
 

 

П   Р   И   З  И   В 

Н А   Н А Ч А Л Н И К А  Н А  ОТ Б Р А Н А Т А 

Г Е Н Е Р А Л  С И М Е О Н  С И М Е О Н О В 

КЪМ ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 

 

УВАЖАЕМИ ГЕНЕРАЛИ, АДМИРАЛИ И ОФИЦЕРИ, 

СЕРЖАНТИ, СТАРШИНИ, КУРСАНТИ, ВОЙНИЦИ И МАТРОСИ, 

В навечерието на светлия и героичен Ден на храбростта и Празник на 

Българската армия, се обръщам с призив към всички Вас – към Вашата 

доблест, воински и човешки морален дълг, и хуманност!  Посрещайки 

празника, с чест отново заставаме под бойните знамена – горди от достойно 

извоюваните професионални победи и успешно изпълнени задачи. И винаги 

носим в себе си отговорността пред трудностите, съзнавайки, че воинската 

служба има понякога висок риск. При изпълнение на своя дълг, се налага да 

работим и в динамични, трудно предвидими условия, с неочаквани 

обстоятелства, които застрашават живота и здравето. В съвременната 

рискова среда на сигурност армията губи при трагични обстоятелства високо 

подготвени воини. А техните деца остават завинаги без майчина или бащина 

опора и ласка, често във възраст, когато най-много се нуждаят от това. 

 Ръководството на Министерството на отбраната, на Българската армия, 

командирите на военните формирования и целият личен състав не 

прекъсваме връзката със семействата на загиналите си колеги. Те са с нас на 

празници и чествания, организираме с тях срещи и разнообразни 

мероприятия. Нашите сърца са винаги отворени за тях. За това, посрещайки 

Празника на Българската армия – 6-ти май, ние искаме отново да стоплим и 

техния дом, и празника им. Създадената фондация „Деца на Българската 

армия“ – регистрирана от 5 април 2005 г. – обединява нашата грижа за 

свидните момичета и момчета на загиналите ни колеги. 



 Чрез нея, обявените благотворителни кампании за набиране на дарения 

стават нашия отговор на обич и грижа към тях. Посрещнахме Коледа със 

събрани средства от близо 35 хиляди лева, които доказаха нашата 

съпричастност към техния живот. 

 Ценното в работата на фондация „Деца на Българската армия“ е, че 

освен дейните кампанийни акции по конкретни поводи, които намират 

широк отзвук сред всички нас, тя успя да постигне постоянно, ежемесечно 

подпомагане от 250 лева на дете през целия период на своята дейност. 

Прозрачност и контрол върху разходването на средствата, постъпващи и 

изпращани изключително по банков път, гарантира всеки дарен лев да стига 

до дете, а не да потъва в административни и други разходи. Основната част 

от даренията за фондация „Деца на Българската армия“ са от ежемесечните 

дарения, които голяма част от военнослужещите доброволно правим от 

заплатите си. 

 С обръщението си към Вас, искам да напомня за кампанията „Дари 1 

лев!“. Защото дори и 1 лев, даряван всеки месец, ще ни даде възможност да 

продължим благородната дейност за подпомагане на семействата на 

загиналите военнослужещи и да докажем не само пред обществото, но и 

пред себе си, че човешкият морал е на високо ниво във всеки от нас, че 

доброто е живо в сърцата ни. Това е и обещание към всички ни, посветили се 

на рисковата професия – военнослужещ, за гаранцията, че при нещастен 

случай семействата ни няма да бъдат забравени и няма да останат без помощ 

и подкрепа. 

 Скъпи колеги, призовавам Ви още веднъж, всеки според възможностите 

си, да се включи в дарителската кампания! 

 
 


