
Марко Динков Вълчев (Яламов) 

Роден на 07.04.1920 г. в село Никола Козлево, където преминава и 

детството му. Преди да постъпи на военна служба, той  завършва курс за  

машини и трактори в гр. Плевен. Военната си служба отбива в периода от 

15.01.1941 г. до 15.09.1942 г. като младши сержант в 5-ти полк в град 

Коларовград (Шумен). През  месец август 1944 г. се ражда дъщеря му Богдана. 

Още неуспял да се нарадва на невръстната си дъщеря е мобилизиран за фронта 

на 15.01.1945 г. Сбогува се с приятели, близки и тръгва на война. След  9 

септември 1944 г. страната ни се оказва в изключително сложно политическо 

и военно положение. Тя  трябва да воюва с доскорошния си съюзник 

Германия. Задачата на Българската армия е твърде отговорна, но тя не  

разполага с достатъчно модерни оръжия и има едва 25 танка и звукомерна 

централа, която е монтирана на камион Мерцедес-Бенц, който е управляван от 

Марко Вълчев. За времето си звукомерната централа, от която се ръководи 

стрелбата на артилерията е доста скъпа придобивка за Българската армия – 8 

млн. лева. Армията е отдалечена на над 1000 км от Родината и това се 

отразило на бойния дух на войниците. Силите на Първа армия не са 

достатъчни за създаване на устойчива отбрана по цялата линия. Третият 

украински фронт поставя задача на Първа българска армия да не допусне 

пробив по отбраната при река Драва. 

Дравската отбранителна операция на Първа българска армия в 

заключителния етап на Втората световна война е част от отбранителната 

Балатонска операция на Съветската армия.  

През нощта на 5 срещу 6 март германците настъпват в три 

направления, като най-силният удар е срещу Трети украински фронт. 

Едновременно с атаките северно и южно от Балатон, 3 германски пехотни 

дивизии форсират р. Драва, на фронт от 6 км срещу българските части. Целта 

им е да облекчат настъплението на главното направление. Възползвайки се от 

мрака и мъглата, германци, власовци и усташи успяват да установят 

предмостие и да прехвърля нови части. 

Упоритата съпротива на българските подразделения не успява да спре 

далеч по-многобройния противник, който разкъсва отбраната на 

първоешелонните дружини и се насочва на север. Той превзема селата Драва 

Чехи, Драва Палконя, а по улиците на Драва Соболч се разгарят ожесточени 

ръкопашни схватки. Българските и съветските части атакували предмостието. 

В горящото село Драва Соболч се води ръкопашен бой, затова то е наречено 

от участниците "Малкият Сталинград". 

 В едно от нападенията, камионът на Марко Вълчев аварира, но той е 

длъжен да остане при него, дори да загуби живота си. В последния момент 

руски войник изтегля неговия камион и спасява живота му.  



На 18 март село Драва Чехи е овладяно от българите, а на следващия 

ден целостта на отбраната е възстановена. Така след 14-дневни ожесточени 

сражения местността е овладяна. 

След пет месечно участие във Втората световна война, на 15.06.1945 г., 

Марко Вълчев се завръща жив и здрав в родното му село Никола Козлево. 

През 1951 г. се е ражда и второто му дете Никола Марков. През 1975 г.  

получава медал за участието си във войната.  

След щастлив семеен живот, умира на 11.05.1981 г. на 61 годишна 

възраст. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 


