
  
                                              ДО ПОЛКОВНИК О. З. ДЯНКО МАРКОВ  

                       КАВАЛЕР НА ОРДЕН „ЗА ХРАБРОСТ”  

                       И ПОЧЕТЕН ЧЛЕН НА СЪЮЗА   

                                       НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА   

                                       „АТЛАНТИК”  

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 
  

  
  

    УВАЖАЕМИ ПОЛКОВНИК МАРКОВ,  

  

 По случай Вашата 98-а годишнина Съюзът на офицерите от резерва 

„Атлантик” Ви отправят най-сърдечни поздравления и пожелания!  



Близо 80 години Вие сте в центъра на българския политически и 

обществен живот като воин, член на Съюза на българските национални 

легиони, като герой и мъченик от съпротивата срещу комунистическата 

тирания, като музикант, поет и писател, като деец и лидер на Съюза на 

възпитаниците на военните на Н. В. училища, ШЗО и родолюбивото 

войнство и гражданство, като председател на Българския демократически 

форум и съпредседател на Съюз «Истина», като носител на непреходните 

нравствени ценности на едно от най-героичните, най-стойностни и 

несломени поколения родолюбци и офицери.    

 Синове на герои от трите войни за освобождението и обединението на 

народа ни, израснали в покрусните години след Ньойския договор, 

легионерите намират смисъла на живота си в безкористното и всеотдайно 

служене на род и на Отечество. С пагоните и жертвоготовността на млади 

поручици Вие и Вашите другари жертвате живота си в небето на София, с 

невиждан стоицизъм оцелявате в лагери и затвори, с гордо презрение 

отблъсквате опитите на комунистическите палачи да поругаят святото ви 

дело. Десетилетия зад окъсани дрехи и разбити съдби кътате гражданските 

и воинските си добродетели, за да ги предадете на младите патриоти.  

 След поредица предателства и лични трагедии, след възрожденска 

издателска и публицистична дейност, след организаторски безсъници и два 

депутатски мандата и днес Вашето слово и пример вълнуват, вдъхновяват, 

жигосват. Вие, рицарят на българското небе и на българското слово, 

кавалерът на орден „За храброст”, съградихте внушителен паметник на 

поколението, чийто вечни длъжници ще останат държава, народ и 

Отечество.  Сполай Ви и поклон за достойния труд, за понесените жертви и 

страдания, полковник Марков!  

 Сполай Ви, че Ви има!  

 Желаем Ви още дълги години здраве, сили, ясна мисъл и несекващо 

родолюбие!    

Честит 98-и рожден ден!  

  

                              СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК”                              
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