
 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С 

 

 

 

ДО 

 

ВИЦЕАДМИРАЛ МИТКО ПЕТЕВ 

 

ВОЕНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НАЧАЛНИКА НА ОТБРАНАТА ВЪВ ВОЕННИЯ 

КОМИТЕТ НА НАТО И ВОЕННИЯ КОМИТЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВИЦЕАДМИРАЛ ПЕТЕВ, 

 

Приемете нашите най-сърдечни поздравления и пожелания по случай удостояването Ви  

с медала на "Кавалер на ордена на Почетния легион" от Президента на Френската 

република Еманюел Макрон на 28.08.2020г. във Военната академия в Париж. 

 

Ние, членовете на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”, някои от които в 

годините сме имали честта да служим с Вас, високо ценим дейността Ви като 

Командир на ВМС и на сега заеманата длъжност на най-висш военен представител на 

страната ни в НАТО и в ЕС, за издигане авторитета на Република България и 

Въоръжените ни сили, за увеличаване доверието на нашите партньори към нас, като 

надежден, достоен и предвидим съюзник. 

 

Радостни сме, че чрез високата оценка, която Ви дава Президентът на Франция, за 

приноса към укрепването на военноморското сътрудничество между двете ни държави 

и за заслугите Ви към сигурността на Европа, се дава и оценка за партньорските 

качества на нашите ВМС, ВС и на страната ни Република България. 

 

Пожелавайки дълъг живот и отлично здраве, на Вас и Вашето семейство, плодоносна 

дейност на сегашната ви длъжност в НАТО и ЕС, изразяваме твърдата си убеденост, че 

във Ваше лице и в бъдеще ще имаме един достоен, честен, ерудиран и уважаван висш 

офицер на България, на НАТО и на Европейския Съюз. Ние изпитваме благодарност 

към Вас за полученото заслужено признание като достоен носител на славните военни 

традиции на българския боен дух. 

 

Имаме честта да Ви пожелаем традиционното моряшко „Седем фута под кила и 

попътен вятър” в трудните и отговорни задачи днес и за в бъдеще. 

 

 

Да пребъде вечната и свидна наша Родина - Република България! 

 

 

Управителен съвет на Съюз на офицерите от резерва „Атлантик" 

 

01 септември 2020 г. 


