Ветерани от войната столетници
През февруари 2018 г. в град Пловдив двама ветерана навършиха сто
години. Единият е Асен Стефанов Доганов, който е роден на 10
февруари 1918 г.в село Забърдо обл. Смолян. Участвал е в двете фази
на Отечествената война в Скопие, Страцин, Куманово и стига до
Унгария. Трудовата си дейност започва като работник в Държавно
горско стопанство в с.Хвойна, а след това в стопанството в Бяла
черква. В гр.Пловдив работи в консервния комбинат. Семейството
му се състои от четири дъщери, седем внуци, седем правнуци и един
праправнук. Другият е Трифон Първанов Иванов, ветеран от
войната, професор в Института за хранително-вкусова
промишленост в Пловдив.
Бях поканен да присъствам на юбилейното тържество на професора
на 10 февруари 2018 г. в салона на „Малкия Бунаждник” в
подножието на хълма на освободителите. В уречения час
семейството и потомството на юбиляра изпълниха салона, доведоха
професора окичен по гърдите с бляскави военни и трудови отличия.
Юбилярът със завидна стъпка, с румено лице, с усмивка приемаше
поздравленията от гости, приятели и роднини, настани се на масата
отрупана с цветя, напитки и мезета. Юбилейното тържество в месеца
на любовта и виното премина с дегустация, със слова за качеството
на керацудата, на бялото и червено вина. Дегустацията на виното
ръководеха млади опитни винопроизводители.
С аплодисменти бе посрещнато името на Трифон Иванов като
ветеран от войната, като теоретик и критик по винопроизводство.
Негов е учебникът по винопроизводство във Висшия институт по
хранително-вкусова промишленост в областния град. Неговият

научен труд по винопроизводство четат студентите от съответната
катедра.
Вълнуващо слово за юбиляра произнесе майор от запаса Атанас
Хаджиев – председател на Областния управителен съвет в Съюза на
ветераните от войните на България. Той от името на министъра на
отбраната и от името на Съюза на ветераните от войните на България
поднесе пъстри награди, грамоти, книги, плакети. Всяка дума на
оратора, всяка награда бяха посрещани с аплодисменти и „Браво”.
Ген. Цветан Тотомиров – земляк на професора от Видинския край,
също поднесе поздравително слово за земляка си и подаръци, в това
число и книга за бойния път на 59-ти Пирински полк, за картечната
рота в полка, в която е воювал ветеранът във втората фаза на войната
в Унгария, в Хърватската република до Австрийските Алпи.
След генерала думата бе дадена на Петя Манева от името на
Общинския съвет в Пловдив. С разкошен букет тя поздрави
юбиляра. След поздравителните слова и песни за столетника се
заредиха фотоснимките за спомен с дядо Трифон. Снимки с гостите,
със семейството, с внуци и правнуци.
Тържествената вечер завърши с музика, хора, танци върху белия
гланциран мрамор. Неуморими бяха палавите правнучки на дядото.
Красивите подскоци с лачените обувки под ритъма на нашата
ръченица, на руския казачок, игривите коси на момичетата
изпълваха с радост душата на столетника и на гостите.
В заключение на тържеството всички бяхме единодушни, че бойния
път на столетника трябва да направим достояние на
средношколската младеж, на студентската, на войниците от
гарнизона. Началото на обредната вечер бе тържествено, а финалът
– възторжен. В късните часове на зимната вечер се разделихме. Вън

продължаваше да ръми кротък дъждец. Мислих за бурните и лунни
нощи някога край Драва, където сме били заедно с Трифон. Той в
картечната рота на 59-ти пехотен Пирински полк, а аз в 8-ма конна
батарея на Самоковския полк.
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