
 

 

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

ПО СЛУЧАЙ 80-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ  

НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Д-Р СТЕФАН ДИМИТРОВ – 

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОР „АТЛАНТИК“ 

                

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, 

От името на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” 

и лично от мое име сърдечно Ви поздравявам по случай Вашият 80-годишен 

юбилей.  

Вашата мъдрост и богат житейски, професионален и евроатлантически опит с 

годините все повече нарастват като ценен капитал за всеки наш член, който иска да 

почерпи идеи, съвети, знания и намери подкрепа и решение на постоянно 

възникващите предизвикателства пред Съюза или в личен план. Благодарение на 

Вашите, придобити от жизнения път способности на военен идеолог и дипломат, на 

социален медиатор и психолог, нашата евроатлантическа организация става все по-

сплотена, авторитетна и видима пред обществото и правителствените структури, 

свързани с националната сигурност и отбраната на страната ни. От Вашия труден, но 

активен житейски път и богата, наситена с интересни периоди и контакти с велики 

личности биография всеки би се възхитил и с интерес би се запознал със скритите 

реалностите на политическия, идеологически, икономически и културен живот в 

страната ни по времето на социализма и прехода към демокрация. Като „активна 

енциклопедия“ с проверени данни много от нас ползваха и ползват Вашата ценна 

информация за факти за събития, нарочно забравени в медийното пространство, но 

със значима сила при оформяне на анализи за политики по НАТО, евроинтеграцията, 

водената от Русия агресивна война в Украйна и националната сигурност.   

Като учредител, ръководител и почетен председател на нашата евроатлантическа 

организация Вие поставихте рамката и утвърдихте критериите за оценка на 

националните политики на правителства и институции, основаващи се на  свобода на 

словото, справедливост, прозрачност, държавническо поведение и ефективност на 

управлението. Като военен експерт, изключително информиран в своята област, Вие 

давате своя забележителен идеен принос за развитието и модернизацията на 

Въоръжените сили и отбранителната индустрия и без да щадите сили и енергия 

продължавате да отдавате своята информираност по проблеми, отнасящи се до 

целите на СОР „Атлантик“ и нейния просперитет за развитието ѝ в обществена полза 

и постигане на поставените цели.   

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

всеотдаен за постигане на още много успехи в обществените начинания. 

В личен план Ви пожелаваме да се наслаждавате на спокоен живот, семейни 

удоволствия,  щастие, радост и приятни мигове в семейството и сред любимите си 

хора!  

Наздраве! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОР „АТЛАНТИК“ 
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