ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КРИЛАТИ
ВОИНИ НА БЪЛГАРИЯ!
ДО КОМАНДИРА
НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Ц. СТОЙКОВ
ДО КОМАНДНИЯ, ЛИЧНИЯ
СЪСТАВ И ВЕТЕРАНИТЕ
ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

УВАЖАЕМИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СТОЙКОВ,
СКЪПИ
СЛУЖИТЕЛИ,

ОФИЦЕРИ,

СЕРЖАНТИ,

ВОЙНИЦИ

И

ЦИВИЛНИ

СКЪПИ ВЕТЕРАНИ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ,

Приемете нашите поздрави и пожелания по случай 16
октомври – бойния празник на доблестните Военновъздушни сили
на Отечеството и 104-та годишнина от първия български боен
полет!
Отново свеждаме чела пред подвига и храбростта на
крилатите воини на България. Отново мълвим думи на възхита,
обич и подкрепа за талантливите новатори и неуморните труженици
от авиацията, зенитно-ракетни, радиотехнически войски и силите за
комуникационна, информационна и навигационна поддръжка и
логистика, градили въздушната ни мощ.
Опасната
военнополитическа
обстановка
недалеч
от
границите ни за кой ли път бие тревожен звън за държавници и за
будни граждани, за кой ли път припомня, че отдавна е време да
бъдат модернизирани, динамизирани и приведени в съответствие
със стандартите на НАТО въздушните войски на българската

държава. Посрещаме и този празник с тревога и болка за
пропиляните години, за преждевременно уволнените в запаса
пилоти, оператори и техници, за обидно-незаслуженото свиване на
крилете ни повече от две десетилетия.
Категорично подкрепяме идеите за незабавно, решително и
неотвратимо осъвременяване на оръжието и техниката на ВВС!
Категорично
подкрепяме
волята
летците,
специалистите,
патриотите от въздушните войски да служат спокойно, пред светъл
хоризонт и без заплахата от недообмислени и късогледи „реформи“!
Изразяваме твърдата си увереност в бъдещето на найнапредничавия и високотехнологичен вид въоръжени сили.
Очакваме ускорено изпълнение на Програмата за модерницзация
на Българската армия, което да изведе на по-висока орбита
държавните усилия за изграждане на модерни, боеспособни,
балансирани и мотивирани Военновъздушни сили, каквито страната
ни лелее вече четвърт век.
Желаем ви здраве, сили, несекваща енергия, семейно щастие
и благоденствие, скъпи защитници на родното небе!
Честит празник и успешен полет!
Управителен съвет на Съюза
на офицерите от резерва
„Атлантик”
15 октомври 2016 г.
София

