105 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО
НА ВА „Г. С. РАКОВСКИ”
ДО НАЧАЛНИКА НА ВА „Г. С. РАКОВСКИ”
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГРУДИ АНГЕЛОВ
ДО КОМАНДНИЯ И ПРОФЕСОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ
ДО СЛУШАТЕЛИТЕ, АСПИРАНТИТЕ
И СЛУЖИТЕЛИТЕ В АКАДЕМИЯТА
Уважаеми генерал-майор Ангелов,
Уважаеми
господа
офицери,
професори
преподаватели,
Уважаеми слушатели, аспиранти и служители,

и

По случай 105-та годишнина от основаването на Военната
академия „Георги Стойков Раковски” от името на Управителния
съвет, на членовете и симпатизантите на Съюза на офицерите от
резерва „Атлантик” поднасяме най-искрени поздрави и пожелания!
Военната академия е една от институциите в българската
държава, която постоянно е била и остава предмет на гордост,
еталон за родолюбие и висок професионализъм, мяра за изпълнен
отечествен дълг, образец за високи воински, национални и
нравствени добродетели.
Създадена в навечерието на победоносната Балканска война,
още от първите си дни офицерската алма матер е орисана да
побеждава, да открива и да изгражда професионални патриоти, да
твори талантливи пълководци. Стотици командири, генерал-щабни
офицери, герои от войните за освобождение и обединение на
Отечеството получават воинска закалка и пълководчески жезъл в
аулите и полигоните на академията.

Днес ВА „Г. С. Раковски” съизмерва дейността си с найвисоките стандарти на съюзниците от НАТО, вае воли и характери
на модерни военни лидери, участва в мъчителното съграждане на
Българската армия от нов тип.
Честит празник, скъпи колеги!
Желаем нови висоти, нови постижения, нови мирни и воински
победи на командирите, на талантливите професори и
преподаватели, на неуморните слушатели, на скромните и
работливи специалисти и цивилни служители в академията!
Носете гордия дух на първия военачалник във възродена и
възрожденска България, универсалния ренесансов дух Георги
Стойков Раковски!
Останете достойни за подвизите, за кръвта и саможертвата на
нашите предци, които преди сто години осеяха бойните полета на
Първата световна война с костите си, но и сътвориха епопея, която
остана най-бляскавият апогей на българския военен гений!
Многая лета и да живей!
Управителен съвет на Съюза
на офицерите от резерва
„Атлантик”
20 априлий лето 2017-о
София

