ДО КОМАНДИРА НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ
СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЦАНКО СТОЙКОВ
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, недалеч от нашите
граници, отново започва да става тревожна, напрегната и опасна.
Изискванията към нашите въздушни войски непрекъснато нарастват, а
тяхната пълна съвместимост със стандартите на НАТО е повече от
всякога належаща. Чест прави на Вас и Командването на ВВС, че
застанахте на твърди позиции и нито за миг не се поколебахте да заемете
правилната страна, подкрепена от професионалната практическа
експертиза на своите подчинени, при избора на нов многоцелеви
изтребител за нуждите на Българските ВВС. Силната носталгична
подкрепа за старата руска техника и лобирането за изтребител от
държава, която не е член на НАТО, не успяха да променят компетентното
обществено мнение и обективния избор на Министерството в политиката
си за развитие на Въоръжените сили.
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Комплексния избор за многоцелеви изтребител F-16 Block 70/72 е
началото на един труден и отговорен процес започващ, както с правилния
подбор на млади и перспективни кадри от летателния и инженеротехнически състав за изпращане на 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.
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 без нескончаеми заплахи от необмислени, скорозрели,
късогледи „реформи“ под формата на съкращения!
Изразяваме твърдата си увереност в бъдещето на найнапредничавия и високо технологичен вид въоръжени сили. Очакваме
започналата стратегическа модернизация да ускори и да изведе на повисока 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 родното небе!
Честит празник и успешен полет!
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“
15 октомври 2019 г.
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