ДО КОМАНДИРА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МИХАИЛ ПОПОВ
ДО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ И ВЕТЕРАНИТЕ
ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР,
СКЪПИ ГЕНЕРАЛИ, ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ, ВОЙНИЦИ И ЦИВИЛНИ
СЛУЖИТЕЛИ,
СКЪПИ ВЕТЕРАНИ И КАДРОВИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ
СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ,
Управителният съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“
ви поздравява най-сърдечно по случай 19 ноември – Празника на
Сухопътните войски – денят, в който преди 137 години младата българска
войска постигна блестяща победа в Сръбско-българската война при
Сливница!
Като оставим настрана заслужено приповдигнатия тон, с който
отбелязваме славното минало и величието на Българската армия, днес ние
бихме искали да споделим загрижеността си за трудния период, през който
преминават родните Сухопътни войски и да Ви поздравим и споделим
благодарността си за неимоверните усилия, които Вие и всички командири,
началници, офицери, сержанти, войници и цивилни служители от
Сухопътните войски полагате при изпълнението на ежедневните задачи и
отговорности, свързани с националната и колективна защита, сигурност и
отбрана.
Ние, офицерите от запаса и резерва и цивилните членовете от Съюз
„Атлантик“ споделяме разбирането, че възраждането на Сухопътните
войски ще изисква, най-напред и преди всичко, привличането и
задържането на мотивирани млади хора, на които ще бъде възложено
усвояването и използването на новите въоръжения, техника, системи за
бойно управление и друго оборудване и екипировка. Според нас,
придобиването на нова бойна машина на пехотата и бойна, поддържаща и
осигуряваща техника за една тежка механизирана бригада може и трябва
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да стане начало за една цялостна модернизация на Сухопътните войски.
Това обаче далеч няма да е достатъчно и следва бързо да бъде последвано
от придобиването и на способности за огнева поддръжка, ПВО, обновяване
на инфраструктурата и подходящото ресурсно осигуряване за засилена
бойна и специална подготовка.
Сухопътните войски днес, в едно с Военновъздушните и
Военноморските сили могат и трябва да превъзмогнат последиците от не
дотам далновидните в миналото решения за развитие на техните
способности. Българската армия трябва да промени начина, по който се
възприема нейната роля и място на съвместна военна сила, в която
Сухопътните войски имат централна роля. И за напред СОР „Атлантик“ ще
продължи активно да разяснява пред българската общественост
необходимостта от подкрепа на усилията на държавата за развитие на
Сухопътните войски.
Честит празник!

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“
18 ноември 2019 г.
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