
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ДЪРЖАВИ СЪБРА АРХАНГЕЛОВА 

ЗАДУШНИЦА В С. ЦАПАРИ 

 

Те отдадоха чест и положиха венци и цветя  на гробовете на 196 

български воини от 15-и пехотен Ломски полк и 3-и пехотен 

Бдински полк, загинали преди сто години за Майка България. 

 

Българското военно гробище край с. Цапари, Македония отново 

събра представители на армиите на воюващите страни през Първата 

световна война. На Архангелова (мъжка) задушница дойдоха 

военните дипломати, акредитирани в Скопие, на Великобритания, 

Гърция, Хърватия, Сърбия, Франция, Италия и САЩ. Те отдадоха 

чест и положиха венци и цветя  на гробовете на 196 български воини 

от 15-и пехотен Ломски полк и 3-ти пехотен Бдински полк, загинали 

преди сто години за Майка България. 

 

Нашата делегация  

се водеше от заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант 

Пламен Атанасов. В нея участваха още директорът на дирекция 

„Социална политика“ на МО Иво Антонов, началникът на отдел 

„Военни паметници и военно-патриотично възпитание“ в 

дирекцията полковник от резерва Манол Тенчев, както и 

представители на военно-патриотичните организации, сред които 

бяха почетният председател на СОСЗР генерал-лейтенант от запаса 

Стоян Топалов, заместик-председателят на Съюза на ветераните от 

войните на България полковник от запаса Петър Пандурски, 

заместник-председателят на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, 

ШЗО и РВГ полковник от запаса Любен Миланов, заместник-

командирът на батальона ни от мисията в Камбоджа полковник от 

запаса Янко Янков от Сдружение „Сини каски – 4 май“ и 

председателят на НД „Традиция“ полковник от зпаса Станчо 

Джумалиев. Във възпоменателната церемония се включиха още 

посланикът ни в Скопие Иван Петков, военният аташе полковник 

Илиян Кръстев, заместник-началникът на офиса на НАТО в Скопие 

подполковник Ивайло Тоширов, генералният консул Теодор 



Русинов и бившият консул, а сега служител във външно 

министерство, Чавдар Младенов. На гробището се поклониха още 

представители на българската общност, на с. Цапари, на армията на 

Република Македония и генералният консул на Гърция в Битоля. 

От името на Мнистерството на отбраната Иво Антонов благодари на 

всички, които дойдоха, за да почетат пdметта на нашите 

герои. Прозвучаха националните химни на Република Македония и 

Република България. Това място е  знаково за българите, бе 

категоричен посланик Петков. Самата церемония, която се провежда 

за пореден път, показва, че можем да се обединим и никога да не 

допускаме война, каза още той. Тези и хиляди още войници, които 

са наши предци, дадоха живота си, за да живеем днес свободно, 

отбеляза в приветствиието си от името на военно-патриотичните 

съюзи генерал-лейтенант от запаса Топалов. Той припомни 

патриотизма и героизма на местното население преди 100 

години,   което в най-тежките моменти помагаше с каквото може да 

българската войска. 

 

Поднесени бяха венци и цветя от името на министъра на отбраната, 

началника на отбраната, посолството ни в Скопие, генералното 

консулство в Битоля, консулството на Гърция, военно-

патриотичните съюзи, както и от присъстващите аташета по 

отбраната. В църквата „Св. Георги“, в чийто двор са единствените 

запазени седем паметника на загинали български офицери, бе 

отслужена панихида. През Първата световна война Цапари е 

на фронтовата линия. През 2004 г. гробището в селото стана първото 

официално признато българско военно гробище на територията на 

Република Македония.  

 

По-късно бе обявено, че със заповед на министъра на отраната 

Красимир Каракачанов с награден знак „За вярна служба под 

знамената“ - първа степен, е удостоен полковник Илиян Кръстев, 

аташе по отбраната в Скопие, за проявено самообладание и 

решителност при изпълнение на задачи в интерес на националната и 

регионална сигурност и отбрана. Наградата връчи заместник-



началникът на отбраната генерал-лейтенант Пламен Атанасов. 

Отличието ме прави горд и в същото време удовлетворен, че това, 

което правих през изминалите три годиниq намира признание, каза 

полковник Кръстев и благодари за високото призвание. Наградният 

знак бе връчен в присъствието на посланика ни в Скопие Иван 

Петков, генералния консул в Битоля Теодор Русинов, директора на 

дирекция „Социална политика“ на МО Иво Антонов, представители 

на военно-патриотични организации и аташетата по отбраната на 

Великобритания, Гърция, Хърватия, Сърбия,, Франция, Италия и 

САЩ, както и на заместник-началника на офиса на НАТО в Скопие 

подполковник Ивайло Таширов. 

 

Генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов връчи почетния знак 

на запасното войнство и други паметни подаръци на посланик Иван 

Петков, офицер от запаса.Благодари му от името на Съюза на 

ветераните от войните, Съюза на военноинвалидите и 

военнопострадалите, Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ 

и Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва за помощта 

при реализиране на военно-родолюбивите прояви. 

 

Уникално събитие  

се е състояло три седмици преди Архангелова (мъжка) задушница. 

Да се поклонят пред паметта на загиналите български воrни през 

Първата световна война и погребани край с. Цапари, Република 

Македония, дошли военни ветерани на Франция. Това е красноречив 

жест за готовност да оставим във времето назад  неприятелските си 

отношения  и да посветим усилията си за запазване на мира в Европа 

и света. 

 

В знак на признателност френските резервисти са свалили 

знамената на своята организация пред надгробните паметници. 

Вчера там се събраха представители на 9 държави, чиrто армии 

бяха от двете страни на фронта преди 100 години и демонстрираха 

същата готовност да не забравят миналото си, но и да помнят, че 

човечеството не е измислило нищо по-лошо от войната.    


