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ИСТОРИЯ НА СЪЮЗА  

 Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик” (СОРА) е 
неправителствена организация с идеална цел  регистрирана в 
България според българското законодателство. Тя е учредена през м. 
феврури и регистрирана от Софийският градски съд през м. март 2004 
г. През 2011 година СОРА е пререгистрирана  в обществена полза 
(Реш.№ 7/04.02.2011г.и Удост. № 20110330016 но МПр.) 

Учредители: 
 

О.р. бриг. ген. Динко Иванов – летец на 
вертолети, командир на АБ, завършил в САЩ; 
О.р. ген. л-т Аню Ангелов – ПВО, зам. началник 
на ГЩ и сега Министър на отбраната;  
О.р. м-р  Тодор Тагарев –  доцент, ръководител 
на център в БАН; 
О.р.  Пламен Радински –  радиоелектроника 

О.р. Венцислав Атанасов – IT специалист 

Председатели:  
 

О.р. бриг. ген. Динко 

Иванов: 2004 -2009 

 
О.р. ген. м-р Стефан 
Димитров: 2009 – днес 
 
 
 



ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ НА СЪЮЗА 

Членуването в СОРА е доброволно. СОРА не дискриминира на базата 
на расови, религиозни, полови, етнически или политически признаци. 

 

Сега в  СОРА членуват генерали и офицери от резерва: депутати; с 
научни степени и звания; военнни дипломати; с опит в работата в 
командните и щабните структури на НАТО; с опит по управлението и 
участието в миротворческите операции в Камбоджа, Ангола, Босна и 
Косово, както и с опит в работата на международни частни военни 
компании в Ирак, Кюрдистан и Афганистан. Някои от членовете на 
СОРА са издигнати на висши държавни длъжности, други са 
постъпили на работа в структури на НАТО, трети – на ръководни 
длъжности в БАН. В съюза работят от самото начало и след това 
доказали се с много научни публикации  експерти в областта на 
сигурността и отбраната.  

 



ЦЕЛИ НА СЪЮЗА 
                                                                1 

•  Да разпространява знания и опит по настоящите проблеми на 
сигурността и отбраната;  
 

•  Да поддържа развитието на тесни връзки между държавите от НАТО 
и Република България в областта на националната, международната 
сигурност и отбрана;  
 

•  Да развива и укрепва трансатлантическите връзки;  
 

•  Да подпомага и насърчава създаването на анализи, концепции и 
стратегии за разширението на НАТО и евроатлантическата зона на 
сигурност;  
 

•  Да улеснява постигането на задълбочено разбиране по въпросите 
на реформата в областта на външната политика, политиката за 
вътрешна сигурност и отбраната, проблемите на сигурността и 
устойчивото развитие;  

 



ЦЕЛИ НА СЪЮЗА 
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• Да стимулира демократичните процеси на трансформиране на 
отбраната и сектора за сигурност;  
 

• Да допринася за развитието на демократични гражданско-военни 
отношения;  
 

• Да допринася за изграждането на ефективен парламентарен и 
граждански контрол над сектора за сигурност;  
 

• Да съдейства за ефективен принос на резервисти и граждани към 
гарантиране на националната сигурност;  
 

• Да съдейства за ефективната реализация на резервистите в 
гражданското общество.  
 



УСТАВ НА СЪЮЗА 

Регионалните клубове на СОРА  могат : 

- Да разпределят постъпилите средства както следва: 60% от постъпилите 
средства остават за нуждите на регионалната организация, а 40%  се 
привеждат на сметката на УС на  СОРА (УС-гъвкавост);  

- Регионалните организации или отделни техни членове да могат да 
провеждат стопанска дейност, ползвайки  името и логото на СОРА 
единствено, според закона - само ако се регистрират като самостоятелни  
фирми. И като такива тези стопански субекти да водят своя фирмена 
счетоводната отчетност и уреждат трудовите взаимоотношения с 
персонала. За това, че те използват името и логото на СОРА, както и 
подходящи рекламни наши материали, стопанските субекти  внасят (под 
формата на дарение) в СОРА част от печалбата на фирмата.  

 



ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА 

Сътрудничество: СОРА членува в КООСО, със запазена 
самостоятелност. 

 

СОРА има подписани двустранни споразумения с редица НПО: 

 

„Джордж Маршал - България”; Фондация „ЦИНС”; Съюза на 
военноинвалидите и военнопострадалите; Съюза на възпитаниците 
на военните на Негово величество училища, школата за запасни 
офицери и родолюбивото воинство и гражданство; Независимия 
национален съюз на офицерите в България; Асоциацията на 
комуникационните и информационните специалисти; Студентски 
клуб на политолога към СУ "Св. Климент Охридски“. 



Декларации:  6 + 1 становище (през 2010 г.- 4 декларации; 2011 г.- 
една. ) 

 

 

Проекти:  

 

Проект 1: „Стратегия за национална сигурност на Република 
България” – завършен; 

 

Проект 2: „Укрепване на националната сигурност и отбранителната 
способност   на Република България” 

 

ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

                                       (4 км и 3 нк ) 

•  22 февруари 2010 г. Кръгла маса на тема „Стратегията за 
национална сигурност – обществени очаквания и политически 
консенсус” ; 
 

•  09-10 април 2010 г. Научно-практическата конференция на тема 
„Стратегии и политики на сигурност”. Организатор е Центъра за 
изучаване на рисковете и сигурността към НБУ. СОРА е съорганизатор 
и участник с 5 доклада. 
 

•  28 септември 2010 г.  Кръгла маса, организирана от СОРA, 
съвместно с АКИС и МО ,на тема „Състояние и проблеми на 
сигурността в киберпространството на България”. 
 

•  12 ноември 2010 г. Кръгла маса „ИТ аспекти в отбраната и 
сигурността в контекста на новата отбранителна стратегия на НАТО” – 
организатор АКИС, съорганизатор СОРА.  
 



• 9 и 10 декември 2010 г. Национална конференция на тема 
„Политиката на НАТО в областта на киберотбраната”, организирана 
от Институтът за европейски инициативи и със СОР "Атлантик", 
съвместно с  МО и подкрепата на НАТО; 

• 29 ноември 2010 г.  Кръгла маса на тема „Новата стратегическа 
концепция на НАТО и националната сигурност на България”, 
организира   СОР „Атлантик“, съвместно със Студентския клуб на 
политолога към СУ, Студентската асоциация за изследване на 
международните отношения към УНСС и МО; 

• 29 март 2011 г. Национална конференция „Интелигентната 
отбрана: националната отбранителна политика и инвестициите в 
отбраната през втората половина на 21 век” – посветена на 7 
години България в НАТО. 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 



РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

•  Увеличаване членския състав на Съюза. През 2010 г. е формиран 
още един регионален клуб на СОРА – в гр. Балчик; През 2011 г- в 

Шумен и Варна; 

 

• През 2010 година членския състав на Съюза  нарасна  три пъти; 

 

• Формирани бяха две секции : „Контрактор” и „Умения за 
оцеляване”; 

 

• Размерът на членския внос  е  30 (тридесет) лева годишно (по 2,5 
лв. на месец). Същият може да се плаща както еднократно, в пълен 
размер или на три вноски по 10 (десет) лева. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

СОР „Атлантик“ е НПО  даваща възможност за изява на 
индивидуални и колективни способности, за контакти със 
специалисти и експерти от Република България и от чужбина 
в областта на сигурността и отбраната.  

 


