
Героите на с. Широка 
лъка 

6-ти май - ден на 
храбростта



⚫ Широка лъка и  околните  селища винаги са били част 
от истинската история на България. Затова 
свидетелстват героичните  подвизи на храбри 
родопчани по време на войните - Балканска, Първа и 
Втора световни войни. Всички знаем за героичния 
живот на Капитан Петко войвода. 

⚫ Но малко сме чували за многото знайни и незнайни 
герои от региона. Ето за тях ще стане дума в 
следващите редове.



 
⚫ 1. Полковник Манол Григоров – завършил Военно училище, 
командир на 2-ри противовъздушен артилерийски полк в 
гр. Казанлък. Той е открил Казанлъшката гробница - 
неговите войници започнали да копаят окопи и намират 
нещо интересно, оказва се, че това е купол на гробница – 
Казанлъшката.



2. Дафо Трендафилов - от с. Гела
- старшина от 4-ти 
противовъздушен артилерийски 
полк. През 1944 г. участва при 
превземането на Ниш, Прищина, 
Косовска Митровица и др.

 Това е известният гайдар от 
Родопите – бай Дафо.



 
⚫ 3. Манол Райчев Бозов - участвал при жестоките боеве 
около река Драва през 1944 – 1945 г., където е убит. 
Всички убити около тези села, покрай река Драва, са 
погребани в общо гробище в гр.Харкан.



4. Иван Стоилов Консулов от с. Заевите – войник от състава на
 59-та пехотна дружина. Убит в боевете при с. Свети Урбани –Сърбия.  Днес  
централна улица  в  Широка  лъка  носи  неговото  име.

 
5.Никола Георгиев Илчевски от с.Върбово - убит на връх Киселец, край Куманово.



 

Паметник на героите от Широка 
лъка днес

  Общият  брой на участвалите от Широка лъка
 и региона само във Втората световна война (отечествена)  е 130 човека,
 от тях 10 са убити или безследно изчезнали.



⚫  Това са отрудени хора, мобилизирани по време на 
войните, те оставят своите семейства, жени и малки 
деца и отиват в името на България. Ето какво казва 
един герой, имал късмета да остане жив: “Ходихме на 
война и видяхме: ужасите от  убити и ранени, разрушени 
села и градове, смачкани танкове, коли, оръдия и какво ли 
още не, пленници, гладни, изморени, боси и голи…….. Ето 
това носи войната…….



⚫  Много храбри мъже остават завинаги там на бойното 
поле, а техните  близки дори не знаят къде са  гробове 
им, но хората знаят техния героизъм. Така от уста на 
уста преданията са стигнали и до нас и ние  свеждаме 
глави пред храбростта и героизма на десетки герои от 
Широка лъка, Гела, Солища, Стикъл, Върбово и други 
селища в региона.



Изготвили: ученици от 5 клас от ОУ 
„Н. Й. Вапцаров“, с. Широка лъка.
 С подкрепата на Гергана Чотрева – ст. учител по история и цивилизации и 
Маргарита Шишкова – учител по математика и информационни технологии.  
6 май 2020 г.
  


