
  
           ДО КОМАНДВАНЕТО  

                  И ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 

НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 

 

         

        УВАЖАЕМИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ВАСИЛЕВ, 

        УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ГЕНЕРАЛИ, ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ,   

        ВОЙНИЦИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ, 

        ПОЧИТАЕМИ ВЕТЕРАНИ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ, 

 

        Приемете нашите най-сърдечни поздрави и пожелания по случай бойния 

празник на доблестните Сухопътни 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, от източнорумелийската милиция, от 

гимнастическите и поборническо-опълченските дружества млада България 

излива онази несъкрушима сплав, която стъписва далеч по-многобройни 

вражески армии, 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.  

        В пет войни и в десетилетията помежду им българската войска е най-

голямото школо в държавата, където половината от народа ни учи четмо и 

писмо, взима незабравими уроци по отечествена история, отваря очи към 

света и овладява занаят, с който сетне ще гради дом, ще храни челяд, ще 

остави честно име на род и потомци.  
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Днес начело на Сухопътните войски стоят истински военни лидери, 

способни да командват модерни формирования в мирно време и в кризисни 

ситуации, у нас и далеч зад граница. Хиляди воини от Супопътните войски 

преминаха строгата школа и получиха висока оценка от безпристрастните 

проверки на десетки операции за поддържане на мира, платиха най-скъпата 

цена, за да имаме правото да издигаме флага си заедно със знамената на най-

уважаваните въоръжени сили на планетата. 

Поклон пред светлата памет на героите, положили труда и живота си 

пред олтара на Отечеството, проляли кръвта си за освобождението, 

обединението и защитата на Майка България! 

 

 Честит празник, доблестни защитници на родната земя, ветерани и 

млади професионални патриоти! 

 

 

София,  

17 ноември 2011 г.                 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

                   НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК” 

                                     

                                                 

генерал-майор о. р. д-р Стефан ДИМИТРОВ   


