ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ДО ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Д-Р СТЕФАН ДИМИТРОВ –
ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОР „АТЛАНТИК“,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР,
От името на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва
„Атлантик” и лично от мое име сърдечно Ви поздравявам с поредния рожден ден.
За нашия Съюз е голяма чест, че в неговите редици има един мъдър, с богат
житейски, професионален и евроатлантически опит ръководител, отдавайки
безрезервно своите идеи и полезни съвети в трудни моменти за преодоляване на
ежедневни предизвикателства, пред които се изправя организацията. Като
офицер-танкист, преминал последователно през тежките практически изпитания
на военната служба, претворил в научните си разработки идеи и препоръки за
развитието на Въоръжените сили, старши съветник и началник на Военния
кабинет на първия демократично избран Президент на Р България и дипломат и
идеолог в най-новата ни военна история и военнопромишлен комплекс, вие сте
човек за пример на поколенията, от чиито опит много може да се черпи.
Вие, като активен общественик, учредител и ръководител на нашата
евроатлантическа организация отдадохте и продължавате да отдавате без да
щадите сили и време своята енергия за нейния просперитет, развитие в
обществена полза и постигане на поставените цели.
Като Почетен председател на Съюза, Вие успяхте да изградите твърди
критерии за оценка политиките на правителства и институции, основаващи се на
свобода на словото, справедливост, прозрачност, държавническо поведение и
ефективност на управлението. С висока чувствителност към обществените
проблеми и развитието на Въоръжените сили на страната, Вие давате
забележителен идеен принос за тяхното развитие, модернизация и обществен
контрол над отбранителната институция на страната.
УС на СОР „Атлантик“ Ви пожелава да бъдете здрав, все така всеотдаен и
изпълнен с енергия за постигане на още много успехи в обществените начинания.
В личен план Ви пожелаваме да се наслаждавате на живота, семейния уют,
щастието и спокойствието, и да се радвате на внуци и правнуци!
Наздраве!
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