
                                                    
                                                                                   ДО РЕДАКЦИЯТА НА  

                          ВЕСТНИК „БЪЛГАРСКА АРМИЯ” 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОКИН, 

 УВАЖАЕМИ ЖУРНАЛИСТИ И ВЕТЕРАНИ НА 

           ВЕСТНИК „БЪЛГАРСКА АРМИЯ”, 

 

 Троен празник ни събира днес, за да направим  равносметка за трудния и 

достоен 120-годишен поход на вестника с привичното и гордо име „Българска армия”. 

Днешният ден съчетава възвишената любов на св. Валентин, трудолюбието и 

опияняващия продукт на лозаря с доблестта и жертвоготовността на воина, отстоявал 

през вековете правото ни да пребъдем на този земетръсен полуостров. 

 Дванадесет десетилетия изданията на военното ведомство излизат в различен 

формат и периодичност, сменят заглавия концепции и редактори, но винаги държат 

ръка върху пулса на българското войнство, зоват към подвизи и слава, водят честен и 

задушевен разговор с българите във войнишки шинели.  

 В години на подем и на покруса, в периоди на упадък и униние вестникът 

повдига духа на войската и на народа, прави достояние на обществото чутовните 

победи на българското оръжие, ратува за изграждането на съвременни, мобилни, 

мотивирани и несломими въоръжени сили. По страниците му си дават среща най-

острите пера на родната литература и журналистика, правят прощъпалник и 

утвърждават таланта си силни и обичани майстори на военната тема. 

 Днес, когато съдбовно се променят битието и съзнанието на българина, 

вестникът изповядва здравия консерватизъм на професионалните военнослужещи, 

помага на командния състав да търси ключ към победата в сраженията на бъдещето, 

стопля душите на бойците, изпълняващи мисии на хиляди километри от Родината. 

Поздравяваме екипа на вестника, останал сред непревзетите бастиони на 

обективната, неподкупна и плуралистична журналистика. 

 Благодарим за всичко, сторено и изстрадано от малката, но ефикасна бойна 

единица на редакцията! 

 Поднасяме благодарност и благослов на ветераните редактори и списователи, 

дали хляб и занаят на не едно журналистическо поколение! 

 Желаем здраве, воля, неизчерпаем талант, нови творчески победи и още по-

многобройна читателска аудитория на вестник „Българска армия”! 

 Честита 120 годишнина!    

 

София,                     Председател на УС на съюз „Атлантик” 

14 февруари 2012 г.                                      генерал-майор о. р. д-р Стефан Димитров 

         

  


