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ОТНОСНО: Използването на военни моряци за неуставни функции при тържествата 

за честването на “Никулден” – Празник на моряците, рибарите и банкерите  

 

 

С изумление и негодувание наблюдаваме насажданата през последните три години 

във Варна практика, в деня на моряка да се ползват военни моряци като носачи на 

икони. Такава практика няма и никога не е имало, в което и Вие със сигурност сте 

убеден.  

 

БЪЛГАРСКИЯТ ВОЙНИК  НОСИ САМО  ОРЪЖИЕТО СИ! 

Няма друг такъв случай  на ползване на български войници за разнасяне на икони, 

дори на Празника на армията – Деня на храбростта на Гергьовден.  

От приведените снимки се вижда, че в Бургас не са подложили военните моряци на 

такъв позор. Там те носят само традиционния венец, който се хвърля в морето в 

памет на загиналите моряци , военни и граждански, по наши и чужди кораби, в 

близки и далечни води.  

Намираме също за неприемливо редом с иконата на “Св.Никола” да се поставя и 

икона на нямащия никакви заслуги към България, спасяването на моряци или други 

такива, руски Имперски адмирал Ушаков.  Отново обръщаме внимание, че е 

неприемливо отдаването на военни почести от български военни моряци на адмирал 

от държава, доказано нанесла ущърб  на България и окупирала страната ни през 

1944 година.  

По този повод след Никулден – 2018 имаше и публикации в пресата и в Интернет. 

Наш член е разговарял по телефона с Началник „Връзки с обществеността на ВМС“ и 

е споделил горепосочените проблеми. Надяваме се това недоразумение да бъде 

коригирано на Никулден -2019 година.  

В СОРА следим за състоянието на военния ни флот и поддържаме твърдо 

обновяването му, създаването на добри условия за обучение и живот на военните 

моряци, повишаването на обществения и материалния им статус. Винаги сме готови 

да подкрепим усилията на командването за постигане на желаните от Вас цели - 

това са и наши цели. 

 

От Управителния съвет на СОР “Атлантик” 
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Сн.1- Празнуване деня на армията в Бургас 1941 г. 

 

Сн.2 –Празнуване деня на храбростта в Радомир 
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Сн.7 – Никулден в Созопол 

 

Сн.8- Никулден в Бургас 



 

Сн.9 - Никулден в Созопол 

 

Сн.10 - Никулден в Черноморец 
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