
Положихме 100 карамфила край с. Страцин, Македония,   

в памет на загиналите български войници 

 

Членове на Съюза на ветераните от войните на България положиха  100 карамфила край с. 

Страцин, Република Македония, където преди 74 години българската войска води героични 

сражения с армията на хитлеристка Германия. Родолюбивата проява бе по повод 

предстоящите празници 6 май – Ден на храбростта и Празник на Българската армия и 9 май – 

Ден на победата и Ден на Европа, който е и празник на Съюза.  

Групата се водеше от заместник-председателя и главен секретар на съюза капитан I ранг от 

запаса Марин Петков. Заедно ветераните пред подвига на българския войник се поклониха 

пенсионери инвалиди от столичния район „Подуяне”, водени от председателя Атанаска 

Велинова и Марианка Любенова, уредник на Клуба на пенсионерите. 

За бойните действия преди 74 години  говори заместник-председателят на съюза и 

председател на Областната организация в Кюстендил майор от запаса Тодор Гогов. Той и доц. 

д-р Софи Пинкас  са от първите българи, които влизат в бой с немците непосредствено след 9 

септември 1944 г. Тодор Гогов призова за повече разум, за да няма никога вече война. 

Една от най-славните страници във военната ни история е проведената от Българската армия в 

периода от 8 октомври до 14 ноември 1944 г. Страцинско-Кумановска настъпателна операция., 

която има за цел да пресече пътя за отстъпление на група армии „Е" на Третия райх от Гърция. 

Войските наПърва  армия (1-ва, 2-ра и 11-а пехотна дивизия, 2-ра конна бригада, Въздушната 

ескадра, 333-то армейско разузнавателно ято и Парашутната дружина) под командването на 

генерал-майор Владимир Стойчев нанасят спомагателния удар на Българската армия по 

Кюстендилско – Скопското оперативно направление. Задачата на армията е да разгроми 

противниковата групировка в района на Крива паланка, на Стражин – Страцин и на Куманово, 

да излезе в долината на р. Вардар и да прекъсне пътищата за оттегляне на групата армии „Е“. В 

боевете за Стражинската позиция особено се отличават 9-и пехотен пловдивски полк, получил 

почетното име „Стражински“, и Парашутната дружина, която се сражава като щурмово 

подразделение. Героично се отбранява в продължение на една седмица обкръженият при 

Страцин 1-ви пехотен софийски полк. След овладяването на Куманово, 1-ва армия във 

взаимодействие с югославски части и войски от 4-та армия освобождава Скопие и преследва 

противника към Косово поле. В боевете за силно укрепените противникови позиции при Крива 

паланка, Стражин, Страцин и Куманово загиват 2863 български офицери, подофицери и 

войници. 

На славното за военната ни история място, където за съжаление все още няма паметен знак, 

дойдоха също заместник-председателят на Съюза на ветераните от войните полковник от 

запаса Петър Пандурски, представителите на областните организации в Стара Загора, Сливен, 

Плевен и Пловдив Елена Ангелова, полковник от запаса Божидар Борденяшки, полковник от 

запаса Иван Смарандов и майор от запаса Атанас Хаджиев и  на Столичната организация Кирка 

Магеина и др. 



СОСЗР бе представен от председателя на организацията в „Подуяне” полковник от запаса 

Васил Арабаджиев, а Сдружението на бившите сини каски „4 май” от председателя редник от 

запаса Николай Колев. В групата бяха още председателят и секретарят на читалище 

„Възраждане” Росен Велчев и Александър Ангелов. 

Посещението стана благодарение на инициативата на председателя на организацията на 

Съюза на ветераните от войните в район „Подуяне” старши лейтенант от запаса Марин Илиев. 

И на кмета на района Ева Митова, която направи възможно пътуването. За логистиката се беше 

погрижил и подполковник от запаса Кирил Йовев – председател на Общинската организация 

на Съюза на ветераните от войните в Кюстендил. 

Това е поредната родолюбива проява на Съюза на ветераните от войните в навечерието на 

Деня на победата. През миналия месец ръководството му организира в Троян национално 

отбелязване на Дравската епопея от март 1945 г. В напреднала фаза е подготовката на 

програмата за 9 май. На този ден предстои полагане на венци и цветя пред Паметника на 

незнайния воин и шествие на „Безсмъртен полк – България“. 

 


