ПРИПОМНИХМЕ СЛАВНАТА ИСТОРИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
С тържествено събрание-концерт бяха отбелязани в ЦВК 125 години от
рождението на генерал-полковник Владимир Стойчев и 72 години от
Дравската епопея. Проявата бе дело на Национален организационен
комитет под ръководството на Съюза на ветераните от войните на
България.
„От името на малкото останали живи ветерани от Отечествената
антифашистка война, от името на геройски загиналите на фронта и
починалите ветерани, аз редникът-доброволец на фронта в състава на 9-та
гвардейска дружина на 9-ти пехотен полк – Пловдив, рапортувам пред
светлата памет на нашия ген. Владимир Стойчев.” Така започна словото си
председателят на Съюза на ветераните от войните на България доц. д-р
Иван Сечанов.
„Успешното участие на Българската армия под Вашето вещо ръководство
в състава на Трети Украински фронт на Съветската армия, съхрани
България в предвоенните й граници и не позволи унижението на
българската нация от трета национална катастрофа”, продължи по-нататък
рапорта си пред командира на Първа българска армия през Втората
световна война председателят на съюза. И още ”Няма да забравим думите
Ви при завръщането от фронта: „Народе мой, връщам ти синовете от
бойните поля на Вардар, Струма, Драва! Връщам ти имената на геройски
загиналите!”.
„По онова време Първа българска армия, командвана от прославения
генерал Владимир Стойчев, извърши велики подвизи, които се вписват с
чест в славната ни история”, се посочва в приветствието на президента и
върховен главнокомандващ Въоръжените сили ген. Румен Радев, което бе
прочетено от заместник-председателя на Съюза на ветераните от войните
полковник от запаса Петър Пандурски. Обръщайки се към ветераните
държавният глава заявява: „Вашето дело е светъл пример за родолюбие, за
твърдост и непоколебимост в отстояването на воинските традиции на
нашата армия.” Поздравителни адреси бяха изпратили още началникът на
отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев и командващият СКС генераллейтенант Любчо Тодоров.
Генерал Стойчев е икона за българския спорт, посочи в приветствието си
заместник-председателят
на
Българския
олимпийски
комитет
волейболната звезда Любо Ганев. Учим се от неговите добродетели,

обещаваме да носим достойно името му, заяви Николета Запрянова,
председател на Ученическия съвет в СУ „Ген. Владимир Стойчев”. За
славната Дравска епопея на Българската армия през март 1945 г. и
пълководческиия гений на ген. Стойчев говори военният историк
полковник от запаса проф. Марин Калонкин. Той призова държавата да
направи необходимото за възраждане на музея на Първа българска армия в
Харкан, Унгария. Председателят на СОСЗР генерал-лейтенант от запаса
Стоян Топалов връчи грамоти на интелектуалци с принос за издигане на
паметници на кирилицата в Улан Батор, Монголия и Антарктида.
Отличията получиха проф. Николай Овчаров, офицерите от запаса Младен
Станев, арх. Михаил Михайлов, Асен Пиперков, Бойко Свиленов –
директор на ОУ „Св. Иван Рилски” в Перник, доц. д-р Ивайло Симеонов кмет на Елин Пелин и Тихомир Славов – председател на фондация „КСС”
в Плачковци, община Троян.
Военно-родолюбивата проява уважиха още заместник-министърът на
отбраната ген. Стефан Петров, заместник.министърът на младежта и
спорта Мая Тодорова, заместник-командващият на СКС генерал-майор
Тодор Дочев, директорът на СУ „Ген. Владимир Стойчев” Васил Вутов и
повече от 100 ученици, председателите на военно-патриотичните съюзи,
ветерани от войните, запасни и резервисти, акредитирани у нас дипломати
и др.
Събранието завърши с тематична концертна програма. Тя бе съвместна
изява на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили и СУ „Ген.
Владимир Стойчев”. От училището се включиха клубовете по
художествена гимнастика и спортна акробатика. Сред изпълнителите от
ансамбъла бяха Станислава Димитрова - Съни, Бойка Дангова, Дамски
фолклорен квартет „Ладена” и Сунай Чалъков, който се оказа, че е
завършил Спортно училище „Майор Атанас Узунов”, но в Русе и със
специалност „Футбол”. Цветята за изпълнителите бяха от министъра на
отбраната ген. Стефан Янев и началника на отбраната генерал-лейтенант
Андрей Боцев.
Предния ден в СБЖ се проведе пресконференция с участието на
председателя на Съюза на ветераните от войните доц. д-р Иван Сечанов,
председателя на СБЖ Снежана Тодорова, полковник от запаса проф.
Марин Калонкин (б.р. – спомчените му за генерала публикувахме в бр. 2 от
2017 г. на сп. „Военен глас”), председателя на СОСЗР генерал-лейтенант от
запаса Стоян Топалов, председателя на ОС Симеон Симеонов и
представители на други военно-патриотични и родолюбиви организации.

Целта ни е, каза доц. д-р Сечанов, да припомним делото и живота на
генерал Владимир Стойчев, да се популяризират постиженията му като
военоначалник, дипломат, депутат, спортист и спортен деятел. Той е
председател на Националния организационен комитет по този повод, в
който влизат представители на министерствата на отбраната, младежта и
спорта, на Съюза на ветераните от войните, Съюза на офицерите и
сержантите от запаса и резерва, Съюза на военноинвалидите и
военнопострадалите, Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ,
Отечествения съюз, Българския антифашистки съюз, Съюза на
българските журналисти, Българския олимпийски комитет, Българската
федерация по конен спорт, Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев”
– София, Националния военноисторически музей, Военноисторическата
комисия и др. организации.
Работим по приетата програма, каза председателят на Съюза на ветераните
от войните, която се изпълнява и в страната. На 24 февруари в Музея на
съобщенията в Централна поща бе валидирана марка с лика на ген.
Владимир Стойчев. Всички прояви на съюза до края на 2017 г. са под знака
на тази годишнина. Рождената дата на ген. Стойчев е на 7 април. Тогава е
и патронният празник на Спортното училище в София, в който ще се
включат и ветерани от войната.
***
Организациите на Съюза на ветераните от войните-Сливен, Съюза на
офицерите и сержантите от запаса и резерва-Сливен и Тракийско
дружество "Лазар Маджаров", организираха във Военния клуб
тържествено събрание-концерт, по случай 125 години от рождението на
ген. Владимир Стойчев, 72 години от Дравската епопея и 104 години от
Одринската епопея.
Събитието уважиха зам.-кметът на Община Сливен Пепа Чиликова,
общинският съветник и бивш кмет на общината ген. Кольо Милев, г-н
Михаил Кавръков – председател на дружеството за дружба с Русия и
народите на ОНД, председателката на руското дружество „Отчий дом”,
председателката на дружество „Военноинвалид” и общественици.
Тържествената част започна с Химна на Република България, след което бе
прочетен доклад от председателя на Съюза на ветераните от войните на
България полковник от запаса Николай Тодоров.
В тържествения концерт участваха Фолклорен хор "Тракия пее" при
Тракийско дружество „Лазар Маджаров“ – Сливен, Руски хор „Славяни” и

„Русиянка”, Учителски хор при клуб „Будители”, Детски състав по
художествена гимнастика, Школа за спортни танци „Бисерче” и Танцов
състав „Тракийче” при Военен клуб - Сливен.
На организаторите и участниците в тържеството бяха поднесени кошници
с цветя от името на кмета на общината г-н Стефан Радев и председателя на
Общинския съвет г-н Димитър Митев. Благодарим!
Многобройната публика взела участие в тържественото събрание-концерт
остана запленена от талантливите изпълнения на самодейните състави от
града. Присъстващите заявиха желанието си за по-решителен принос на
запасното войнство за обогатяване културния календар на Общината.

