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ДО   

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И  

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

   
ДО  

ЛИЧНИЯ СЪСТАВ И ВЕТЕРАНИТЕ 

ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ  

И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ 

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

СКЪПИ ГЕНЕРАЛИ, АДМИРАЛИ, ОФИЦЕРИ, ОФИЦЕРСКИ 

КАНДИДАТИ, СЕРЖАНТИ, МАТРОСИ, ВОЙНИЦИ И ЦИВИЛНИ 

СЛУЖИТЕЛИ,  

 

СКЪПИ ВЕТЕРАНИ И КАДРОВИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ 

БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ, 

 
Управителният съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ Ви 

поздравява най-сърдечно по случай 6 май - Ден на храбростта и Празник на 

Българската армия! 

На 6 май, когато Църквата чества подвизите на Свети Георги Победоносец, 

ние свеждаме глави пред храбростта, героизма и патриотизма на българските 

генерали, адмирали, офицери, сержанти, матроси и войници. Този ден е особен 

повод да почетем паметта на всички онези българи, дали живота си за 

свободата и независимостта на България. На този ден с неизмерима гордост и 

признателност се прекланяме пред подвизите на нашите деди, водили 

победоносни битки за национално обединение на страната ни.  

И днес, независимо от силно ограничените финансови ресурси и сложната 

пандемична обстановка, българските воини с достойнство продължават 

подвизите на своите предшественици. Високо мотивирани, разбирайки 

критичната ситуация, те изпълняват с чест и достойнство задълженията си, 

свързани с националната и военната сигурност на страната. Българската армия 

със свои формирования продължава да осъществява поетите ангажименти към 

НАТО и да участва в редица операции по поддържането на мира по света. Тази 

солидарност доказва не само знанията и опита на българските воини, но и 

сериозно издига авторитета на страната ни. 
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В годините на членство в Алианса, България нееднократно е доказала за 

своето равноправно участие в задълженията по съюзната сигурност, за 

изпълнение в пълен обем на изискванията по оперативна съвместимост на 

своите, обявени за всеобщата отбрана формирования. С подписване на договора 

за закупуване на новите изтребители за ВВС се поставя началото на 

закъснялата, но крайно неотложна и задължителна трансформация във 

Въоръжените сили – заменяне на остарялата съветска техника със съвременна 

от нов тип. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

На Вас се пада историческата възможност и отговорност да реализирате 

докрай започнатия процес и да сключите договори до края на годината за 

доставка на нови бойни бронирани машини за СВ и патрулни кораби за ВМС. 

Българската армия е жив организъм и нейната боеспособност зависи от 

едновременната модернизация на всички видове въоръжени сили.  

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“ вярва, че няма да се 

поддадете на популистките идеи за спиране или отлагане на проектите за 

модернизация. Заставаме твърдо зад Вашето намерение за сключване на 

договорите в интерес на националната сигурност на страната ни.  Убедени сме, 

че нашите наследници – сегашните войни от Въоръжените сили, а също 

следващите поколения ще дадат висока оценка на тази дейност.  

Позволете още веднъж да Ви поздравим с предстоящия празник и да Ви 

пожелаем здраве, семейни радости и успехи в трудната мисия – да бъдете 

ръководител на една от най-стабилните опори на Република България! 

 Чрез Вас, ние от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ искаме да 

пожелаем на целия личен състав и ветераните и професионалистите от 

Българската армия и Въоръжените сили, здраве, семейно щастие и 

благоденствие и сили и енергия при изпълнение на поставените задачи!  

Честит празник, скъпи защитници на България! 

 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“ 

 
06 май 2020 г. 

София 

 


