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ДО СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ 
          НА ПОЛКОВНИК О. З. МАЛЧО 
          ДИМИТРОВ МАЛЧЕВ 
 
          ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ 
          НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ  
                                                               ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК” 
 

 
  Опечалено семейство, 
  Уважаеми колеги и съмишленици, 
 
 С дълбоко прискърбие и воинска почит посрещаме 
вестта за кончината на големия офицер, боен пилот и 
командир, ярка, нестандртна личност и заблежителен 
патриот полковник о. з. Малчо Димитров Малчев. 
 Завършил като първенец на випуска на Висшето 
военновъздушно учлище „Георги Бенковски”, отличник на 
съветска военновъздушна академия, от първия си ден в 
небето на Блгария бъдещият полковник твори епоха във 
Военовъздушните ни сили, израства като един от най-
добрити пилоти на МиГ-23, става отличен командир, който 
11 години ръководи военната авиация на българската 
държава. 
 Сърцат и човечен лидер и колега, Малчо Малчев помага 
да укрепнат крилете на десетки отлчни въздушни бойци, 
лети и учи и другите да летят, да се усъвършенстват и да 
побеждават в името на Отечеството. 
 След началото на прехода полковник Малчев направи 
съдбовен избор, като свърза името, професионализма и 
достойнството си с единствената разумна и перспективна 
кауза за бъдещето на страната ни – приобщаването към 
структурите, стандартите, принципите и идеите на 
Севрноатлантическия съюз. 
 Като редови атлантик и като член на Управителния 
съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” 
полковник Малчев бе живата връзка между поколенията 
офицери и цивилни родолюбци, които правиха и правят 
всичко възможно за окончателното излизане на страната 
ни от коловозите на бившия Варшавски договр, за жизнено 
необходимото превъръжаване на Българската армия, за 
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скъсване с икономическата, политическата и военната ни 
обвързаност с Путиновия режим. 
 С кончината си полковник Малчв оставя огромна 
празнина в душите на вички, които го познаваха. Помним го 
и ще го помним с щедрата му всеотдайнст, с 
непримириостта му срещу бездарието и посредствеността, 
срещу робуването на отживели идейни клишета и срещу 
оковите на номенклатурната обвързаност. 

Още един недостижим въздушен ас ще ни закриля и 
напътства от небесната вис. Свръхзвуковата му воля и 
интелект остават като ярък пример за служба и 
саможертва на ползу рду. 

Нека Бог да го прости! 
Дълбок поклон и вечна памет на военния пилот, 

командир и въздушн ас, строител и реформатор на 
Военновъздушните ни сили полковник Малчо Димиров 
Малчев! 

         
 

Управителен съвет 
             на Съюза на офцерите от резерва   
                „Атлантик” 

  


