Епичните Дравски боеве „оживяха“
край София

За втора поредна година в в района на водоема, намиращ
се непосредствено до село Негован, Софийско,
непосредствено до р. Лесновска, бе проведена възстановка
на събитията по време на Дравската епопея от 6 март
1945г. Инициативата на Клуб за военно-исторически
реконструкции "Братя по оръжие" стана факт във
взаимодействие с Министерството на отбраната,
респективно дирекция „Социална политика“, НГЧ и
Служба „Военна полиция“, както и със Столична община
- район Нови Искър. Възстановката се ръководеше от
председателя на клуба доц. д-р Момчил Тачев и неговия
заместник
д-р
Деян
Иванов.
Реконструкцията
наблюдаваха ветерани от Втората световна войната,
запасни и резервисти, официални лица, млади и стари.
Дойдоха и фронтоваците ген. Димитър Ж. Тодоров,
доц. д-р Софи Пинкас, полк. Николай Георгиев –
Шмайзера, Любен Ризов, д-р Димчо Димчев, капитан
далечно плаване Атанас Илев и Христо Павлов.
Последният на 11 април започна стотната година от своя
живот. В полевата болница той е приемал ранените по
време на войната. Ветераните се водеха от заместникпредседателя на съюза полковник от запаса Петър
Пандурски. СОСЗР беше представен от председателя на
Столичната организация бригаден генерал от резерва
Стефан Стефанов. На събитието бяха още председателят

на Българската национална комисия по военна история
полковник от запаса проф. Димитър Минчев, почетният
председател на НД „Традиция“ полковник от запаса
Станчо Джумалиев и членове на Сдружението на бившите
сини каски „ 4 май“. За групата на военно-патриотичните
организации се грижеше полковник от резерва Манол
Тенчев – началник на отдел „Военни паметници и военнопатриотично възпитание“ в дирекция „Социална
политика“ на МО.
Нека с тази проява, каза директорът на дирекция
„Социална политика“ на МО Ив Антонов, припомним
подвига на хилядите български воини, които гониха
докрай врага през Втората световна войнаа. Той отбеляза,
че българското общество не е напълно запознато с
участието ни при разгрома на хитлерофашиизма и
подобни възстановки изпълняват тази мисия. При Драва
българскаат войска направи невъзможното, но спря
армията а на Третия райх, бе категоричен Иво Антонов.
Той запозна стотиците зрител с историческите данин от
Дравската епопия. Членовет на клуба бяха с автентични
униформи и въоръжение. Показана бе оригинална и
много рядка техника, като триосния камион „Щаер“,
модел 1936 г., мотоциклети „Цюндап“ и БМВ. За първи
път във възстановка бе използвана тежката артилерия –
122- милиметрова гаубица от Втората световна война.
22 членове на клуба удържаха българските позиции срещу
17 „немци“, които обаче бяха много по-добре технически
осигурени. Стигна се и до ръкопашен бой, но

аплодисментите на публиката възвестиха победата на
българската войска. Не помогнаха и позивите, които
призоваваха българските воини да не се бият срещу
доскорошните си бойни другари.
Панахида за загиналите български воини отслужи отец
Константин от параклис „Св. Троица“, който през 19761978 служи като шофьор в авиобаза „Граф Игнатиево“ и е
участвал в изграждането на авиобаза „Равнец“. Събитието
завърши с полагане на венци и цветя пред загиналиете
воини от Негован.

