ДО КОМАНДИРА
НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЛЮБЧО ТОДОРОВ
ДО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ И ВЕТЕРАНИТЕ
ОТ СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ,
СКЪПИ ГЕНЕРАЛИ, ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ, ВОЙНИЦИ И ЦИВИЛНИ
СЛУЖИТЕЛИ,
СКЪПИ ВЕТЕРАНИ И КАДРОВИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ СЪВМЕСТНОТО
КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ,
Управителният съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ ви
поздравява най-сърдечно по случай Празника на Съвместното командване на
силите – 1 юли – ден, в който Командването навършва своята 10-та годишнина
от създаването си! На този ден с гордост можем да заявим, че преди 10 години в
Българската армия и нашите въоръжени сили, след изучаване на опита и експертната
оценка на нашите съюзници, се създаде една модерна, ефективна и универсална
функционално интегрирана структура на оперативно ниво за командване, управление
и ръководство на Българската армия за изпълнение на пълния спектър от мисии на
Въоръжените сили на Република България.
Създадено на базата на Съвместното оперативно командване и Щаба по
осигуряване и поддръжка, през годините Съвместното командване на силите се е
развивало и оптимално е съчетало в себе си професионализма и оперативността по
своевременното осигуряване на изключително важни за националната сигурност на
страната ни способности. То активно участва в оперативно ръководене на съвместни
учения и операции на територията на страната, подготвя, сертифицира, управлява и
осигурява нашите контингенти зад граница, активно участва в логистично и
комуникационно-информационно осигуряване на Българската армия, ръководи
операции по ликвидиране последствията от бедствия и аварии, осъществява
международна дейност с обмяна на военния опит и стандарти и много други
специфични, а понякога и нестандартни задачи, но с видим положителен резултат при
изпълнението им и с висока оценка от гражданското общество.
Високо експертният личен състав на Командването многократно е доказвал
своя висок боен дух и професионализъм, изпълнявайки задачи по защита на
населението при бедствия, аварии, катастрофи, защита на националната граница и
опазване на националната сигурност на страната. В голяма степен и благодарение на
него, нашата страна стана видима и уважавана в коалиционните операции, в
операциите на НАТО, ЕС и ООН, където ръководените от Съвместното командване
на силите контингенти поемаха и изпълняваха изключително отговорни и опасни
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задачи, свеждайки до минимум заповядания риск към личния състав и местното
население и проявявайки изключителен героизъм при изпълнение на поставените от
коалиционните и съюзните командвания оперативни и по охрана на стратегически за
мисиите обекти задачи.
Поздравявайки ви по случай вашият професионални празник, СОР „Атлантик“
със загриженост оценява, че сега, повече от всякога е нужно пълно разбиране и
съдействие по превъоръжаване на нашата армия. Експертите на Командването найдобре знаят какво е нужно на нашите Сухопътни войски, Военно-въздушни и Военноморски сили, за да се изпълни безупречно, с най-малък риск и с успех една съвместна
операция – с пълна оперативна съвместимост, модернизация и трансформация в
съответствие с изискванията на водещите страни-членки от Алианса. Прекалено
дълъг стана периодът, през който нашите генерали, офицери, сержанти, войници и
цивилни служители се доказваха в професионализъм по националната и колективна
защита, сигурност и отбрана. Ние ви благодари за себеотрицанието и саможертвата,
защото знаем, че сте свикнали да се справяте и без необходимия материален и
финансов ресурс. За нас и за вас остава надеждата, че някой ден и вие с гордост ще
получите нова екипировка, нови бойни и специални бронирани машини, обединени в
единна, защитена и мобилна свързочна система, прикривани от съвременна полева
ПВО, със съответните средства за зашита от смущения и оперативно съвместими с
нашите съюзници, усилвайки адекватно силния отбранителен юмрук на НАТО.
Скъпи колеги,
Процесът на модернизация ще бъде труден, дълъг и непредсказуем. Ние,
офицерите от запаса и резерва и цивилните членовете от Съюз „Атлантик“ ще бъдем
твърдо зад вас, изразявайки своята подкрепа и чрез нас подкрепата на цялото
гражданско общество за приоритетно придобиване на новите военни технологии и
въоръжение във вашите структури. Ние виждаме и сериозния проблем с кадрите и ще
направим всичко възможно, чрез представяне на вашата отговорна професия, да
привличаме млади и мотивирани младежи и девойки, които с желание да изучат и
придобият вашият незаменим практически и професионален опит.
В държавите, членки на НАТО, превъоръжаването и модернизацията на
Въоръжените сили е комплексен непрекъснат процес, извършван паралелно с
доставка на нова техника и технологии и обучението на щатен състав за нейното
управление и поддръжка. Днес Българската армия изпълнява съвместни задачи с
комплексen характер. Това предполага, че договорите за превъоръжаване трябва да
бъдат своевременно паралелно подписани и реализирани в съответствие с отпуснатия
финансов лимит. Ние бяхме свидетели на многократни отлагания и, ако тази
тенденция се запази при създадената епидемична обстановка, се очертава пак да не
бъдат осъществени, а увеличеният рискът за нашата национална сигурност да се
прехвърли на следващите поколения.
СОР „Атлантик“ винаги е подкрепял и ще подкрепя реализирането на вашите
прогресивни идеи по пълната оперативна съвместимост на нашата армия с НАТО.
Честит празник скъпи колеги!
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“
1 юли 2021 г.
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