
ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО 
на председателя на УС-СОРА за откриване на научната конференция на 

08.04.2013 г. 
 
 
Уважаеми г-н министър на отбраната, 
Уважаеми г-да генерали, адмирали и офицери, 
Уважаеми гости и участници в конференцията, 
Уважаеми дами и господа! 
 
Съюзът на офицерите от резерва “Атлантик” (СОРА), учреден през 2004 г. с 
приемането на България в НАТО, инициира настоящата конференция в чест на 9-та 
годишнина от членството на страната ни в Алианса с убеждението, че темата на същата 
е особено актуална в национален и съюзен контекст. След края на Студената война 
започна процес на съкращаване на отбранителните разходи и способности на 
европейските членки на НАТО и страните от ЕС, който бе усилен с финансовата и 
икономическа криза в Европа след 2008 г. Този процес продължава да се задълбочава и 
предизвиква основателна тревога в Алианса и ЕС, тъй като съкращенията стават все по 
некоординирани и небалансирани и ще предизвикат дълготрайни негативни 
последствия на способностите на двата съюза за реагиране при кризи, включително и 
на тези за колективна отбрана. Двете организации предприеха инициативи за 
ограничаване и спиране на този процес, резултатите от които предстои да видим. 
Европейските страни, по мнението на редица експерти, все повече се демилитаризират 
и съкращават ключови способности, без бързо да ги заместят с нови в областите на 
недостиг. Все повече европейски страни изпадат в състояние на невъзможност 
самостоятелно да придобиват особено важни военни способности и по национални 
съображения трудно пристъпват към по-широко многостранно сътрудничество в 
развитието и придобиването на необходими военни способности. На тази конференция 
ще потърсим отговор на редица въпроси, като: Докога се очертава да продължи този 
негативен процес за НАТО и ЕС?; Какви мерки могат да се предприемат на национално 
и съюзно ниво за по-своевременното спиране и обръщане в обратна посока на 
негативните тенденции?; Има ли Европа амбицията и политическата воля да развива и 
изгражда действително адекватни отбранителни способности, съответстващи на 
нейната политическа амбиция? и др.  
 
СОР „Атлантик”, като една от най-активните неправителствени организация в сектора 
за сигурност и отбрана, има амбицията подобен форум, като настоящия, от следващата 
година, в сътрудничество с останалите НПО в областта на сигурността и отбраната, да 
се превърне в ежегоден национален форум по отбраната. Един такъв форум ще допълни 
дейността на Обществения съвет по отбранителна политика към министъра на 
отбраната и ще информира по-широко гражданското общество у нас за проблемите 
изискванията и приоритетите на отбранителната политика и способности на страната. 
Надяваме се както министерството на отбраната, така и останалите сродни организации 
от този сектор да подкрепят тази идея. 
 
На настоящата конференция се отзоваха лично министъра на отбраната, представители 
на Президентството, министерството и щаба на отбраната, на Съвместното командване 
на силите , видовете въоръжени сили, колеги от осем неправителствени организации от 
областта на сигурността и отбраната. В конференцията участват още началника на 
отбраната ген. С. Симеонов, двама ексминистри на отбраната господата Б. Ноев и А. 



Ангелов, двама екс началници на ГЩ на БА – генералите Тотомиров и Михов, както и 
редица други висши и старши офицери от  резерва и запаса, над 30 студенти и др. 
Специални гости на конференцията са и нашите партньори от германския концерн 
“Дийл”и техните български представители. 
 
Ние организаторите на конференцията благодарим за съдействието на МО и за личната 
ангажираност на министъра на отбраната г-н Тотор Тагарев, който е един от 
основателите на съюз “Атлантик”.  
 
Конференцията, която провеждаме днес е под негов патронаж, поради което му 
предоставяме думата да открие същата и сподели своите виждания по темата. 
 
Заповядайте г-н министър!  
 
        Председател на УС на СОРА 
        Ген.майар (з) д-р Съби Събев 


