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ДО НЕЙНО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО  

ГОСПОЖА ХЕРО МУСТАФА 

ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН  

ПОСЛАНИК НА СЪЕДИНЕНИТЕ  

АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ  

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПОСЛАНИК, 

 

От името на Управителния съвет и целия членски състав на Съюза на 

офицерите от резерва „Атлантик“(СОРА) и от мое име, с особено удоволствие 

поздравявам Вас и ръководеното от Вас посолство, и чрез Вас искам да отправя 

нашите най-искрени благопожелания на американския народ във връзка с  

Националния празник - 4-ти Юли, Денят на независимостта на САЩ. 

Българският и американския народ ги свързва здравият мост на общите 

евроатлантическите и демократични ценности, изградени на образователни и 

културни връзки и търговско, икономическо и военно сътрудничество. Не са 

малко и българските семейства, които живеят и работят в САЩ, приели страната 

Ви за втора родина и тези, които живеят в България, но се свързват регулярно със 

своите близки и деца, обучаващи се в университетите на Вашата страна, приела ги 

безпристрастно и провеждаща политика на обучение в равнопоставеност и 

демокрация. 

Съюз „Атлантик“ безусловно подкрепя инициативите на САЩ по 

реализиране и развиване на съвместните проекти, свързани с обучението и 

тренировката на българските въоръжени сили,  със съвместните учения, с 

участието на американски военнослужещи в батальонни бойни групи на наша 

територия и тренировки по провеждане на коалиционни операции с водеща 

страна САЩ. С Договора за военно стратегическо сътрудничество България все 

повече се утвърждава като стратегически и лоялен партньор, а нейните 

военнослужещи имат възможността все повече да черпят от огромния опит на 

своите американски колеги на фона на  засилващата се агресия на Руската 

федерация над Украйна.  

 Ние, членовете на Съюз „Атлантик“, горещо приветстваме активността на 

администрацията на президента Джо Байдън, която успя твърдо да наложи своите 

позиции срещу агресивната политика на Русия в стремежа си да завладее Украйна 

чрез война и за повишаване на отбранителните способности на съюзниците от 

НАТО, подпомагайки ги с реална военна помощ от бойна техника и въоръжени 

сили. Свидетели сме на силната американската подкрепа по важните решения на 

НАТО на Срещата на Върха в Мадрид по приемането на Швеция и Финландия, 

военната и материална  помощ за Украйна, многократно увеличаване на силите за 

бързо реагиране на източния фланг на Алианса и новата Стратегия на Алианса, в 

която Руската федерация за първи път е обявена за враг.    
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Нашият съюз иска да изрази и своята благодарност чрез Вас, госпожо 

Посланик, че в своята дейност по разобличаване на агресивната политика и 

водената хибридна война от страна на Русия към нашата страна, българското 

правителство успя да предприеме сериозни и екстремни мерки по снемане 

доверието от още 70 руски дипломати и сътрудници и независимо от 

представената нота от руска страна за закриване на посолството на Руската 

федерация у нас, то ги експулсира обратно в Русия, чувствайки опората на 

Правителството на САЩ и НАТО. 

 Ние вярваме, че нашият евроатлантически съюз, както работи досега, ще 

работи и в бъдеще за укрепване на взаимното доверие между народите ни и 

нашите въоръжени сили, за развитие на гражданско-военното сътрудничество с 

армиите на съюзниците и страните-партньори. Бъдещето на нашите държави ще 

преминава през сложни решения, свързани с най-различни заплахи, но ние 

вярваме, че заедно по-ефективно ще посрещаме бъдещите предизвикателства. 

Пожелаваме на Вас и целия личен състав на ръководеното от Вас посолство,  

на Правителството и на народа на САЩ, на активните военнослужещи, 

изпълняващи мисии по света и на ветераните, отдали своя опит в служба на 

родината, щастлив живот, здраве и успехи, просперитет и успешно преодоляване 

на всички изпитания, поставяни от времето и в защита на демокрацията! 

 

 

С УВАЖЕНИЕ,  

 

ПОЛКОВНИК (О.З.) ВИЛИС ЦУРОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“  
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София 
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