 

популярен. В нашите редици се включиха генерали и офицери от резерва, 

както и  граждански лица, някой от които заемат отговорни длъжности в 

държавната администрация. 

 Продължихме взаимно полезното сътрудничество с АКИС, със 

студентските клубове на политолога от СУ и УНСС, с медии и отделни 

журналисти, прояваващи интерес към дейността ни. Сключихме 

меморандуми за сътрудничество със СОСЗ в гр. Русе и със Съюза на 

подводничарите в България. Впоследствие заедно със Съюза на 

подводничарите, Съюза на възпитаниците на военните на Н. В. училища и 

още три родолюбиви организации станахме съучредители на дълго 

лелеяната Българска военноморска конфедерация. Чрез тази нова 

формация СОРА участва по-активно в националния диалог за бъдещето на 

морска България. Чрез конфедерацията нашият съюз предстои да стане 

колективен член на Международната морска асоциация.  



Смятаме за сериозно постижение и споразумението, сключено в 

Скопие със Сдружението на ветераните и резервистите от отбраната и 

сигурността на Република Македония.  

          През януари съвместно с МО и АКИС СОРА организира национална 

научна конференция на тема „Колективната и националната сигурност и 

отбрана в контекста на динамичните промени в геополитическата среда и 

по-рационалното използване на намалените отбранителни разходи в 

страните от НАТО и ЕС“. В конференцията участваха министърът и 

началникът на отбраната, председателят на Комисията по външна 

политика и отбрана към НС, зам.-министри на външните работи и на 

отбраната. Нашето участие  бе внушително. Докладите на членовете на 

СОРА засегнаха актуални въпроси на националната и съюзната сигурност 

и отбрана. 

През втората половина на април 2012 г. председателят и програмният 

директор на СОРА участваха с доклади в международна конференция в 

Скопие, посветена на използването на резерва в съвременните условия. 

Европейската мрежа от центрове за високи постижения в сферата на 

киберсигурността SySSec и СОРА, представлявани от доц. д-р Златогор 

Минчев, наградиха млади български таланти по математика и 

информатика, участници в XII ученическа секция на XLI пролетна 

конференция на Съюза на математиците в България.  

Наши представители участваха с доклади за киберсигурността в 

Януарската  научна конференция (30-31 януари); в Шестата научна 

конференция на Международния изследователски консорциум по 

информационна сигурност; в Кръгла маса „Концептуални аспекти на 

кибервойната и киберотбраната“ във ВА „Г. С. Раковски“ и в 

международната конференция „Източното партньорство: оценка на 



миналите достижения и бъдещи тенденции за развитие“ в Букурещ на 23-

26 ноември. 

За значимо постижение в областта на военната история, 

информацията и комуникациите смятаме електронния албум „Сто години 

от Балканската война“, който вече трети месец може да бъде видян и 

прочетен на стайта на „Атлантик“. Чрез албума заявихме своя прочит на 

една от най-величавите епопеи в българската история, отдадохме почит на 

великия български войник, опитахме се да припомним позабравени 

събития и личности от онази епоха. 

 Накрая, най-активните членове на СОРА през 2012 година бяха 

отличени от председателя на УС на съюза - ген. Димитров. Доц. д-р 

Златогор Минчев получи почетен плакет с броня и мечове за своята 

активна работа с младите през годината в сферата на ИТ и 

киберсигурността, като член на УС. Кап. I ранг Владимир Христакиев, о.з. 

бе отличен с книгата „Полупрезидентският модел, като инструмент на 

прехода в посткомунистическа Европа“ на д-р Франсоа Фризон-Рош 

(почетния член на СОРА) за историческите си приноси и активна дейност 

около темата за Балканската война. 

Благодарим на журналистите от в. „Българска армия“, от Военния 

телевизионен канал и от сайта „Морски вестник“, които редовно, 

професионално и коректно отразяваха проявите, даваха думата на наши 

членове и не позволиха да бъдат превърнати в пощенска кутия за 

тенденциозни поръчкови публикации срещу съюз „Атлантик“. 

 Във влошената българска медийна среда става и ще става все по-

трудно да намерим място за своите истини. Медиите у нас са подчинени на 

икономически и политически корпоративни интереси, които нямат нищо 

общо с идеите за модерна гъвкава, икономична и ефикасна национална 

сигурност и  отбрана. 



  Преди избора на ръководни органи ген. Димитров заяви, че се отегля 

от председателския пост, за даде път на нови лица и на нови идеи в 

развитието на съюза. Въпреки възраженията на редица делегати и членове 

на УС, ген. Димитров бе категоричен, че няма да създаде прецедент и да 

наруши демократичните принципи с опити да получи още един мандат. 

След тайно гласуване за председател на Съюз „Атлантик“ бе избран 

генерал-майор о. з. Съби Събев. Ново, ведро лице влезе в състава на УС: 

генерал-майор  о. р. Нонка Матова - заслужил майстор на спорта, световен 

и олимпийски шампион по стрелба, едно от най-титулованите и популярни 

имена в българския спорт.  

 След като гласува някои промени в Устава на СОРА, събранието със 

значително мнозинство избра генерал-майор о. з. д-р Стефан Димитров за 

почетен председател на Съюз „Атлантик“. 

 Приет бе план за дейността през следващата година. Курсът, целите, 

средствата и пътищата за постигане на програмните намерения на съюза 

остават същите. Новият председател изрази решимост за по-активна, по-

широкообхватна дейност и за повече нови членове в редиците на съюза. 

 

        


