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ДО СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ 
НА ПОЛКОВНИК О. З. ДЯНКО МАРКОВ,  
КАВАЛЕР НА ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ  
И ПОЧЕТЕН ЧЛЕН  
НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА 
„АТЛАНТИК“ 
 
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, военен летец, член 
на Съюза на българските национални легиони, герой и 
мъченик на съпротивата срещу комунистическата 
тирания, музикант, поет и писател, деец и лидер на Съюза 
на възпитаниците на военните на Н.В. училища, ШЗО и 
родолюбивото войнство и гражданство, председател на 
Българския демократически форум и съпредседател на Съюз 
„Истина“ и носител на непреходните нравствени ценности 
на едно от най-героичните, най-стойностни и несломени 
поколения родолюбци и офицери, полковник о.з. Дянко 
Георгиев Марков.  

Като легионер, потомък на поколение герои от трите 
войни за освобождението на народа ни, и израсъл в тежките 
години след Ньойския договор, полковник Дянко Марков 
намира смисъла на живота си в безкористното и всеотдайно 
служене на род и на Отечеството. С пагоните на млад 
поручик, заедно със своите колеги по призвание, жертва 
живота си в небето над София, с невиждан стоицизъм 
оцелява в лагери и затвори, с гордо презрение отблъсква 
опитите на комунистическите палачи да поругаят 
святото му дело. След дълги лишения и изтезания той е 
успял да съхрани в себе си гражданските и войнските си 
добродетели, за да ги предаде на младите поколения 
патриоти. 
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След поредица предателства и лични трагедии, след 
възрожденска издателска и публицистична дейност, след 
организаторски безсъници и два депутатски мандата, днес и 
занапред словото и примерът на полковник Дянко Марков ще 
вълнуват, вдъхновяват и предупреждават. Той, рицарят на 
българското небе и на българското слово, кавалерът на 
ордена „За храброст“, е съградил внушителен паметник на 
поколението, чиито вечни длъжници ще останат държава, 
народ и Отечество.  

Поклон пред паметта Ви за достойния труд, за 
понесените жертви и страдания, полковник Марков!     

Като почетен член на Съюза на офицерите от резерва 
„Атлантик” полковник Марков бе живата връзка между 
поколенията офицери и цивилни родолюбци, които правиха и 
правят всичко възможно за окончателното излизане на 
страната ни от коловозите на носталгията по комунизма и 
бившия Варшавски договор и за жизнено необходимото 
превъоръжаване на Българската армия и подкрепата за нея 
от обществото.  
 С кончината си полковник Дянко Марков оставя огромна 
празнина в душите на вички, които го познаваха. Помним го 
и ще го помним с щедрата му всеотдайност, с патоса на 
уникалния му глас, вдъхващ огромна енергия за насърчаване и 
оптимизъм на всички нас по време на нашите събрания, 
срещи и мероприятия, с неговата непримиримост срещу 
бездарието и посредствеността, срещу робуването на 
отживели идейни клишета и срещу оковите на 
номенклатурната обвързаност. 

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

общественик и родолюбец, строител на новото време 
полковник о.з. Дянко Георгиев Марков! 

         
 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
НА СЪЮЗА НА ОФЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА   
„АТЛАНТИК” 

  


