Високо признание за ветерани от
Втората световна война

На основание чл. 16, т. 5 от Устава на СВВБ Централният
управителен съвет взе решение за удостояване със звание „Заслужил
деятел на Съюза” петима ветерани от Втората световна война.
Сижа Димитрова Руменова е родена на 15.10.1924 г. в гр. Провадия.
Членувала е в прогресивни младежки организации. Участва във
втората фаза на войната, като санитарка по фронтовете на Хърватия
и Унгария. За проявен героизъм получава български и чужди ордени
и медали. Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски” и като
юрист помага много при създаването на СВВБ. Доста година завежда
правното и организационната направление на СВВБ.
Митка Захариева Николова е родена на 10.12.1928 г. в с. Алтимир,
обл. Враца. Едва навършила 16 години заминава като доброволка на
фронта. Участва като санитарка в епичните боеве на Българската
армия при Стражин, Страцин и Куманово. След войната завършва
медицина и служи като лекар в БНА. Пенсионира се със звание
„полковник”. Носителка е на български, сръбски, съветски и др.
ордени и медали. Нейният брат загива при Страцин, като помощниккомандир на Парашутната дружина на 18 октомври 1944 г.
Д-р Крум Димитров Пирдопски е роден на 16.02.1024 г. в с. Рогозен,
Врачанско. Живее в с. Главиница, Пазарджишка област. Пред 1944
г. участва в антифашистката съпротива, като партизанин от отряд
„Гаврил Генов”. Доброволец е в първата фаза на Втората световна
война в направлението Ниш- Белград. Носител е на войнишкия
кръст „За храброст” – четвърта степен. След войната работи на
здравния фронт. Активно участва в създаването на СВВБ и дълги

години е председател на Областната организация в Пазарджик и
член на централното ръководство.
Д-р Йовко Иванов Вълчев е роден на 17.05.1922 г. в с. Овчи
кладенец, Ямболско. Като редови войник служи в различни
поделения. Във Втората фаза на войната участва като доброволец в
състава на 29-ти Ямболски полк, включително в епичните боеве при
Драва. Носител е на орден „За храброст” и на други руски, сръбски
и български медали. През 1946 г. е в основата на създаването на
Съюза на бившите фронтоваци в Ямбол. През 1990 г. участва
активно в създаването на СВВБ. Първоначално е организационен
секретар, а по-късно – дългогодишен председател на Областната
организация на СВВБ в Ямбол. Той е един от инициаторите и
организаторите за създаване на Музея на бойната слава в Ямбол.
Полковник от запаса Иван Бончев Иванов е роден на 31.07.1920 г. в
с. Тича, сега Сливенска област, а тогава околия Омуртаг, област
Шумен. През 1941 г. завършва ШЗО и служи в Самоков и в Ниш.
Произведен е в офицерско звание. Участва в първата фаза на войната
в направление Крива Паланка, Куманово, Скопие, при Страцин и
Стражин и др. Уволнява се през 1955 г., в резултат на Женевските
споразумения. Работи на партийния и обществения фронт. Доста
години е секретар на Градския народен съвет – Шумен. Удостоен е
със званието „Почетен гражданин на Шумен”. Участва активно при
създаването и развитието на Областната организация на СВВБ в
Шумен, като заместник-председател, а от 2002 г. - като председател.
Той е почетен член на СВВБ, награден е с държавни отличия –
ордени и медали.

