Троян отбеляза 73 години от Дравската епопея

С полагането на венци и цветя пред паметника на загиналите във войните
в Троян бе отбелязана 73-годишнина от славните боеве на Българската
армия при Драва през Втората световна война. Мемориалът е открит през
1938 г. Средствата за постройката се събирани от дарения, в които първо
място заема щедрият съгражданин на троянци Цочо Хр. Оряшков, пише в
архивни издания от историята на града. През 2017 г. във връзка със 100
години от Дойранската епопея се провежда дарителска кампания „Помним
героите си“ и е извършено обновление на паметника и на градинката пред
него.
Сред участниците бе и медицинският подофицер 97-годишият ветеран
Стойко Велев от Тетевен. Там бе и почетният председател на Общинската
организация на СВВБ в Троян майор от запаса Никола Магунски, който
само на 20 години попада на фронта и изкарва двете фази на войната, след
като България излязла от фашистката коалиция и обявила война на
Хитлеристка Германия. Заедно с него били 7 човека от Троян в 52-и
Моравски полк. 1427 тронци участват в заключителния етап на Втората
световна война. Това отбеляза в своето слово председателят на
Общинската организация Румен Тодоров. 40 от тях не се завръщат, оставят
костите си по бойните полета за победата над хитлерофашизма. Днес в
Общината има един жив участник в Дравската епопия, но поради
здравословни причини не успя да дойде на честването. Тази среща се
провежда в навечерието на отбелязването на 150 години от създаването на
нашия град, каза Румен Тодоров.
Честването продължи с доклад за участието на Българската армия в
отбранителната операция и преодоляването на р. Драва, който бе изесен от
сержант от запаса Иванка Ралчевска, секретар на Общинската организация
на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ). Преди това
ученици от СУ Васил Левски“ с директор Розалина Русанова изнесоха
родолюбив поетичен рецитал. В събитието участва активът на СВВБ от
Северозападна България. Домакин бе Ловешката организация начело с
майор от запаса Ганко Бенев. Групата от Плевен бе начело с полковник от
запаса Иван Смарандов, от Враца се водеше от полковник от запаса
Лъчезар Генов.

Приветствия към участниците бяха отправени от името на кмета на
Община Троян Донка Михайлова, която оси званието „Заслужил деятел на
СВВБ“, председателя на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков и на
областната организация на СОСЗР бригаден генерал от запаса. Проявата,
като специално поканени, уважиха почетният председател на СОСЗР
генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов и председателят на БАС
Симеон Игнатов. Представителите на централното ръководство на СВВБ
се водеха от председателя доц. д-р Иван Сечанов и заместник-председателя
полковник от запаса Петър Пандурски.
Представителите на областните организации от Северозападна България се
включиха в обмяната на опит по изпълнението на решенията на Десетия
конгрес на съюза. Това е една от изпитаните през годинте форми на работа
на СВВБ, наречена зонални срещи, които се провеждат четири пъти в
годината в различни региони на страната. Домакинът майор от запаса
Ганко Бенев запозна участниците с опита на Ловешката оргаизация.
Полковник от запаса Лъчезар Генов сподели успехите и трудностите при
изграждането на военни паменици в областта. Емилия Стойчевска от
централното ръководство припомни правата на ветераните от войните,
според закона и другите нормативни документи. Доц. д-р Софи Пинкас от
ИБ на ЦУС призова за повече грижи към останалите живи ветерни.
Председателят Иван Сечанов благодари на участниците и ги призова към
по-голяма активност в интерес на членовете на СВВБ.

