
 

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“ 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. 

Независимо от огромното географско разстояние между държавите ни, 

българският и американският народ ги свързва здравият мост от общи 

демократични ценности на базата на изградените образователни и културни 

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

българските семейства, чиито деца и роднини се обучават, живеят или работят в 

САЩ, благодарение на добронамерената, демократична, конструктивна и от 

взаимно изгодно сътрудничество политика, водена от американското 

правителство с България.  

Нашият съюз категорично подкрепя включването на България в 

ръководените от САЩ коалиционни операции в подкрепа на демокрацията при 

мисиите зад граница и съвместните учения и обучение за доказване лоялността 

на България като стратегически партньор. Днес ние продължаваме активно да 

черпим от огромния опит на своите американски колеги и военни експерти за 

повишаване на нашата национална сигурност и военен потенциал като достоен 

член на НАТО. С развитието на съвместните проекти, учения,  практически 

семинари и обучение, с увеличеното сътрудничество в икономиката, отбраната и 

културната област, нашият народ открива все повече общи области и цели от 

взаимен интерес с американския народ, които са в пряка зависимост на 

естественото нарастване и развитие на нашето стратегическо партньорство. 

 Съюз „Атлантик“ приветства подписването на 10-годишния договор за 

военно стратегическо сътрудничество и предложението на американското 

правителство за придобиване от България на нови 8 многоцелеви изтребителя F-

16 block 70/72, акт, който напълно ще прекрати пагубното вмешателство на 

Русия в българските ВВС, от поставянето им под нейна зависимост чрез 



постоянното неефективно удължаване на ресурса на старата съветска 

авиационна техника. 

Ние горещо приветстваме активността на администрацията на президента 

Джо Байдън, която успя да наложи контрол над сложната пандемична 

обстановка от COVID-19, обхванала миналата година САЩ, на неговите усилия 

на Срещата на върха на НАТО да засили общата отбранителна мощ на Алианса и 

запазване на световния мир, а също така и повишаване на сигурността в 

Черноморския регион, чрез регулярно американско присъствие. 

Нашият съюз иска да изрази и своята благодарност чрез Вас, госпожо 

Посланик, че в своята дейност по разобличаване на шпионските скандали и 

водената хибридна война от страна на Русия към нашата страна и при 

подпомагане на борбата на българския народ за откъсване от всяка форма на 

зависимост и влияние от страна на Русия, ние чувстваме опората на 

Правителството на САЩ и приветстваме неговото отношение към борбата с 

корупцията в България чрез директно посочване на лица по Закона „Магнитски“. 

 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. Ние вярваме, 

че заедно ще успяваме по-ефективно да посрещаме бъдещите предизвикателства. 

 

Уважаема госпожо Посланик, 

 

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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