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18 юни 2020 г. 

Уважаеми полк. Цуров, 

Уважаеми ген. Димитров, 

 

Приветствам Ви най-сърдечно по случай 16-тата годишнина на Съюза на офицерите от 

резерва „Атлантик“. 

 

В растящата световна динамика е от особено важно да обсъждаме темите на сигурност 

и отбрана – военна, политическа, икономическа, информационна, кибернетична и 

здравна. Това е възможно само на базата на информираност и експертиза. 

 

Можещите хора са и знаещи! СОРА е елитарно-експертен съюз, с клубове в редица 

български градове – София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Шумен и Плевен – и с 

доказани дискусионни платформи в областта на националната сигурност и отбрана. 

 

В резултат на подготовката, способностите и постиженията на Вашите членове, едва ли 

е изненадващо, че на Вашите събития Вие обръщате необходимото внимание на такива 

теми като сложната международна обстановка, хибридната война и нуждата от 

укрепване на отбраната чрез увеличаване на бойните способности на българската армия 

и съвместимостта им с тези на НАТО, както и нуждата от развитие на тесни връзки 

между държавите от НАТО и Република България в областта на националната, 

международната сигурност и отбрана. 

 

Приветствам и позицията, която СОРА заема за необходимостта от съвместни действия 

на всички проатлантически НПО в България за противодействие на пропагандната 

война и фалшивите новини, разпространявани с най-мощни технологии. 

 

Честит юбилей, и все така ползотворна и успешна работа! Нека последователите Ви се 

множат експоненциално! 

  

С уважение, 

  

Соломон Паси 

 

Президент-основател на Атлантическия клуб в България  

Министър на външните работи в правителството на Цар Симеон II (2001-2005), подписал договорите за 

присъединяване на България към НАТО и ЕС 

Председател на Парламентарните комисии по външна политика и отбрана и НП (1990-1991; 2001-2009) 

Съ-автор на първата демократична конституция на Република България (1990-91) 
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