
 

 
 

 

 

                            ДО КОМАНДВАНЕТО  
                                                     И ЛИЧНИЯ СЪСТАВ  
                                                     НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ  
                                                     НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
                                                     ДО ВЕТЕРАНИТЕ, СТРОИТЕЛИТЕ, 
                                                     ГЕРОИТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ  
                                                     НА БЪЛГАРСКИТЕ ВВС 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ГЕНЕРАЛИ, ОФИЦЕРИ, 
СЕРЖАНТИ И ВОЙНИЦИ, 

 
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ, 
 
ПОЧИТАЕМИ ПАТРИОТИ, ТРУЖЕНИЦИ И РАДЕТЕЛИ 

НА ДУХА И ДЕЛОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ 
ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ, 

 
СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ, 

 
По случай 103-та годишнина от полета на „Албатрос” в небето 

над Одрин и празника на Военновъздушните ни сили поздравяваме 
всички командири, пилоти и техници, учени и популяризатори, 
спомоществователи и симпатизанти на българската въздушна мощ. 

Свеждаме чела пред подвига и величието на апостолите на 
българското въздухоплаване. Изричаме слова на благодарност към 
святото дело на герои и безименни труженици, оставили диря в 
родното небе. С присъщите им изобретателност, новаторски дух, 
храброст и родолюбие тези люде даваха и дават значителен принос 
за въоръжената защита, за научно-техническото развитие и за 
стопанското замогване на страната ни.  

И днес, както преди повече от век, България се гордее с 
небесните си храбреци. И днес, както преди век, животът и съдбата 



на толкова много хора зависят от бойното майстроство, от духа и 
волята на толкова малък брой крилати воини. 

През последните две десетилетия Военновъздушните сили 
незаслужено бяха превърнати в заложник и жертвен агнец на 
непромислени, зле планирани и още по-зле осъществени действия, 
претенциозно наричани «военна реформа». Повече от десетилетие 
държавата и обществото пекат на бавен огън и обричат на 
разочарование и покруса част от най-силните, най-честните и най-
подготвените професионални защитници на Отечеството. 

За кой ли път ще пожелаем скорошно обновление и 
възкресение на славните ни Военновъздушни сили!  

За кой ли път желаем ВВС да получат модерен многоцелеви 
самолет, с който съвместно със съюзниците от НАТО да изпълняват 
мисията си в мирно и военно време . 

Желаем здраве, сили, несекваща енергия и семейно щастие на 
всички, свързали живота, мечтите и поминъка си с вечното небе над 
Майка България! 

Честит празник, следовници на свято дело! 
 
 
                        УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА 

                                                          НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА      
    «АТЛАНТИК» 

    
16 октомври 2015 г. 
            София 


