Началникът на отбраната награди генерал-лейтенант от запаса
Димитър Ж. Тодоров
Началникът на отбраната генерал Константин Попов удостои с грамота
генерал-лейтенант от запаса Димитър Ж. Тодоров за приноса му към развитето
на Въоръжените сили и във връзка с неговата 95-годишнина. На честването,
което се проведе на 8 ноември в ЦВК, заповедта бе прочетена от подполковник
от резерва Манол Тенчев – главен експерт в отдел „Военни паметници и
военно-патриотично възпитание”, а грамотата връчи заместник-председателят
на СОСЗР и председател на Столичната организация на Съюза генерал от
резерва Златан Стойков.
Събитието бе организирано от Клуб „Ракетни войски и артилерия Олимпий
Панов” към Столичната организация на СОСЗР. Председателят на клуба
генерал-майор от запаса Вълчо Фотев представи заслужилият генерал, който
носи достойно званието „Ракетчик номер едно на България”. Членовете на
клуба и гостите отбелязаха и 90-годишнина на още трима ракетчици
полковниците от запаса Стоян Балканджийски, Славчо Янков и Иван Рачев.
Ген. Фотев връчи на ген. Тодоров плакет със знака на клуба, а на тримата
полковници - грамоти, подписани от ген. Стойков. След приветственото си
слово началникът на Военна академия „Георги С. Раковски” генерал-майор
Тодор Дочев отличи ген. Тодоров с грамота и книга за развитието на военното
образование, грамоти получиха и 90-годишните полковници. Вашият пример е
вдъхновение за нас, посочи в поздравлението си деканът на факултет
„Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „В. Левски” в Шумен полковник доц. д-р Сашо
Евлогиев и връчи плакет на ген. Тодоров. От името на началника на ЦВО
полковник Георги Петков приветствие прочете неговият заместник полковник
Велчо Петков. Със заповед на началника на ЦВО генералът и тримата
полковници бяха наградени с грамоти.
Доц. д-р Иван Сечанов обяви решението, с което ген. Тодоров е удостоен със
званието „Заслужил деятел на Съюза на ветераните от войните на
България”. Той е първият носител на това звание, което бе въведено от
проведения през юни т.г. конгрес на организацията. Ветераните подариха на
своя боен другар картина и го удостоиха с юбилеен медал. Грамота той получи
и от председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
младши лейтенант от запаса Петър Велчев. Приветствие поднесе и
председателят на Асоциацията на военните разузнавачи полковник от запаса
Чавдар Борачев.
Поздравителни адреси бяха изпратени още от командира
контраадмирал Митко Петев, клуба на артилеристите и ракетчиците
Общинската организация на СОСЗР в Карлово, директора
капитан I ранг проф. Янцислав Янакиев, културно-просветно
„Възраждане” в Телиш и др.

на ВМС
в Дупница,
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дружество

Лекарят в своята практика може да сгреши и да погуби един човек, подчерта в
словото си ген. Тодоров, а командирът – общовойскови, ракетчик или

артилерист, ако не е подготвен, с една червена черта на картата може да лиши
от живот стотици и хиляди души. Ето защо, продължи той, изграждането на
офицерския състав, е една от най-големите трудности. В състава на Ракетните
войски, посочи генералът, служеха офицери с висше военно-командно и висше
артилерийско-техническо образование. Жалко, каза той, е, че с разгрома на
Ракетните войски беше попилян такъв ценностен капитал. И продължи: „Жалко
е за тези хора, които отдадоха младост, сили и здраве в името на България и
на рода войска. Аз се прекланям пред тяхното мъжество и саможертва.”
***
От септември 1941 г. ген. Тодоров е войник в 12 пехотен полк в Ст. Загора.
Следва арест за антифашистка дейност и 15-годишна присъда в Сливенския
затвор. След две години и четири месеца в затвора на 09.09. 1944 г. е
освободен. От 29 ноември 1944 г. е доброволец във Втората фаза на Втората
световна война като помощник командир на 1-во артилерийско отделение от 8ми дивизионен артилерийски полк с чин капитан. Така започват 43 –те години
служба в БА. За да завършат на 31 март 1987 г., след като 15 години е начело
на българските Ракетни войски и артилерия и близо 10 години главен инспектор
в МО по РВиА.
След войната започва като командир на гаубичен артилерийски полк. По късно е началник на артилерията на 2 мсд, началник щаба на артилерията на 3та армия. През 1059-60год. е началник катедра ,,Артилерия“ във ВА ,,Г.С.
Раковски“. От 1960 г. е началник щаба на Командването на артилерията в МО.
По-късно е слушател във Военнотехническата академия, ВА ,,Г.С.Раковски, и
ВАГЩ ,,Ворошилов“. От 19 октомври 1964 г. до 1978 г. е Командващ РВиА на
БА. През 1965 г. му е присвоено званието генерал- майор а през 1974 –
генерал- лейтенант.
От 31 март 1987 г. преминава в запаса.
Ген. Тодоров е безспорен Ракетчик номер едно. Участва активно във
формирането на трите армейски ракетни бригади в Карлово, Ямбол и Самоков
и фронтовата ракетна бригада в Телиш, армейските ракетно-технически бази и
голямата част от ракетните дивизиони на общовойсковите съединения. Той
организира и Първия боен пуск от Първата ракетна бригада на 28 август 1962 г.
на полигона Капустин Яр – Русия и първия боен пуск на 7 ордн – Бояново на 11
май 1963 г. на полигона ,,Ново село“. Почетен член е на Съюза на ветераните
от войните и на СОСЗР и почетен председател е на Клуб ,,РВиА Олимпий
Панов“

