
 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ДОБЛЕСТНИ ВОИНИ  

ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ! 
                                    

                        ДО КОМАНДИРА  
                                             НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ  

                                                       ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АНДРЕЙ БОЦЕВ 
 
                       ДО ОФИЦЕРИТЕ, СЕРЖАНТИТЕ,        

 ВОЙНИЦИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ               
 СЛУЖИТЕЛИ  

       
       ДО ВЕТЕРАНИТЕ И ВОИННИТЕ  
                                                       ОТ РЕЗЕРВА И ЗАПАСА 
       ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 
 
  УВАЖАЕМИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР БОЦЕВ, 
 
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ГЕНЕРАЛИ, ОФИЦЕРИ, 
СЕРЖАНТИ, ВОЙНИЦИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ 
СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ, 
 
  СКЪПИ ВЕТЕРАНИ, ВОИНИ ОТ РЕЗЕРВА И ЗАПАСА, 
 
        Позволете да ви поднесем най-сърдечни поздрави и пожелания 
по случай 19 ноември - бойния празник на Сухопътните войски на 
българската държава! 
        Праобраз, многовековен символ и стоманен гръбнак на 
съвременната Българската армия, Сухопътните войски са 
неизчерпаем извор на воинска гордост, на национално 
самочувствие и на исторически оптимизъм за българския род. 
        От опълченските дружини, източнорумелийската милиция, 
гимнастическите и поборническо-опълченските дружества млада 
България излива онази несъкрушима сплав, която стъписва далеч 
по-многобройни вражески сили, твори нечути подвизи, спасява и 



месеци наред укрива непобедените ни знамена, дарява свобода на 
поробените събратя, нанася съкрушителни удари, но щади живота и 
достойнството на победения противник.  

Днес начело на Сухопътните войски стоят истински военни 
лидери, способни да командват модерни формирования в мирно 
време и в кризисни ситуации. Шестнадесет хиляди воини преминаха 
строга школа и получиха висока оценка от безпристрастните 
проверки на десетки операции за поддържане на мира, платиха и 
най-скъпата цена, за да имаме право да издигаме флага си наред 
със знамената на най-уважаваните въоръжени сили на планетата. 
        За нас е чест да приветстваме доблестните воини от 
Сухопътните войски в дните, когато страната ни отбелязва 
стогодишнината от Първата световна война. В този най-
кръвопролитен и тежък за нацията ни въоръжен сблъсък 
българското военно изкуство, българската храброст и саможертва 
достигат своя апогей, защото огромна част от народа облича сивия 
шинел и се влива в железните редици, за да сътвори чудеса по 
бойните полета на Северния и на Южния фронт. 
        Днешният и утрешният ден на древното ни Отечество са 
немислими без стоманената десница, без чутовния героизъм, 
стоицизъм и жертвоготовност, проявявани хиляди пъти от бойците и 
командирите на несломимата пехота и кавалерия, артилерия, 
инженерни и сапьорни подразделения, споили с кръвта си през 
1885-а най-мощния, най-прославения вид въоръжени сили на Майка 
България.  
        Ето защо днес споделяме тревогите на обществото, породени 
от несправедливото и продължително пренебрегване на насъщните, 
отдавна назрели необходимости на Сухопътните войски. Отдавна 
назрели необходимости от превъоръжаване, модернизация, 
мотивация и прилични условия за бойна подготовка на войските. 
Отпуснатите до днес капиталови разходи в размер на 0,45 % от 
предвидените за цялата Българска армия са повече от нищожни и 
звучат като насмешка над труда и себеотдаването на хилядите 
офицери, сержанти, войници и цивилни служители. Категорично 
настояваме политическото и военното ръководство на българската 
държава да вземат спешни и ефективни мерки за модернизация и 
превъоръжаване на Сухопътните войски. 
        Честит празник, воини от строя, славни ветерани, скъпи колеги 
от резерва и запаса! 
        Сполай ви за силите, енергията, младостта и вярата, отдадени 
в служба на Отечеството! 



        Желаем на вас и на вашите семейства, здраве, щастие, спорен 
воински труд и нови победи в учебните полигони и в мисиите зад 
граница в името на свидната ни Родина! 
 
            Управителен съвет на Съюза 
         на офицерите от резерва  
              „Атлантик” 
 
18 ноември 2016 г. 


