ОБРЪЩЕНИЕ
на началника на отбраната генерал Симеон Симеонов
към личния състав от Българската армия
Господа генерали, адмирали, офицери,
сержанти, старшини, курсанти, войници и матроси,
Дами и господа цивилни служители,
Вече пета година пълноценно функционира фондация “Деца на Българската армия”. Тя
бе създадена с благородната цел да подпомага финансово децата на загинали при и по повод
изпълнението на воинския си дълг наши колеги.
Благодарение на вашата човешка съпричастност, хуманност и воинска доблест, на
вашата отзивчивост и решението ви доброволно да дарявате всеки месец определена сума,
стана възможно събирането и поддържането на постоянен финансов фонд, чрез който
фондацията подпомага социалната интеграция и личностната реализация на тези деца.
Поради извършените структурни и кадрови промени в Министерството на отбраната и в
Българската армия през последните месеци част от вас преминаха към различни финансови
органи. Това налага препотвърждаване на вашето участие във фондацията чрез доброволно
парично дарение.
Ето защо, аз се обръщам към вас с призив всички ние да направим така, че фондацията
“Деца на Българската армия” да продължи успешно да изпълнява своята благородна и
високохуманна мисия и все така да се ползва с авторитет в обществото.
Нека направим така, че да не помръква и затихва тази хубава инициатива, това
ползотворно начинание, насочено към намаляване на човешката болка, към образованието и
житейската реализация на децата на загиналите наши колеги.
Аз вярвам във вашето човеколюбие, във вашата доброта и воинска доблест. Вие
неведнъж сте показвали, че хуманността е водеща ценност за личния състав на Българската
армия. Нека го докажем и сега! Нека всеки според възможностите си да продължи да участва
във фондацията и да подпомага дейността й. Това ще се окаже решаващо за по-нататъшното й
функциониране и изпълнението на поставената цел.
Като ви благодаря за подкрепата, която оказвахте досега и искрено се надявам, че ще
продължите да оказвате и в бъдеще, аз ви желая здраве и много успехи в служебната дейност.
Нека вашите сърца винаги да са отворени и съпричастни към човешката болка, а
хуманността и чувството за безкористност да бъдат сред водещите ви добродетели!

НАЧАЛНИК НА ОТБРАНАТА
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