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ДО КОМАНДИРА НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ  
                                     СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
     ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМИТЪР ПЕТРОВ 
      
     ДО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ И ВЕТЕРАНИТЕ 
     ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, 
 
СКЪПИ ГЕНЕРАЛИ, ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ, ВОЙНИЦИ И ЦИВИЛНИ 
СЛУЖИТЕЛИ,  
 
СКЪПИ ВЕТЕРАНИ И КАДРОВИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ 
ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ, 
 

Управителният съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ ви 
поздравява най-сърдечно по случай 16 октомври – Празника на 
Военновъздушните сили! 

На този ден свеждаме чела пред подвига и храбростта на крилатите воини 
на България. На този ден изказваме възхита, обич и подкрепа за бойната 
авиация, за талантливите новатори, за неуморните труженици от родовете 
войски, съставляващи въздушната ни мощ.  

Съвременната военнополитическа обстановка в близост до нашите 
граници и акваторията на Черно море продължава да е изключително  
тревожна, напрегната и опасна. Това предполага изискванията към нашите 
въздушни войски непрекъснато да нарастват. Сега, повече от всякога, е 
наложително постигането на пълна оперативна съвместимост по стандартите 
на НАТО с нашите съседи и покриване изискванията за защита границите на 
Алианса и Европейския съюз. Заставането на твърди позиции от Командването 
на ВВС и заемането на правилната страна при оценка избора и закупуването 
на нов многоцелеви изтребител за нуждите на Българските ВВС беше първата 
крачка към изпълнението на съвместната съюзна отговорност. Неговата 
обоснована  професионална практическа експертиза по визията за 
превъоръжаване на ВВС не можа да бъде оборена от появилите се субективни 
партийни  пристрастия към лобиране за друг тип самолет в частни интереси 
или реставрация на старата техника. Силната носталгична подкрепа за старата 
руска техника и лобирането за изтребител от държава, която не е член на 
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НАТО, не успяха да променят компетентното обществено мнение и обективния 
избор на Министерството на отбраната в политиката си за развитие на 
Въоръжените сили. 

Комплексния избор за многоцелеви изтребител  F-16 Block 70/72 е 
началото на един труден и отговорен процес започващ, както с направения 
правилен подбор на млади и перспективни кадри от летателния и инженеро-
технически състав за обучение в САЩ, така и с предварителната подготовката 
по съответния стандарт на наземните съоръжения и личния състав за 
обслужването им, до пристигане на първите самолети. Свидетели сме и на 
развитието на процеса по превъоръжаването на самолетния парк с още осем 
изтребителя от същия вид на основание финализирания и подписан от 
Министъра на отбраната Договор за стратегическо партньорство със САЩ – 
акт, продиктуван от доверието към нашата страна в полаганите усилия за 
общата съюзна сигурност.   

СОР „Атлантик“ разполага с отлични професионалисти, експерти и 
стратези, отдали значителна част от живота си в служба на Родината, с 
натрупан голям професионален опит и живеещи с проблемите на нашите 
Военновъздушни сили. Командването на ВВС може да разчита на нашата 
идейна, практическа и обществена подкрепа, за да се анализира обективно 
опита от миналото и не се допускат или повтарят грешки, продукт на 
политически пристрастия.  

Ние категорично подкрепяме плановете за превъоръжаване, решително и 
необратимо осъвременяване на оръжието и техниката на ВВС! Категорично 
подкрепяме волята на летците, специалистите, патриотите от въздушните 
войски, да служат спокойно, пред светъл хоризонт и не обременени от 
социални, административни и изкуствено създадени проблеми! 

Изразяваме твърдата си увереност в бъдещето на най-напредничавия и 
високо технологичен вид въоръжени сили. Очакваме от Вас, като нов Командир 
на ВВС и с амбиции за активност, да ускорите започналата стратегическа 
модернизация и да изведе на по-висока орбита военните и оперативни 
способности чрез изграждане на модерни, боеспособни, балансирани и 
мотивирани Военновъздушни сили с открит хоризонт на придобиване на още 
по-ново ефективно въоръжение, за което армията ни копнее вече четвърт век. 
  Желаем здраве, сили, енергия, семейно щастие и благоденствие, скъпи 
защитници на въздушното пространство на страната ни! 
 
 Честит празник и успешен полет!   
 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  
СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“ 

 
15 октомври 2020 г. 
София 

 


