
Ветераните отбелязаха по достойнство 6 и 9 май 

Ветераните от войните в София и страната получиха заслужено 
уважение на двата майски празника – Денят на храбростта и 
Празник на Българската армия и Денят на победата над фашизма 
и Денят на Европа.  Те бяха уважени от президента и върховен 
главнокомандващ Въоръжените сили ген. Румен Радев, 
министъра на отбраната Красимир Каракачанов, началника на 
отбраната генерал Андрей Боцев, генерали и офицери, 
представители на централната и местната власт и политически 
сили.  Съюзът на ветераните от войните на България бе основен 
организатор на проявите.      
Президентът ген. Румен Радев награди 100-годишни ветерани 
от войната 
Веднага след Гергьовския парад по утвърдена вече традиция 
президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили 
ген. Румен Радев, министърът на отбраната Красимир 
Каракачанов и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев се 
срещнаха с ветерани от Втората световна война, военноинвалиди 
и военнопострадали, запасни и резервисти. В ЦВК дойдоха 
председатели и членове на 21 военно-патиротични организации, 
каза директорът на дирекция „Социална политика и политика по 
военно-патриотично възпитание” в МО Иво Антонов, който 
водеше срещата. 
Ако днес имаме войска, това е заради младостта, силата и 
енергията си, която отдадохте по време на военната си служба, 
посочи в приветствието си президентът. Оръжията ще стават все 
по – съвършени, но основният елемент на боеспособността на 
една армия, винаги е бил и ще си остане бойният дух и 
традициите, които вие носите, подчерта той. Държавният глава бе 
категоричен, че и днес Българската армия има нужда от тях. 
За вярна и достойна служба и по повод 6 май – Ден на храбростта 
и празник на Българската армия, на майор от запаса Владимир 
Матев бе връчен „Почетен знак на президента на Република 
България”. Същото отличие получи и военният фелдшер Христо 



Иванов. Двамата са ветерани от Втората световна война. Първият 
е на 101 години, а вторият – на 100. 
Министърът на отбраната връчи награден знак „За достойнство и 
чест” – втора степен, на капитан от запаса  Георги Христов, а 
началникът на отбраната - награден знак „За вярна служба под 
знамената” - дамски кръст, втора степен, на редник от запаса 
Мария Стоянова. Двамата са ветерани от Втората световна война. 
Този празник никога не умира в нашите войнишки сърца, 
подчерта в словото си отговор председателят на Съюза на 
възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ капитан далечно плаване 
Атанас Илев. Със заповеди на министър Каракачанов и генерал 
Боцев бяха наградени и други членове на военно-патриотични 
организации. Отличията връчи заместник-началникът на 
отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов. 
Министърът на отбраната награди с почетен знак „Свети Георги” 
– трета степен за офицери, бившият президент на СИОР 
подполковник от резерва Димитър Попов, с награден знак „За 
вярна служба под знамената” – втора степен за офицери, 
полковник от запаса Славчо Велков, с награден знак „За отлична 
служба” – втора степен, старшина Ваня Михайлова, с юбилеен 
медал „100 години Първа световна война” - бригаден генерал 
Емил Шошев, майор от запаса Асен Пиперков, старши лейтенант 
от запаса Димитър Кюмюрджиев, бригаден генерал от запаса 
Цветан Харизанов, полковник от запаса Милен Христев, майор от 
запаса Веселин Цветков, полковник от запаса Христо Димитров, 
старши лейтенант от запаса Румен Белберов, полковник от запаса 
Пламен Петров, полковник от запаса Георги Разсолков, редник от 
запаса Васил Василев и полковник от запаса Радослав Узунов. С 
предметна награда „Бинокъл „Б8X30” бе награден полковник от 
резерва доц. Константин Костадинов, със сувенирен нож за 
манлихер – лейтенант от запаса Найден Марков, а с грамоти – 
полковник от запаса Васил Цуров, Трифон Павлов и Райна 
Хараламбиева. 
Началникът на отбраната награди с предметна награда „Бинокъл 
„Б8X30”  полковник от запаса Цончо Цацов и редник от запаса 
Калоян Чекелев, със сувенирен нож „АК-47” – подполковник от 
запаса Светослав Чернин, подполковник от запаса Костадин 
Дражев, лейтенант от запаса Димитър Аврамов, полковник от 



запаса Константин Болярски и сержант Йорданка Петрова- 
Ангелова. Армейски нож – образец 1953 г. получи полковник от 
запаса Валентин Колев, а грамоти - старши лейтенант от запаса 
Антоан Пейчев, подполковник от запаса Боян Тодоров, редник от 
запаса проф. Кирил Карталов, лейтенант от запаса Петър 
Василев, полковник от запаса Божидар Борденяшки, полковник 
от запаса Киро Киров и подполковник от запаса Николай Ръжев. 
Ветераните бяха поздравени още от командирите на Сухопътни 
войски и ВВС генерал-майор Михаил Попов и генерал-майор 
Цанко Стойков, главния секретар на президента полковник от 
запаса Димитър Стоянов и съветника на държавния глава по 
военната сигурност бригаден генерал Васил Лазаров. 
Отбелязахме Деня на победата и Деня на Европа 
С полагане на венци и цветя пред Паметника на Незнайния воин 
в столицата отбелязахме Деня на победата и Деня на Европа – 9 
май. В церемонията участваха ветерани от Втората световна 
война, запасни и резервисти, военноинвалиди и 
военнопострадали, президентът и върховен главнокомандващ 
Въоръжените сили ген. Румен Радев, вицепремиерът и министър 
на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната 
генерал Андрей Боцев. 
Ритуалът се проведе с участието на Националната гвардейска 
част. В него се включиха още председателите на Съюза на 
ветераните от войните, на СОСЗР и Съюза на военноинвалидите 
и военнопострадалите доц. д-р Иван Сечанов, генерал от запаса 
Златан Стойков и младши лейтенант от запаса Петър Велчев, 
както и представители на над 30 неправителствени организации, 
които сформираха Национален комитет за подготовка и 
провеждане на проявите на 9 май в столицата и страната под 
ръководството на капитан I ранг от запаса Марин Петков – 
заместник-председател и главен секретар на СВВБ. От 
политическите сили дойдоха Корнелия Нинова и депутати от 
„БСП за България”, Румен Петков – председател на АБВ и 
президентът Георги Първанов. 
Днес е празник и отбелязваме Деня на победата и Деня на 
Европа. За да се реализира голямата идея за обединена Европа, 
това нямаше как да стане без победата над хитлерофашизма, 
посочи държавният глава. Румен Радев добави, че сме длъжни да 



уважаваме и почитаме паметта на милионите жертви в борбата с 
нацизма и да не забравяме и приноса на България. Хиляди 
българи загинаха във Втората световна война и днес трябва да 
почетем тяхната памет и да отдадем признателност и на живите 
български ветерани, които и сега продължават да са пример за 
родолюбие и отдаденост към отечеството, заяви президентът 
Радев. Европейският съюз е най-голямото постижение на Европа, 
а най-голямото постижение на Европейския съюз е опазването на 
мира в Европа вече повече от седем десетилетия, каза още 
президентът. С него бяха още главният секретар Димитър 
Стоянов и съветниците Николай Копринков, Илия Христозов и 
бригаден генерал Васил Лазаров. 
От Паметника на Незнайния воин потегли шествието 
„Безсмъртен полк – България”, като в първата редица бяха 
ветераните от Втората световна война. Участниците носеха 
снимки на свои близки, загинали във Втората световна война и в 
организираната антифашистка съпротива. Подготвени бяха и 30 
табла с имената на 13 000 загинали български военнослужещи. 
Пред паметника на Съветската армия бяха положени венци и 
цветя, слова произнесоха посланикът на Руската федерация 
Анатолий  Макаров и други официални лица от българска и руска 
страна. 
По повод Деня на Европа – 9 май, пред сградата на 
президентската институция на тържествена церемония беше 
издигнато знамето на ЕС в присъствието на държавния глава 
Румен Радев, парламентаристи и представители на 
изпълнителната власт. 


