
СЪРДЕЧНИ СРЕЩИ НА РУСКИТЕ ВЕТЕРАНИ В 

БЪЛГАРИЯ 

Делегацията на Свердловската областна обществена 

организация (СООО) на ветераните от войната, труда, 

бойните действия, държавната служба и пенсионерите 

пристигна в София  

на 2 юни.  

Тя се ръководеше от председателя на организацията 

генерал-майор от запаса Юрий Судаков – военен пилот 

изтребител. 

Гостите бяха посрещнати от председателя на Съюза на 

ветераните от войните на България доц. д-р Иван Сечанов, 

заместник-председателя и главен секретар капитан I ранг 

от запаса Марин Петков и други представители на 

ръководството на военно-патриотичната организация. 

Визитата бе в отговор на посещението на наша делегация 

в края на миналата година в Екатеринбург по повод 120 

години от рождението на маршал Георги Жуков.   

В състава на делегацията бяха още разузнавачът ветеран 

от Втората световна война 94-годишният Николай Власов; 

героят на Руската федерация, участник в Чеченската 

кампания полковник от запаса Сергей Воронин, който е и 

активист по патриотичното възпитание и за работа с 

младежта;  председателят на СООО в Община Ирбит 

Галина Ваганова и народният артист на Руската 

федерация Иван Пермяков, който е и член на 

Обществената комисия по патриотичното възпитание и за 



работата с младежта.  Вечерта руските гости участваха в 

митинга пред Братската могила в Борисовата градина за 

Деня на Ботев и падналите за свободата на България. 

Слово произнесе ген. Судаков. 

Изпълнението на договора за съвместна дейност,  

подписан в края на миналата година в Екатеринбург, бе 

обсъдено  

на 3 юни  

с ръкводството на Съюза на ветераните от войните. Общо 

бе мнението, че има широко поле за сътрудничество на 

двете организации, както в усилията за опазване на мира, 

така и за военно-патриотичното възпитание на младото 

поколение и на населението като цяло. Благодарности за 

топлото посрещане изрази председателят на СООО 

генерал-майор от запаса Юрий Судаков – военен пилот 

изтребител. Своя опит споделиха останалите членове на 

делегацията. Като част от културната програма посети 

Рилския манастир. 

Председателят на форум „България-Русия“ проф. 

Светлана Шаренкова и ръководството на в. „Земя“ приеха 

гостите  

на 4 юни.  

Те разговаряха по различни аспекти на отношенията 

между двете страни. Преди това делегацията положи 

венци на паметника на Незнайния воин, паметника на 

командващия Първа българска армия във Втората 



световна война генерал-полковник Владимир Стойчев и 

паметника на Съветската армия.  

Съвместно заявление подписаха  

на 5 юни  

председателите на Съюза на ветераните от войните на 

България и на Свердловската областна обществена 

организация (СООО) на ветераните от войната, труда, 

бойните действия, държавната служба, и пенсионерите 

доц. д-р Иван Сечанов и генерал-майор Юрий Судаков. 

Това стана на среща в ЦВК, с което бе поставено началото 

на официалната визита на руската делегация. 

Генерал-майор Судаков съобщи, че носи за президента на 

Република България ген. Румен Радев отличия и 

специални подаръци от губернатора на Свредловска 

област Евгений Куйвашев и от Законодателното събрание.  

Приветствие към госите и българските ветерани от името 

на държавния глава поднесе съветникът на президента по 

вътрешна сигурност и гражданско общество Николай 

Копринков, който получи наградите. Двете делегации си 

размениха паметни подаръци. Доц. д-р Сечанов удостои с 

юбилеен медал „100 години независима България“ генера-

майор Судаков и Евгений Куйвашев, а с почетен знак на 

съюза – Свредловската областна организация и консула 

ни в Екатеринург Пламен Петков. В знак на 

признателност за гостоприемството и съвместната работа 

генерал-майор Судаков отличи представители на Съюза 

на ветераните от войните на България, посолството на 



Руската федерация у нас и проф. Светлана Шаренкова – 

председател на Форум „Русия-България“. 

В общото заявление се дава висока оценка на първите 

стъпки за изпълнение на подписаните в Екатеринбург на 2 

декември м.г. договори за съвместна работа на 

национално ниво и с Областната организация на съюза в 

Стара Загора. Двете страни изразяват твърдата си 

подкрепа за запазването на мира в Европа и света и 

предупреждават световната общественост за рисковете и 

заплахите, които пораждат проявите на фашизъм, 

неофашизъм и тероризъм. Заявяват, че ще използват 

всички законови и граждански средства и възможностите 

на организациите за подобряване на сътрудничеството 

между двете страни и народи. 

Да поздравят руската делегация и връчат плакети, 

сертификати и други отличия на срещата специално 

дойдоха председателят на СОСЗР генерал-лейтенант от 

запаса Стоян Топалов, председателят на Съюза на 

военноинвалидите и военнопострадалите младши 

лейтенант от запаса Петър Велчев, председателят на 

Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ капитан 

далечно плаване Атанас Илев, генерали и офицери от 

запаса и резерва, ветерани, военноинвалиди и 

военнопострадали и представители на Съвета на руските 

ветерани, които живея у нас.  

Началото на срещата бе поставено с изпълнение на 

Представителния ансамбъл на Въоръжените сили. В 



поздравителния концерт се включи и гостуващия у нас 

народен артист на Руската федерация Иван Пермяков. 

Генерал-майор Юрий Судаков и придружаващите го, бяха 

приети  

на 6 юни  

от заместник-кмета на Община Асеновград Мария 

Вълканова. Разговорът бе не само около опазването на 

военната история и патриотичното възпитание на 

младежта, но бе акцентирано и върху необходимостта от 

икономическо сътрудничество.  Асеновград е побратимен 

със Стари Оскол – град в Белгородска област, което дава 

възможност за чести контакти на административно и 

културно ниво. Въпреки това ни липсва по-тясното 

политическо и човешко общуване с Русия, каза г-жа 

Вълканова. 

В срещата участваха още заместник-председателят и 

отговорен секретар на Съюза на ветераните от войните на 

България капитан I ранг от запаса Марин Петков, Елена 

Ангелова, член на националното ръководство и 

председател на Старозагорската организация, 92-

годишната ветеранка Ана Палавеева, председателят на 

Областния съвет на Съюза майор от запаса Атанас 

Хаджиев и председателят на Общинския съвет на Съюза 

Борис Филипов, който е потомък и началник на Военния 

клуб в града. 

Същия ден делегацията поднесе венец и цветя на 

паметника на Съветската армия (известен с 



името Альоша), който с издига на върха на 

хълма Бунарджик в Пловдив. Там капитан I ранг от запаса 

Петков връчи на Николай Власов значката на Съюза, 

която се дава само на участници във войната. Разговор по 

редица въпроси от съюзен и двустранен характер имаше 

предната вечер в клуба на Областния съвет на ветераните 

от войните в Пловдив. Участниците бяха поздравени с 

изпълнения на народния артист на Руската федерация 

Иван Пермяков и на представители на пловдивските 

ветерани.  

Доста въпроси имаше от старозагорските журналисти на 

пресконференцията в клуба на БТА. Интересът бе 

провокиран от встъплението на генерал-майор Судаков за 

целите и задачите на организацията и за желанието да 

продължава доброто сътрудничество с българските 

ветерани. Вечерта във Военния клуб се проведе среща с 

военно-патриотичните организации и други 

представители на старозагорската общественост. Да 

стисне ръката на генерала и на своя боен другар  Николай 

Власов лично дойде 104-годишният ветеран Диньо 

Райков. 

Населението на Свердловска област е 4,5 милиона души. 

1,8 милиона от тях са членове на нашата организация, 

посочи генерал Судаков в разговора с ръководството на 

Областния съвет на Съюза на ветераните от войните в 

Стара Загора с председател Елена Ангелова. С нас се 

съобразяват, подчерта той, съобщавайки, че е и съветник 

на губернатора за работа с обществените организации. За 



Русия не се безпокоим, защото идва поколение, което 

няма да я предаде, каза председателят на СООО в Община 

Ирбит Галина Ваганова, разказвайки за работата си с 

младото поколение. Във войната няма побeдители и 

победени, това се стараем да убедим нашите студенти. 

Това посочи героят на Руската федерация от двете 

кампании в Чечня полковник Сергей Воронин, който е 

съветник по военно-патриотичното възпитание на ректора 

на Уралския икономически университет. Вечерта завърши 

с голям концерт на народния артист на Руската федерация 

Иван Пермяков, в който се включиха и деца от студио 

„Розов свят“. Това беше третото излизане пред публика на 

Иван Пермяков. Впечатлен съм от България, винаги ми е 

приятно, когато съм у вас, посочва той. И държи да 

отбележим големия професионализъм на 

Представителния ансамбъл на българските въоръжени 

сили, с когото пя на първата среща в София. 

За нас изкачването на връх Шипка и докосването до 

Паметника на свободата ще остане незабравимо събитие, 

каза генерал-майор Юрий Судаков след посещението на  

на 7 юни  

на това свято за българи и руснаци място. Този момент 

няма да забравят и ученици от Гоце Делчев, които заедно 

с гостите поднесоха венец на паметника и с интерес 

изслушаха техните разкази за Втората световна война. В 

центъра на тяхното внимание бе разузнавачът ветеран от 

Втората световна война 94-годишния Николай Власов, 

който засрами останалите с безпроблемното изкачване на 



894-те стъпала, за да стигне до заветния връх, както го 

нарича Иван Вазов. Преди това делегацията се поклони и 

поднесе венци и цветя на паметниците на подполковник 

Калитин и на Бранителите на Стара Загора.  

На път за СОК „Камчия“ делегацията посети авиационно-

космическия парк край град Омуртаг, който е родното 

място на втория ни космонавт ген. Александър 

Александров. Ген. Судаков е летец-изтребител и за него 

бе вълнуващо да се докосне от самолети-изтребители, 

зенитно-ракетна установка, радио-локационна станция 

"Звезда" и друга техника. 

Споразумение за сътрудничесво подписаха  

на 8 юни  

председателят на Свердловската областна обществена 

организация (СООО) на ветераните от войната, труда, 

бойните действия, държавната служба, пенсионерите 

геерал-майор Юрий Судаков и изпълнителният директор 

на Санаторно-оздравителният 

комплекс (СОК) "Камчия" Станка Шопова. Гостуващата у 

нас делегация на СООО се запозна с комплекса и неговите 

възможности за отдих и укрепване на здравето на 

ветераните. 

Авиокосмическият център с планетариум в Учебно-

възпитателен център "Юрий Гагарин" има готовност да 

подготвя космонавти на първи етап. Неговият 

ръководител полковник от запаса Красимир Стоянов – 

дубльор на втория ни космонавт ген. Александър 



Александров, запозна гостите с  интерактивния аналог на 

спускаемия апарат на транспортния космически кораб 

"СЪЮЗ-ТМА". Със своите 14 специализирани кабинета 

направи впечатление лечебно-диагностичния и 

балнеологичен център "Здраве“. Генералът и останалите 

членове на делегацията разговаряха с учениците от 

Средното частно училище „Юрий Гагарин“, което се 

намира на територията на комплекса. Те поднесоха венци 

и цветя на паметника на подводничарите антифашисти и 

на маршал Толбухин. 

Късно вечерта стана ясно, че улица с името на българския 

генерал-полковник Владимир Стойчев е назована в руския 

град Жуков, Калужка област. Това е първият път, когато в 

Русия се открива улица в чест на чуждестранен 

военоначалник. Генерал-полковник Владимир Стойчев е 

сред най-значимите български пълководци. Той командва 

1-ва българска армия по време на Втората световна война, 

два пъти е герой на България, основател e на Българския 

олимпийски комитет. Генералът е и единственият 

чуждестранен гражданин, участник в Парада на победата 

в Москва през 1945 г. 

С добра равносметка завърши посещението на делегация 

на Свердловската областна обществена 

организация (СООО) на ветераните от войната, труда, 

бойните действия, държавната служба, пенсионерите у 

нас, водена от нейния председател генерал-майор Юрий 

Судаков. В последния ден –  

9 юни,   



гостите имаха срещи във Варна и Бургас. 

Във Военноморския клуб във Варна руските ветерани 

бяха приветствани от председателя на Областната 

организация на Съюза на ветераните от войните 

подполковник от запаса Васил Вълчев.  Той ги 

информира, че в гробищния парк жителите на града са 

издигнали паметник, където лежат костите на 42 войници 

от Съветската армия. Всяка година на 23 февруари, 9 май 

и 22 юни полагаме цветя в тяхна памет, посочи 

председателят. 

За участието на Българската армия в заключителния етап 

на Втората световна война говориха полковник от запаса 

Младен Николов и доброволката Верка Тонева. За да 

посрещне руските си бойни другари, на срещата дойде и 

101-годишният ветеран Димитър Спасов. Делегацията бе 

поздравена и от Кира Герасимова – представител на 

Съвета на руските ветерани, които живеят в България. 

Бяха разменени подаръци и взаимни послания за мир и 

разбирателство между двете ветерански организации. 

Във Военен клуб-Бургас, делегацията бе посрещната от 

председателя на Областната организация на Съюза на 

ветераните от войните Ася Бороджиева, председателя на 

Областната организация на СОСЗР ген. Васил Джелебов и 

председателя на дружество „Военноинвалид“ Михаил 

Томов. След размяната на мисли за по-нататъшната 

съвместна работа гостите бяха приветствани и от двама 

ветерани от войната 96-годишния Янаки Янакиев и Иван 

Дравски, чиято фамилия е свързана именно със славната 



за Българската армия Дравска епопея през март 1944 г. 

Ген. Судаков и останалите членове на делегацията заедно 

със своите домакини поднесоха цветя на паметника на 

Съветския воин, известен като бургаския Альоша. 

Спирдон Спирдонов 

 

  

 

 

 


