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ГОСТУВА НИ ВЕСТНИКЪТ НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В МОЛДОВА “СВЕТЛИНА”, С ГЛ. РЕДАКТОР ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

Случаят със Стоян Вълков – загинал на 3 юни 
1965 г., в близост до устието на река Камчия

Това е историята, споделена в 
темата „Героите на службата”  
от член на  интернет- форума 
„Граничарите на България”. 
Той преразказва споделено-
то от  негов познат /Дянко от 
село Късовци, на 2 км от гр. 
Плачковци/ служил на заста-
вата на устието на р. Камчия 
през 1966 г.
Случката се разиграва на 
03.06.1965 г. Командирът на 
заставата обядва в ресторанта 
близо до мостчето на р. Кам-
чия, когато забелязва двама 
младежи във войнишки уни-
форми.
Това са били двама братя - 
големият вече бил служил, а 
малкият в момента служел в 

гр. Толбухин /сега Добрич/ в 
щаба на войсково поделение, 
бил свестен - момче за всич-
ко. Брат му го навива да бягат 
и малкият открадва от поде-
лението оръжие и войнишки 
дрехи. По-големият брат бил 
в цивилни обувки и това при-
влякло вниманието на коман-
дира.
Когато ги видял офицерът се 
усъмнил в тях. В този момент 
се е появил младши сержант 
Стоян Вълков Димов от заста-
вата /не е бил в наряд – този 
ден е почивал/. Двамата ре-
шават да ги проверят. Тогава 
големият брат открива огън 
по командира, Стоян Вълков 
се хвърля да избие оръжието 

на нападателя, но не успява 
- стрелящият се оказал по-
здрав и го прострелва в стома-
ха. През това време офицерът 
открил огън по нападателят, 
но по време на борбата с мл.с-
т Стоян Вълков големия брат 
прострелва по невнимание 
по-малкия си брат.
В ония години по това време 
на годината са водели коопе-
раторите с камиони за по два 
дни на море. Чувайки вико-
вете и стрелбата много хора 
се се стекли към мястото и е 
станало голямо объркване са. 
Заставата е вдигната „По тре-
вога”, по-големият брат успя-
ва да завземе моторна лодка, 
връща се за да доубие тежко 

ранения си брат и се опитва 
да стигне фарватера на кора-
бите за да се качи на някой 
чужд кораб, но не успява и се 
застрелва.
Мл.с-т Стоян Вълков е бил 
жив, но на път за Варна моста 
на Аспарухово е бил вдигнат и 
докато го смъкнат починал от 
загуба на кръв!!!
След години на въженият 
мост е поставена паметна пло-
ча, която е запазена и до днес 
/въпреки че имота е частен – 
собственост на бивш офицер 
от ПВО/. Собственикът няма 
претенции за това, че чле-
новете на интернет-форума 
„Граничарите на България” 
поддържат в добро състояние 
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паметната плоча, като освен 
това на мястото бе поставен и 
пилон с националното знаме 

на Бълтария!
Това може да означава само 
едно – героят мл. с-т Стоян 

Вълков Димов никога няма да 
бъде забравен!!!
                Стелиян СТОЙЧЕВ


