
ПРИВЕТСТВИЕ  

на министъра на отбраната Николай Ненчев към личния състав на 

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ по случай 135-та 

годишнина от неговото основаване 

20 май 2016 г., гр. Варна 

 

Уважаеми господин президент на Република България, 

Уважаеми комодор Медникаров, 

Уважаеми генерали, адмирали и офицери, 

Уважаеми госпожи и господа, 

 

Позволете ми преди всичко да благодаря днес на президента на 

Република България, който направи толкова много за Въоръжените ни 

сили. Връщайки се назад във времето, спомням си, че по инициатива на 

президента беше проведен първият Консултативен съвет по национална 

сигурност,  който имаше само една единствена точка и тя беше посветена 

на Въоръжените сили, на всички онези девет проекта, зад които ние 

категорично заставаме. Защото моите отговорности са свързани с 

отбраната, но преди всичко моите отговорности са свързани с вас, с хората, 

които сте част от Въоръжените сили, от Военноморските сили, от Висшето 

военноморско училище.  

С много голяма надежда и вяра във вашия ентусиазъм, в чистотата на 

вашите мисли се обръщам към вас. Искам да ви уверя, че ние няма да 

отстъпим пред нито една трудност. Само преди няколко дни, заедно с 

командира на Военноморските сили котраадмирал Митко Петев, ние 

проведохме среща с парламентарните групи в Народното събрание, за да  

заявим колко е важно народното представителство и обществото  да 

обърнат   сериозно внимание към Въоръжените сили и по-конкретно към 

ВМС. И получихме подкрепа. Вероятно през следващата седмица 

инвестиционният проект за нов тип многофункционален модулен патрулен 

кораб ще бъде одобрен в Комисията по отбрана, а след това ще бъде 

утвърден – вярвам силно – и то с голямо мнозинство от Народното 

събрание. Аз считам, че това е най-важното нещо, което трябва да ви кажа 

днес. Защото тази крачка напред дава особено основание за оптимизъм и за 

вяра във вашето бъдеще. Защото вие заслужавате много повече. И нашите 

отговорности и като политици са свързани с това. 



Днес преди всичко искам да ви уверя, че в мое лице вие имате 

представител в изпълнителната власт, който по най-силния, категоричен и 

последователен начин ще отстоява вашите интереси.  

Уважаеми госпожи и господа, 

Позволявам си да ви поздравя с настъпващия 24 май – празник на 

българското образование и култура. Пожелавам ви много светлина във 

вашите души, много надежди, много любов във вашите семейства и силна 

вяра в доброто и в свободната и независима кауза на България!  

Благодаря ви! 

 


