
 

ДО КОМАНДИРА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МИХАИЛ ПОПОВ 

      

ДО ЛИЧНИЯ СЪСТАВ И ВЕТЕРАНИТЕ 

ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, 

СКЪПИ ГЕНЕРАЛИ, ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ, ВОЙНИЦИ И 

ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ,  

СКЪПИ ВЕТЕРАНИ И КАДРОВИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ 

СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ, 

 

Традиционно, в навечерието на Празника на Сухопътните войски - 19 

ноември, Управителният съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” 

(СОРА), от името на всички свои членове, поднася нашите най-искрени поздрави и 

пожелания на всички военнослужещи и цивилни служители от родните Сухопътни 

войски за Вашата всеотдайност и усърдие в изпълнението на възложените мисии и 

задачи.  

Нашите сухопътни войски, многократно са доказвали своя висок боен дух и 

професионализъм, изпълнявайки задачи по защита на населението при бедствия, 

аварии, катастрофи, защита на националната граница и опазване на националната 

сигурност на страната. Те се оказаха най-видимата и представителна част от 

Българската армия в операциите на НАТО, ЕС и ООН, изпълнявайки изключително 

отговорни и опасни задачи, с проява на висок героизъм и издигане на националният 

ни авторитет пред съюзниците. В своята 139 годишна история нашите Сухопътни 

войски, независимо от трудните периоди на икономически кризи и дефицити в 

логистичното осигуряване, успяха да съхранят в себе си онези ценни качества за 

безрезервна вярност към сигурността на родината ни, силна мотивация и умение да 

„изцедят“ максимално възможностите на свръх остарялата бойна техника, за чиято 

подмяна отговорност носи цялото ни общество.    

За пореден път и със съжаление искаме да споделим, че ние от СОРА не 

приемаме логиката и ще останем непримирими към продълбаващото пренебрегване 

на приети национални приоритети за модернизация и превъоръжаване на 

Сухопътните войски, в условията на радикално променящата се среда за сигурност и 

изпълнението на ангажиментите на войските към националната и колективна 



отбрана. Доминиращият дял на морално и физически остарелите  въоръжения, бойна 

техника и друго военно оборудване в Сухопътните войски е, според нас, 

единствената причина за отдавна спрялото развитие на техните способности, 

неадекватно  на съвременните национални и съюзни изисквания и стандарти, както 

и това, че нито талантът, мотивацията и неимоверните усилия на хората от 

Командването и формированията на войските биха могли да извлекат нещо повече 

от въоръжения и техника от 70 и 80-те години на миналия век, дори и след техния 

капитално-възстановителен ремонт, в което някои привиждат модернизация. Лично 

мнение, не е необходимо да се споменава в случая. 

Затова, ние от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” ще продължим и 

занапред да следим изпълнението на национални политики и програми за 

превъоръжаване на бойните формирования на СВ и ще подкрепяме и подпомагаме 

усилията на Правителството и Министерството на отбраната за стартиране на 

ключови проекти, какъвто е този за новата бойна машина на пехотата. С ясното 

разбиране, че не стартирането, а неговата реализация ще е начало на цялостното, 

надяваме се ускорено, превъоръжаване на Сухопътните войски, в синхрон с 

темповете на превъоръжаване на ВВС и ВМС.  

В заключение, бихме искали да се присъединим към всички онези, които в 

своите приветствия ще поощрят военнослужещите и цивилните служители от 

Сухопътните войски, с уверението за нашата обща признателност и висока оценка за 

техния труд, изпълнявани отговорности и задължения, както и за усилията им да 

преодоляват нелеките  предизвикателства, пред които са изправени днес 

Сухопътните войски. 

Бъдете здрави и все така успешни в своята ежедневна дейност!  

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“ 
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