
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         ДО ГЕНЕРАЛ-МАЙОР О. З.  
                                                      Д-Р СТЕФАН ИВАНОВ 
                                                      ДИМИТРОВ              
 
 
  УВАЖАЕМИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМИТРОВ, 
 
 По случай Вашата 80-та годишнина Управителният 
съвет на Атлантическия съвет на България Ви поднася най-
искрени и сърдечни поздрави и пожелания! 
 Доайен сред малцинатна истински атлантици от 
висшия офицерски състав в българската държава, Вие 
имате пълно основание да се гордеете с преживяните и 
изпълнени със смисъл десетилетия на достойна служба 
пред олтара на род и на Отечество. 
 Започнал службата си като като строеви офицер в 
Бронетанковите войски, Вие израствате като волеви, 
ерудиран, решителен и мъдър генералщабен офицер, 



който в преломни исторически мигове застана на страната 
на демократичните сили и даде ценен принос като военен 
съветник и деен помощник на първия свободно избран 
президент на българската държава. 
 Като офицер и гражданин, чиято съдба и служба бе 
разполовена на 10 ноември 1989 г. Вие посочихте път и 
дадохте пример как гражданите с униформа могат да 
защитават страната и да останат честни пред съвестта си, 
без да робуват на фалшиви комунистически митове и да 
носталгират по мнимата мощ на нявгашната „народна“ и 
почти съветска армия. 
 Днес Вие сте уважаван ветеран на военната наука и 
отбранителното строителство, преподавател, 
генералщабен офицер и дипломат, обществен деец и 
личност с ярка гражданска позиция, основател, 
дългогодишен лидер и почетен председател на Съюза на 
офицерите от резерва „Атлантик“, чиято десетилетна 
дейност е низ от приноси за приобщаване на българското 
войнство към стандартите и ценностите на 
Северноатлантическия алианс. 

На фона на подлата и жестока война в оперативна 
близост до държавните ни граници все повече българи 
разбират, че Вашият избор, Вашите научни, 
организаторски и обществени усилия, както и позицията 
на Вашите съмишленици и колеги бяха и остават 
единствено възможния разумен и далновиден 
политически и военностратегически курс. 

За нас е висока чест да имаме във Ваше лице истински 
приятел и съмишленик, достоен представител на 
поколението професионални военнослужещи, от което 
колеги, млади воини, резервисти и запасняци са се учили и 
продължават да се учат. 
 Честита 80-годишнина, почитаеми генерал Димитров! 
 Сполай Ви за доблестния воински труд, за защитения 
национален суверенитет, за несекващото Ви любородие! 
 Сполай Ви, че Ви има, че все живеем сред люде като 
Вас! 
 Желаем Ви здраве, дълголетие, несекваща обществена 
енергия, благоденствие и щастие! 
 Желаем Ви още внуци и правнуци, благодарни и 
верни колеги, приятели, съмишленици и последователи! 
 Многая лета и да живей! 
  
                                                                         УС на Атлантическия съвет  
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26 ноември 2022 г.  
         София  


