
 

 
 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С 
 

   ДО ПОЛКОВНИК (О.З.) МАЛЧО МАЛЧЕВ,  

                

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОЛКОВНИК, 

 

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 чест, че в неговите редици има един безспорен, с голям 

житейски, професионален и евроатлантически опит офицер. Вие, който сте  

образец за пример на летец, известен авиационен ас, преодолявал дълги 

години предизвикателствата на небето и земята, на експерт, вземал активно 

участие в полагане основите на демокрацията в България и на активен член, 

отдавайки  своята енергия за развитие на мисията, поставен пред нашия съюз.   

Вие отдадохте и продължавате да отдавате сили и умения за 

административното и организационното устройство на нашата организация, 

давайки правилни и верни съвети за ефективно реализиране на крайните ни  

цели и правилно отразяване на нашите идеи в медийното пространство. 

Критичните Ви оценки за действията на правителства и институции са 

базирани на твърди критерии за 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 

развитието на модернизацията на Въоръжените сили и обществения контрол 

над отбранителната институция на страната.  

Като член на Управителния съвет, Вие изпълвате с допълнителна енергия 

дейността на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“, като повишавате 

неговата бърза реакция по важни обществени събития и решения на 

институциите в областта на сигурността и отбраната. 

УС на СОР „Атлантик“ Ви пожелава да бъдете здрав, все така всеотдаен  

и още много успехи на общественото поприще! 

В личностен план Ви пожелаваме да се наслаждавате на живота, 

семейния уют, щастието и спокойствието, и да се радвате на внуци и 

правнуци! 

Наздраве! 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОР „АТЛАНТИК“ 
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