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ДО 

Г-Н ИВАН НИКОЛОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИЦ „БОСИЛЕГРАД“ 

 

Уважаеми г-н Николов, 

 

С поредна благодарност се обръщам към Вас за всички усилия, които полагате в 

името на достойнството на българите в Сърбия и за запазване на обективната 

историческа памет!  

 

Вие защитавате правата на българското малцинство в Западните покрайнини и сте 

радетел за интеграцията на Сърбия в Европейския съюз като единствения 

инструмент да се преодолее ужасното наследство от миналото и потискането на 

българското национално малцинство в Западните покрайнини. 

 

Днес почитаме паметта на българските войници, паднали жертва по време на 

Втората балканска война, а именно Полковник Иларион Танев - командир на 6 

кавалерийски полк, Поручик Стефан Стефанов - интендант на същия полк, 

Санитарен поручик Стефан Котев - ветеринарен лекар на същия полк, 

Кавалерийски подофицер Христо Владев - старши тръбач и Поручик Асен 

Бинков. По изричната заповед на сръбския капитан Арсениевич, на 28 юни 1913 

г., петимата български офицери са убити с изключителна жестокост. Те са само 

част от стотиците избити български войници, офицери и мирни жители през 

лятото на 1913 г. в Босилеградско Краище.  

 

Благодаря Ви за запазването на паметта относно тези жертви, и ежегодното 

почитане на техния подвиг. Само така, и в комбинация с изучаване на 

обективната историческа истина, можем да научим и разберем уроците от 

миналото, за да не се повтарят в бъдеще. 
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Сърбия трябва да реши дали е с Европа или с агресивна Русия. Ние ще 

продължим да помагаме на нашите сънародници с всичко, което е по силите ни 

като представители на България в Европейския Парламент.  

 

С уважение, 

 

 
Андрей Ковачев 
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