ФРОНТОВАК ОТ ТРОЯН БЕ УДОСТОЕН С НАГРАДЕН ЗНАК „ЗА
ПРИНОС КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА”
Със заповед на министъра на отбраната в оставка Николай Ненчев почетният
председател на Общинската организация на Съюза на ветераните от войните на
България (СВВБ) майор от запаса Никола Магунски бе удостоен с награден знак
„За принос към Министерството на отбраната”. Отличието на 93-годишния
фронтовак бе връчено от началника на Военногеографския център в Троян
полковник Лъчезар Марковски. Това стана на честването на 25-годишнина от
създаването на Общинската организация на съюза. Майор Магунски е сред
нейните учредители.
Кметът на Община Троян Донка Михайлова получи званието „Заслужил деятел
на Съюза на ветераните от войните на България” и почетен плакет на
организацията. Отличието бе обявено и връчено от заместник-председателя и
главен секретар на съюза капитан I ранг от запаса Марин Петков. Нашите
отношения с ветераните и тяхната организация могат да бъдат определени като
модел на взаимодействие, посочи г-жа Михайлова в своето приветствие.
Разчитаме на съюза, продължи, тя най-вече за възпитанието на децата и
младежите и връчи на Общинската организация благодарствен адрес.
1427 троянци участват в заключителния етап на Втората световна война. Това
отбеляза в своето слово председателят на Общинската организация Румен
Тодоров. 40 от тях не се завръщат, оставят костите си по бойните полета за
победата над хитлерофашизма. Днес организацията се състои от 17 ветерани, 20
съмишленици и 30 съидейници в общинските учреждения. Председателят
благодари на общинското ръководство през изминалите 25 години за
съпричастността към ветераните от войните. Самото учредяване на
организацията, в което са участвали 620 ветерани, е било на 23 януари 1992 г.
Тържественото събрание по повод на 25-годишнина се проведе на същата дата в
салона на Общината.
Военногеографският център е гранитна опора на нашата организация,
подчерта Румен Тодоров, а Военният клуб и Клуба на пенсионера – наш втори
дом. Той благодари още на селските кметове, на централното и областното
ръководство на Съюза на ветераните от войните и на местните структури на
СОСЗР, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и на БАС за
отличната съвместна работа.
Със заповед на председателя на СВВБ доц. д-р Иван Сечанов бяха наградени
още заместник-кметовете Поля Велева и Ангел Ангелов, председателят на
Общинския съвет Николай Тодоров, началникът на отдел „Военен” Кирил Стоев,
бившите кметове и председатели на Общинския съвет Константин Фичев, при

който се учредява организацията, Дилян Енкин, Розалина Русенова, Колю
Кацаров, Нанчо Чакъров и Ангел Балев. Ветераните наградиха началника на
Военногеографската служба полковник Румен Димитров, началника на
Военногреографския център полковник Лъчезар Марковски, както и настоящите
и бивши служители на центъра полковниците Николай Николов, Ненко
Костовски, Иван Русинов Младен Стойков, подполковник Красимир Пейковски и
майорите Иван Иванов и Мариян Колев. Отличени бяха още подполковник от
резерва Татьо Ангелов – председател на Общинската организация на СОСЗР и
неговият предшественик подполковник от запаса Филчо Димитров.
Със званието „Почетен член на СВВБ” бяха удостоени гвардейката Иванка
Минева и сержант от запаса Иванка Ралчевска. С благодарствени адреси бе
отбелязан приносът на членовете на ръководството на организацията Румен
Тодоров, Райна Шамова, Иван Камачаров и Димитър Вучков. Грамота получи и
БАС- Троян. Награди бяха връчени и от Областното ръководство на съюза.
На път е реализирането на инициативата за изграждане на две паметни плочи
с имената на загиналите в Първата световна война от 34-ти Троянски полк.
Идеята е на големия родолюбец проф. д-р Иван Гаврилов, съобщи кметът Донка
Михайлова на срещата си със заместник-председателя и главен секретар на
СВВБ капитан I ранг от запаса Марин Петков, заместник-председателя на съюза
полковник от запаса Петър Пандурски, председателя на областната организация
майор от запаса Ганко Бенев и ръководството на Общинската организация.
***
Майор от запаса Никола Магунски е от Троян, ветеран, почетен председател на
местната структура на Съюза на ветераните от войните. В онези далечни години
като 20-годишен младеж той попаднал на фронта и изкарал и двете фази на
войната, след като България излязла от фашистката коалиция и обявила война
на Хитлеристка Германия. Заедно с него били 7 човека от Троян в 52-и Моравски
полк, пише troian.com.
Преди да отиде на фронтовата линия след Школа за запасни офицери, Никола
Магунски бил в столицата и станал свидетел на голямата бомбардировка на 10
януари 1944г., когато американски „крепости“ сринали много сгради. Като
провинциално момче имал и поръчка да занесе на свой съгражданин свинско
месо от неговите близки – на път за квартирата му минал покрай царския
дворец и видял с изумление паднала в двора самолетна бомба със закъснител –
осъдени на смърт затворници копаели яма около нея. Знаело се, че ако я
обезвредят, ще получат свободата си. Полицаи вардели от твърде голямо
разстояние, защото зловещото оръжие можело да избухне всеки момент. Тогава
младият Магунски имал възможността да съзре лично и тримата регенти на

непълнолетния цар Симеон – Богдан Филов, ген.Михов и княз Кирил, които без
охрана обикаляли столицата, за да видят пораженията от бомбардировката.
После в детайлните си спомени ветеранът се пренася на фронта, вече в 13-и
Рилски полк, с който преминал през Сърбия и стигнал през Унгария до
австрийската граница. За нас през цялата война не е имало глад, бяхме и добре
облечени, казва той. Като образован и завършил Школа за офицери бил
назначен за взводен командир. В изоставен от немците окоп веднъж намерил
лопатка, която взел със себе си. Находката му спасила живота в прекия смисъл
на думата- носел я на гърба си и в битка куршум ударил първо нея, а после
попаднал в тялото му. Лично е виждал и добре помни и командира на
българската армия ген. Владимир Стойчев, който често обичал да бъде сред
войниците, да прегърне някого свойски и да размени с него някоя и друга дума.
Имал е шанса да види още исторически лица – маршал Тито, маршал Толбухин,
маршал Бирюзов.

