
ОТКРИТО ПИСМО НА НАЧАЛНИКА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА 

БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ГЕНЕРАЛ НИКОЛА КОЛЕВ 
  

ДО 
ГЕНЕРАЛИТЕ, АДМИРАЛИТЕ, ОФИЦЕРИТЕ, 
СТАРШИНИТЕ, СЕРЖАНТИТЕ, КУРСАНТИТЕ, 
ВОЙНИЦИТЕ И МАТРОСИТЕ НА КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА И 
ГРАЖДАНСКИТЕ ЛИЦА ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 

  
Господа военнослужещи на кадрова военна служба и граждански лица от Българската армия, 

Обръщам се към всички вас с настоящото открито писмо. Надявам се, че познавайки добре 

характера на военната служба, вие ще ме разберете и ще откликнете на моя апел. 

Вие най-добре знаете, че изпълнението на конституционните задължения по защитата на 

Отечеството е трудна, съпроводена с много рискове и опасности задача. Има не малко случаи, 

когато изпълнението на воинския дълг към Родината завършва трагично. В такива случаи 

Българската армия губи високо подготвени войни, а техните семейства -своята опора, бащинска 

ласка и грижи, и то в периода, когато се нуждаят най-много от тях. В настоящия момент има 87 

деца - сираци до 18-годишна възраст, чиито бащи са загинали или починали при изпълнение на 

воинските си задължения. Осиротелите им семейства нерядко изпитват много трудности и 

лишения. Считам, че морален дълг на всички нас е да проявим воинска солидарност и да им 

помогнем в сполетялата ги беда. 

С тази цел ръководството на Българската армия взе решение и създаде специален фонд "Деца 

на Българската армия", който вече е регистриран съгласно нашето законодателство. 

Предназначението на фонда е да осигурява ежемесечна стипендия на всички деца на загинали 

или починали наши колеги до навършване на пълнолетие или до завършване на средно или на 

висше образование. За тези деца ние трябва да си спомняме не само в навечерието на Коледа 

и на Великден. Те трябва да чувстват постоянно нашата грижа. 

Набирането на паричните средства за този фонд е изключително доброволно. 

Дори и 1 лев, даряван от всеки един от нас ежемесечно, ще даде възможност всички заедно да 

направим така, че да намалим мъката в детските сърца, да върнем усмивките им, да ги 

направим по-уверени в себе си и да им помогнем в тяхната успешна житейска реализация. 

  

Скъпи колеги, 

Нека децата на Българската армия и тяхното бъдеще станат наша обща грижа. 

Нека да им дадем възможност да израснат като достойни граждани на България, за която 

отдадоха своя живот техните бащи. 



Призовавам всеки един кадрови военнослужещ или гражданско лице от Българската армия да 

се включи в нашите усилия да осигурим ежемесечна помощ на децата на нашите загинали или 

починали колеги. 

  
30 май 2005 г. 
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