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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, преди 109 години, беше осъществен първият български боен полет, 

поставяйки началото на нашата бойна авиация. С признателност към крилатите войни 

на България, на този ден ние свеждаме чела пред тяхната храброст и героични подвизи. 

На този ден с гордост изразяваме възхищение, обич и подкрепа за нашата бойна  

авиация, за неуморните труженици от родовете въоръжени сили и младите попълнения 

от летци, авиационни инженери, технически специалисти и цивилни служители, 

усилващи въздушната ни мощ.     

Готовността за твърдо отразяване на въздушни заплахи в близост до нашите и на 

Алианса граници и акваторията на Черно море е ежедневие в дейността на нашите 

военновъздушни сили. Проверката на тази готовност е и основна задача при 

провежданите, съвместно със съюзниците, военни учения и тренировки и не 

еднократно в тях, тя е потвърждавана изключително отговорно и сериозно от 

летателния състав чрез поемане на висок риск, водещ до саможертва. Героизмът при 

постигане на поставените цели в реална или учебна бойна обстановка е доказано 

качество на целия летателен и наземен състав!    

Сега, повече от всякога, е наложително извършване на качествена трансформация 

на нашите военновъздушни сили с осигуряване приемането на новия многоцелеви 

изтребител F-16 block 70/72.  В навечерието на Празника на авиацията български 

военен летец за първи път направи самостоятелен полет на този самолет като постави 

нов етап в усвояване на най-модерна авиационна техника и откри нов хоризонт за 
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реализация на следващото поколение летци и авиационни инженери. Чест прави на 

Командването на ВВС, че застана на твърди позиции при трудния комплексен избор  

за точния многоцелеви изтребител, независимо от лобирането на различните 

субективни партийни пристрастия за друг самолет от държава извън НАТО.  Сега пред 

Командването е поставена изключително отговорната и трудна задача за допълнителен 

подбор на млади и перспективни кадри от летателния и инженеро-технически състав 

за обучение на новия изтребител, както и предварително изграждане на наземните 

съоръжения, окомплектовани с високо подготвен и мотивиран личен състав за 

обслужването им по съответните стандарти, до пристигане на първите самолети.    

Сложната епидемична и политическа обстановка забави в известна степен 

процесът на превъоръжаване на самолетния парк с още осем изтребителя от същия вид, 

предложени от американска страна при подписването от Министъра на отбраната на 

Договор за стратегическо партньорство със САЩ. Ние твърдо ще подкрепяме и 

вярваме, че в обозримо бъдеще българските военновъздушни сили ще получат своята 

първа ескадрила от съвременни многоцелеви изтребители F-16 block 70/72.   

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, при обективния анализ на опита от миналото, за да не се допускат повтарящи 

се 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 светла перспектива за личностно развитие и необременени от 

социални, административни и изкуствено създадени проблеми! 

Ние изразяваме твърдата си увереност в бъдещето на най-високо технологичния 

вид въоръжени сили в БА! Очакваме от Вас, като Командир на ВВС, да продължавате 

успешно стратегическата модернизация и да изведете на по-високо ниво 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 от десетилетия. 

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“ 

 

16 октомври 2021 г. 

София 

 


