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      ДО РЪКОВОДСТВОТО 
      И ЧЛЕНОВЕТЕ 
      НА БЪЛГАРСКАТА 
      ВОЕННОМОРСКА 
      КОНФЕДЕРАЦИЯ 
 
 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 
от Управителния съвет на Съюза на офицерите  

от резерва „Атлантик” 
 
 
УВАЖАЕМИ КАПИТАН I РАНГ СТАНКОВ, 
 
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ 

СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ВОЕННОМОРСКА 
КОНФЕДЕРАЦИЯ, 

 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ И 

СЪМИШЛЕНИЦИ, 
 
Позволете ни да поднесем най-искрени поздравления 

и благопожелания по случай първия конгрес и третата 
годишнина от създаването на Българската военноморска 
конфедерация! 

Само за три календарни години нашето доброволно 
сдружение на млади и на белокоси радетели на морската 
идея събра повече от осемстотин съмишленици, 
организира паметни събития, постави страната ни върху 
европейската карта на морските сдружения. 

Благодарим на инициаторите на това благородно 
дело: Съюза на подводничарите в Република България и 
неговия председател капитан I ранг Станко Станков! 

Благодарим на членовете на БВМК и неуморни 
радетели на морската идея:  

Асоциацията на възпитаниците на Морско училище, 
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Сдружение „Клуб миноносец „Дръзки“, 
Съюза на възпитаниците на Военните на Негово 

Величество училища, ШЗО и родолюбивото войнство и 
гражданство и 

Федерацията по морски многобой и приложен 
туризъм! 
Благодарим на държавните институции и на 

представителите на гражданското общество, които 
акушираха на твърде оптимистичната идея, а после 
подпомагаха, взаимодействаха и окриляха нейните 
творци! 
 Няма да забравим решаващата и безкористна 

подкрепа на Австрийския военноморски съюз, с чиято 

протекция бяхме приети в Международната морска 

конфедерация и се приобщихме към ценностите, 

традициите и славната история на страни като Австрия, 

Белгия, Великобритания, Германия, Италия и Франция. 

 Международният младежки летен морски лагер 

спечели за каузата ни десетки млади хора от близо и далеч, 

прехвърли здрави мостове между поколенията морски 

патриоти в обединена Европа.  

 Със замислите, с размаха и културата, с участниците и 

постиженията си БВМК се родее с историческия Български 

народен морски сговор, оставил ярка следа в съзнаниеито 

на три поколения българи в един от най-покрусните и 

мрачни периоди от летописа на Отечеството. 

 Даваме най-висока оценка за разностранната 

тригодишна дейност на Конфедерацията, която осъществи 

множество родолюбиви и оригинални дейности, но нито 

веднъж не се опетни с вътрешни интриги, не позволи да 

бъде въвлечена в политически игри или дребнави 

партизански боричкания, държа гордо и високо 

националния трибагреник, без да го използва за користни 

лични или групови егоистични цели. 

 Желаем нови победи, нови идеи, нови приятели и още 

по-активна, творческа и неуморна дейност на радетелите 

на идеята за силна, мирна и просперираща морска 

България! 
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 Желаем на новото ръководство и на организациите-

членки на Конфедерацията попътен вятър и седем фута 

под кила! 

 

            Управителен съвет на Съюза   
  на офицерите от резерва 
                  „Атлантик” 
 

11 септември 2015 г. 
            София    


