
 

ДО НЕЙНО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО  

ГОСПОЖА ХЕРО МУСТАФА 

ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН  

ПОСЛАНИК НА СЪЕДИНЕНИТЕ  

АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ  

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПОСЛАНИК, 
 

За мен и за всички членове на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ е особено 

удоволствие да поздравя Вас, ръководеното от Вас посолство, и чрез Вас да отправя нашите 

най-искрени благопожелания на американския народ във връзка с Националния празник - 4-ти 

Юли, Деня на независимостта на САЩ. 

Изповядваните от двата ни народа общи демократични ценности са много здрав мост, 

който ни свързва, независимо от огромното географско разстояние между държавите ни. Ние 

безусловно подкрепяме включването на България в ръководените от САЩ коалиционни 

операции в подкрепа на демокрацията при мисиите зад граница и доказаната от България 

лоялност на изграждащ се стратегически партньор. Днес ние продължаваме активно да черпим 

от огромния опит на своите американски колеги и военни експерти отвъд океана за 

повишаване на нашата национална сигурност и военен потенциал като достоен член на НАТО. 

Чрез съвместните проекти и мероприятия, учения, военни игри и практически семинари, 

обучение, сътрудничество в икономиката, отбраната и културната област, нашият народ 

открива все повече общи точки и области от взаимен интерес с американския народ, които са в 

пряка зависимост на естественото нарастване и развитие на нашето стратегическо 

партньорство. 

  За нашата организация беше особен успех подписването на договора за новия 

многоцелеви изтребител F-16 block 70, въпрос, по който ние години наред преди това 

инициирахме редица обществени дебати. 

  Ние с тревога и съпричастност следим сложната ситуация в САЩ , възникнала поради 

заразата с коронавируса COVID-19 и демонстрациите, съпроводени с насилие и пожелаваме 

на народа на САЩ бързо и успешно преодоляване на тези проблеми. 

  Искаме чрез Вас, г-жо Посланик, да изразим благодарността си, че в борбата на 

българския народ за откъсване от всяка форма на зависимост от нашия бивш окупатор – 

Русия, ние чувстваме рамото на Правителството на САЩ. 

  Ние вярваме, че нашият евроатлантически съюз ,както работи днес ще работи и в 

бъдеще за укрепване на взаимното доверие между народите ни и нашите въоръжени сили, за 

развитие на гражданско-военното сътрудничество с армиите на съюзниците и страните-

партньори. Бъдещето на нашите държави ще преминава през сложни решения, свързани с най-

различни заплахи. Ние вярваме, че заедно ще успяваме по-ефективно да посрещаме бъдещите 

предизвикателства. 

Уважаема госпожо Посланик, 

Пожелаваме на Вас и личния състав на ръководеното от Вас посолство, на народа и на 

Правителството на САЩ, на активните военнослужещи, изпълняващи мисии по света и на 

ветераните, отдали своя опит в служба на родината щастлив живот, здраве и успехи, 

просперитет и успешно преодоляване на всички изпитания, поставяни от времето и в защита 

на демокрацията! 

С УВАЖЕНИЕ,  
 

ПОЛКОВНИК (О.З.) ВИЛИС ЦУРОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“  

http://www.atlantic-bg.org/ 

04.07.2020 г. 

София 

http://www.atlantic-bg.org/

