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СГРАФИТО ПАНО „БИТКАТА КРАЙ ВАРНА“

Милен Димов

През 1964 г. в чест на 520-ата годишнина от битката при Варна на територията 
на Парка-могила-мавзолей „Владислав Варненчик“, недалеч от мавзолея на полско-унгарския 
крал Владислав III Ягелончик, е построена музейна сграда, в която е открита първата 
експозиция1. Дело е на варненска проектантска организация и архитектите Камен Горанов 
и Йордан Юруков. Общият идеен замисъл е осъществен от началника на Централния музей 
на народната армия доц. полк. Марин Михов и други сътрудници от музея.

В годината на откриването на музейната сграда на стената във фоайето е изработено 
сграфито пано2. Авторът му Георги Богданов Атанасов, роден на 2 април 1910 г. в София, 
е български художник – живописец и монументалист, педагог и заслужил художник от 1967 
г. От 1946 г. Богданов преподава стенопис в Художествената академия в София. Според 
д-р Димо Иванов3 проф. Георги Богданов може смело да се нарече бащата на българското 
сграфито4, защото привнася от Германия, където е завършил, не само технологията за 
направата му, но и нов естетически привкус – по-изчистено, без много детайли, за да корес-
пондира с новата социалистическа архитектура. Умира на 31 октомври 1974 г. и е погребан 
в Централните софийски гробища.

 Композицията „Бойна дружба“ – 1444 г., изпълнена в стенописна техника „сграфито“, 
представлява символично изображение на войни, представители на страните участници 
от обединената християнска армия в битката край Варна от 1444 г. На сграфито паното 
са изобразени от дясно наляво: хървато-босненец с пълна броня; подшлемник с широка яка, 
покриваща раменете, върху който е поставен шлем. Под кованите доспехи е облечен с 

Сграфито пано „Битката край Варна“, автор Георги Богданов, 1964 г.
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плетена ризница. В дясната си ръка държи меч, а с лявата придържа щит, в центъра на 
който може да се види интересно творческо решение на автора, а именно комбинация от 
най-стария герб, свързан с босненските земи5, и герба на Босненското кралство (1377 – 
1463), изправен пред левия му крак. Зад десния му крак се вижда част от ножницата на меча. 
Над главата му в очертанията на бандерата е изобразен хърватският герб.

     
Следва българският войн, облечен в ламеларна броня от правоъгълни метални 

пластини, над която има късо наметало, закопчано на дясното му рамо, държащ с двете си 
ръце дълго копие. На китките на двете си ръце има защита (накитници), над главата му 
е изобразен хералдически лъв в поза пасант гардант (passant guardant)6. Липсва защита на 
краката, обут е в гети (ботуши). 

Третият войн е хусит, чех с пълна кована броня. С дясната си ръка пред гърдите си 
държи класически рицарски шлем, с лявата, свита в лакътя, държи вертикално изправен меч. 
На краката си има шпори. Изобразен е с дълга коса, голобрад. Над него, в горния десен ъгъл на 
бандерата, е изобразен изправен на задните си крака двуопашат лъв с корона на главата7. 

В центъра е полско-унгарският крал Владислав III Ягелончик. Излъчва решителност 
с пълната си броня, пищно украсена с множество детайли, особено на полата. От лявата 
страна на гърдите му е изобразен орел8. Върху металната защита на краката са поставе-
ни шпори. Дълго наметало покрива раменете му и стига до под прасците му; прихванато 
е централно с кръст9. Дясната му ръка, свита в лакътя, е поставена на гърдите му и при-
държа дълъг меч, подпрян на земята между краката му. С лявата си ръка придържа плаща. 
Той е гологлав, липсва шлем. Изобразен е с дълга коса и голобрад. Над него, в горния десен 
ъгъл на бандерата, в хералдически щит, условно разделен на четири полета, са изобразе-
ни националните символи на Унгария (арпадските линии и двойният патриаршески кръст), 
Полша (орел) и Литва (конник с меч в ръка). 

До него е трансилванският войвода Янош Хуняди. Изобразен е с островръх шлем и 

Изображение на най-стария герб,
свързан с босненските земи 

Герб на Босненското кралство
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дълги мустаци; лицето му е изпито, чертите – сурови. Облечен е с пълна броня, долната 
част на която е наплетена с метални халки. Вратът е защитен от кована яка. Има защита 
на краката и шпори. Наметало покрива раменете му и се спуска до прасците. Двете му ръце, 
свити в лактите, са поставени пред гърдите, върху помела на дългия, изправен вертикално 
меч, подпрян на земята. Над главата му има бандера, в чийто горен десен ъгъл, в хералдически 
щит, е изобразен фамилният герб на Хуняди (гарван, държащ в човката си пръстен)10. 

Предпоследен на паното е влашкият представител. Изобразен е без особена защита, 
облечен в кожи, гологлав, без шлем, с дълга коса, мустаци и свиреп поглед. В дясната си 
ръка държи голяма бойна секира, а с лявата, пред гърдите си, държи кръгъл щит, на който 
е изобразена глава на тур11. Липсва защита на краката. Над главата му се вее бойно знаме. 

Последен е представен обобщеният образ на западноевропейското рицарство, взело 
участие в битката при Варна. Виждаме войн с пълна броня, с шлем на главата и вдигнато 
забрало, с кована защита на краката и шпори. В дясната си ръка държи дървена дръжка на 
бандера, а с лявата придържа обърнат с широкия си край надолу капковиден нормански щит, 
на който е изобразено крило на птица (орел) и птичи крак под формата на кръст с нокти. 
В горната част на щита, между ръката на рицаря и върха на крилото, в три реда един под 
друг са изписани двете имена на автора (Георги Богданов) и годината на създаването на 
творбата (1964)

Уилям Сесил Уейд събира традиционни метафори за хералдиката в своя труд 
„Символиките на хералдиката“ (1898). На страница 72 – 73 откриваме информация за орела, 
в която се казва: „Орелът, който обикновено е представен с разперени крила, символизира 
човек на действието, все по-зает с високоотговорни дела, човек с висок дух, находчив, 
схватлив и благоразумен“12. Разперените крила означават защита, а готовите да сграбчат 
жертвата си нокти – „разруха и гибел за непокорните и злодеите“ (Guillim).

Трите елемента (разпереното крило на орела, кръстът, който е използван вместо 
орловите пръсти, и ноктите) по мое скромно мнение не са случайно използвани. Разпереното 
крило е символът на защитата от Запада. Помощта от католическия Запад за православния 
Изток е тясно свързана с кръста, символизиращ вярата в правотата на делото (борбата 
с всички сили срещу настъпващата опасност в лицето на османците) и ноктите на орела, 
готови да сграбчат и накажат всяко зло.

В горната част, над бандерите и главите на хуситския войн, Владислав III и Янош 
Хуняди, в лента се чете надпис: VARNA.10.NOVEMBRIS.1444. Лентата е нагъната в краищата 
и завършва с двойни върхове. Над цялата експозиция, на заден план, са изобразени върхове 
на копия и пики. 

Техниката „сграфито“13 се определя като „декорация чрез отстраняване на част 
от най-горния слой с цел разкриване на различно оцветена повърхност“. По този начин 
чрез цветовия контраст се създава изображението. По същество работата се свежда до 
нанасяне на слоеве с различен цвят и докато още не са изсъхнали, следва отстраняване 
(издраскване) на горния слой, за да се разкрие друг отдолу, който е в различен цвят. Като 
се има предвид, че думата „сграфито“ (sgraffito) произлиза от италианската дума graffiare, 
което означава изстъргвам, не е изненадваща същината на техниката, която започва първо 
да се използва в Италия и датира от около XV – XVI в. Първоначално италианските художници 
използват техниката „сграфито“ при работата си по екстериора на сгради, използвайки я 
за създаване на изключително детайлни стенописи по фасадите на жилищните сгради и 
дворците. Невероятни примери може да бъдат видени из цяла Италия, особено във Флоренция 
и Пиза. След въвеждането на техниката в Италия художници от цяла Европа започват да 
я използват – доказателства за това може да се видят от Бавария до Трансилвания и най-
вече в Каталуния. На по-късен етап тя започва да се използва и в други области, например 
при изработката на богато украсени рамки за картини и, разбира се, в производството на 
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керамика. 
• Други по-значимите творби на проф. Георги Богданов са:
• „Въстанието на Асен и Петър“, мокро фреско в Археологическия музей във Велико 

Търново, 1961 г.
• „Габрово в миналото – център на просвета и култура“ и „Габрово в миналото – 

град на занаятите и зараждащата се индустрия“, стенописи в Дома на културата в 
Габрово, 1962 г.

• „Стари троянски занаяти“, керамика в Музея на художествените занаяти и при-
ложните изкуства в Троян, 1965 г.

• „Битката при Клокотница“, стенопис в мокро фреско в гимназия „Кирил и Мето-
дий“ във Велико Търново, 1969 г.

• „Изкуство и художествена самодейност“, стъклопис в Химическия комбинат в 
Свищов, 1971 г.

• „История на Димитровградския край“, декоративен фриз на Дома на съветите, 
Димитровград, 1972 г.

• „Традиция и изкуство“, декоративно пано на фасадата на габровския летен теа-
тър, 1972 г. 

Българските и чуждестранните посе-
тители на Парка-музей на бойната дружба 
– 1444 г., филиал на Националния военноисто-
рически музей, имат възможност да се запоз-
наят нагледно със сграфито паното, посвете-

но на едно историческо събитие, което, 
макар и завършило трагично, е оставило 
дълбоки следи в съзнанието на народите 
от Централна и Югоизточна Европа.

 БЕЛЕЖКИ

1 Boneva, V. The Place of Memory and Memory of Place, Warsaw. 2016, p.120; Пенкова, С. Битката при Варна. Истории 
за паметта. С., 2019, с. 24
2 Kaczmarek,U.Spod znaku Warnenczyka. Poznan, 2002, s. 70.
3 Д-р Димо Иванов е автор на цялостно изследване на сграфито пана в България, защитил успешно дисертация 
на тема „Идейни и художествено-пластични характеристики на сграфитото в България“ във ВТУ „Св.св. Кирил 
и Методий“.
4 Иванов, Д. Идейност в композиционните схеми при българското сграфито от периода 1945 – 1989 г. – В: Чет-
върта докторантска научна сесия 27 април 2017. Сборник доклади под ред. на Кутева-Цветкова, В. и др. Велико 
Търново, 2017, с. 121
5 Най-старият герб, който се приписва на босненските земи, може да се види във Фойницкия гербовник, съхра-
няващ се в гр. Фойница (Fojnica), Босна и Херцеговина.
6 Лъвът в поза пасант гардант (passant guardant) е изобразен стъпил на трите си лапи, предната дясна е 
вдигната нагоре, а главата е обърната към зрителя.
7 Двуопашат лъв в скок със златна корона на главата е изобразен на историческия герб на Бохемия, една от 
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историко-географските области на Чешката република.
8 Орелът е изобразен на династичния герб на Пястите, негов архитип е съвременният вид на герба на Република 
Полша.
9 В хералдиката тази форма на кръста се нарича patte ( от фр. – лапа) поради факта, че напомня четири лапи.
10 В хералдиката гарванът символизира благоразумие, познание, дълголетие, той също така е символ на божест-
веното провидение, а пръстенът олицетворява верността.
11 Главата на тур е част от герба на самостоятелното през Средновековието Княжество Молдова, наричано 
още „Черна Влахия“ (Μαυροβλαχία) в средновековните източници, а в българските и османските източници – 
Богдания, по името на първия исторически засвидетелстван владетел на тези земи – Богдан I. Днес княжество-
то е разделено между Румъния, Република Молдова и Украйна.
12 Wade, William Cecil. The symbolisms of heraldry: or, A treatise on the meanings and derivations of armorial bearings, 1898. 
London, p. 72 – 73.
13 Чулова-Маркова, Д. Визуална митология на стенописта в България през втората половина на XX век: Монумен-
талната живопис на Георги Божилов – Слона, Димитър Киров, Йоан Левиев, Христо Стефанов и Енчо Пиронков: 
Образи, стилистика, контекст. С., Авангард-прима, 2009.
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СРЕДНОВЕКОВНИ ШПОРИ ОТ ЕКСПОЗИЦИЯТА 
НА ПАРК-МУЗЕЙ НА БОЙНАТА ДРУЖБА – 1444 Г.

д-р Невян Митев

 В експозицията на Парк-музей на бойната дружба – 1444 г., филиал на Национал-
ния военноисторически музей, са изложени общо 11 шпори1. Четири от тях са били вече 
обект на изследване2. В публикацията, която е отпреди близо 40 години, липсват подробни 
метрологични данни, качеството на снимките не е добро, а самите шпори са обърнати 
обратно. В своето проучване, посветено на въоръжението и снаряжението от похода на 
Владислав Варненчик през есента на 1444 г., В. Парушев обръща внимание и на единайсетте 
шпори от експозицията на ПМБД, но те не са обнародвани от автора3. Всичко това налага 
една цялостна публикация на тези интересни паметници на средновековното снаряжение. 
 Шпората се поставя на петата на ездача и представлява съставна част от неговата 
екипировка. Тя се изработва от метална пръчка или пластина и има следните части: корпус 
(рамена), тил (шип или въртяща звезда), уши за прикрепване4. Прикрепва се към обувките чрез 
привързване на кожен ремък и малка тока5. С развитието на доспехите и превръщането на 
рицарите буквално в „бронирани човеци“ през XIV – XV в. се налага и промяната на формата 
на шпорите. Те стават по-масивни и широки в основата, а шипът се удължава. Често този 
вид шпори са украсени с различни орнаменти6.
 Артефактите, които са обект в настоящото изследване, са от типа на колелчатите 
шпори. Те може да се разделят на две групи. Към първата група спадат 5 екземпляра (кат. 
№ 1 – 5). Това са шпори, които имат тесни и извити рамена с къс шип. Един екземпляр е 
предаден от Археологически музей – Варна, през 1964 г., а друг постъпва като дарение от 
училищна сбирка в Игнатиево през 1970 г. Три от образците са експонирани в изложба, 
посветена на Янош Хуняди, уредена от Унгарския културен център в София през август 1968 
г. След закриването на изложбата са предадени на ПМБД от правителството на Унгарската 
народна република чрез Военния музей в Будапеща. Подобни типове шпори започват да се 
използват през XIII в., но продължават да функционират през XIV – XV в. Множество паралели 
на тези находки може да бъдат открити в България и чужбина7.
 Втората група е съставена от 6 шпори, които имат широки и прави рамена с шип, дъ-
лъг над 9 см. Всички екземпляри са предадени от Археологическия музей във Варна през 1964 г. 
(кат. № 6 – 11). Този тип шпори са характерни за периода XIV – XVI в., а през XV в. са масово 
използвани от конниците, за което свидетелстват аналозите от Централна и Източна 
Европа8. G. Nagy, който разглежда средновековните образци от музея в Саболч, ги нарича 
„хунядовски“ и „ягелонски“, вероятно по името на Янош Хуняди и Владислав III Ягелончик 
(Варненчик)9. Според друго предположение терминът „ягелонски“ за готическите шпори с 
шипове може да води началото си от забележителната двойка шпори, която е подарена от 
Елжбета Хабсбургска на Кажимеж Ягелончик (брат на Владислав Варненчик) при сватбата 
им през 1454 г.10 При всички положения разпространението на този тип шпори в полските 
и унгарските земи може да се обвърже с управлението на династията на Ягелоните, и 
то по-конкретно с двамата синове на Владислав Ягело – Владислав Варненчик и Кажимеж 
Ягелончик. 

Една от шпорите, които се публикуват тук, предизвиква особен интерес (кат. № 11). 
Тя има богата ажурна украса, а около нея са изобразени геометрични и флорални мотиви. По 
всичко изглежда, че този екземпляр е бил част от екипировката на някой благородник. 

В. Парушев упоменава, че всичките 11 екземпляра от експозицията на ПМБД 
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произхождат от района на бойното поле11. В действителност анализът на находките показва 
следното. Три от екземплярите са унгарски и са били използвани по времето на Янош Хуняди 
(кат. № 1, 3 и 5). Те обаче в никакъв случай не могат да се свържат с битката при Варна, 
но показват типовото разнообразие, използвано от войниците на трансилванския войвода. 
Останалите осем артефакта нямат точно местонамиране, но тъй като са предадени от 
Археологическия музей във Варна и от училищната сбирка в Игнатиево може да се допусне, 
че произхождат от региона. С оглед на датировката би могло да се счита, че са били част от 
снаряжението на войниците на крал Владислав Варненчик. Още братя Шкорпил отбелязват, 
че във Владиславовия отдел към варненския музей интерес предизвикват шпорите, които 
имат на задната си страна звезда, съответно с 6, 8 или 12 перки (обли или плоски), и дават 
сведения за находки, които могат да се свържат с битката при Варна12.

Представените в настоящата публикация образци допълват познанието ни за 
средновековните шпори. Част от тях са открити в българските земи и най-вероятно са 
следи от събитията през есента на 1444 г. Може да се очаква, че в бъдеще ще се откриват 
нови екземпляри, които ще обогатят фонда на Парк-музея на бойната дружба. 

 

КАТАЛОГ

ШПОРИ С ТЕСНИ И ИЗВИТИ РАМЕНА 

1ПМБД – 1444 г., инв. № 59. Шпора с 
тесни, извити рамена, сключващи 

заострен връх при основата. Краища-
та завършват с двоен петлик (възмож-
но е да е единичен, а малките отвори 
да са съвременни). Задните отвори и 
на двата петлика са счупени (запазени 
са наполовина). На предните (малките) 
отвори посредством тел са прикачени 
гарнитури. Шип с дължина 4,5 см. Розета 
с осем лъча и диаметър – 6,3 см. Добре 

запазен екземпляр. Шпората е експонирана в изложба, посветена на Янош Хуняди, уредена 
от Унгарския културен център в София през август 1968 г. След закриването на изложбата 
е предадена на ПМБД от правителството на Унгарската народна република чрез Военния 
музей в Будапеща. 

 
2 ПМБД – 1444 г., инв. № 39. Шпора с тесни, 

извити рамена, разширяващи се към осно-
вата, където сключват ръб със заоблен връх. 
Височина на основата – 2,2 см. Краищата са 
с единичен петлик. По горния ръб на рамена-
та и през основата минава декоративен улей. 
Дължина на шипа – 5,5 см, леко извит нагоре. 
Розета с осем лъча, един от които е счупен 
наполовина, и диаметър 7,2 см. Липсват ка-
тарама и гарнитури. Шпората е засегната Шпора. Фонд ПМБД – 1444 г., инв. № 39

Шпора. Фонд ПМБД – 1444 г., инв. № 59
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от корозия. Липсват сведения за местонахождението. Предадена от Археологическия музей 
във Варна през лятото на 1964 г.

3ПМБД – 1444 г., инв. № 56. Шпора с 
тесни рамена. Краищата са с едини-

чен петлик. Върхът при основата е отчу-
пен (вероятно е бил заострен). Височина 
на основата – 2 см. Шип с дължина 3 см. 
Розета с осем лъча и с диаметър 4,4 см. 
По долния край на рамената има изкован 
декоративен ръб. Запазени са гарнитура 
и две катарами. Едната е овална, с цен-
трално разположена геометрична украса 
(врязани линии) и запазено езиче. Втората 
катарама има неправилна форма също с 

врязана украса от линии, но липсва езиче. Добре запазен екземпляр. Шпората е експонирана 
в изложба, посветена на Янош Хуняди, уредена от Унгарския културен център в София през 
август 1968 г. След закриването на изложбата е предадена на ПМБД от правителството 
на Унгарската народна република чрез Военния музей в Будапеща.

4ПМБД – 1444 г., инв. № 63. Шпора с 
тесни рамена, които преминават в 

широка основа. Горният ръб е изработен 
във вълнообразна форма с ажурна укра-
са под него във вид на два реда кръгли 
отвори, разположени шахматно от две-
те страни на основата. Ръбът на осно-
вата е вдлъбнат, височината е 1,9 см. 
В края преди единичните петлици има 
по една издатина. На единия петлик 
има гарнитура. Дължина на шипа – 4,5 
см. Шипът е силно наклонен. Розета с 
шест лъча, единият от които липсва 
наполовина, и с диаметър 4,1 см. Липсва катарама. Добре запазен екземпляр. Липсват 
сведения за местонахождението. Предадена през 1970 година от училищна сбирка, намираща 
се в Игнатиево, Варненско. 

5ПМБД – 1444 г., инв. № 55. Шпора с 
тесни рамена с врязана линейна укра-

са, сключващи ръб при основата със зао-
блен връх. Краищата са с единичен пет-
лик. Дължина на шипа – 3,8 см; в основата 
има украса – два пръстена с линии по тях. 
Розета с осем лъча и диаметър – 5,2 см. 
Липсват катарама и гарнитури. Добре за-
пазен екземпляр. Шпората е експонирана в 
изложба, посветена на Янош Хуняди, уреде-

Шпора. Фонд ПМБД – 1444 г., инв. № 56

Шпора. Фонд ПМБД – 1444 г., инв. № 63

Шпора. Фонд ПМБД – 1444 г., инв. № 55
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на от Унгарския културен център в София през август 1968 г. След закриването на изложба-
та е предадена на ПМБД от правителството на Унгарската народна република чрез Военния 
музей в Будапеща.

ШПОРИ С ШИРОКИ И ПРАВИ РАМЕНА 

6ПМБД – 1444 г., инв. № 44. Шпо-
ра с широки и прави рамена с леко 

заострен връх при основата. В краи-
щата има дълбоки извивки, които от-
делят двойните петлици. На лявото 
рамо преди извивката се вижда част 
от трето ухо (не е запазено изцяло). 
Височина на рамената – 3,4 см и на 
основата 4 см. Дясното рамо има пук-
натина с дължина 1,5 см, разположена 
централно. Дължина на шипа – 9,5 см, 
леко повдигнат нагоре. Липсват розета, катарама и гарнитури. Екземплярът е силно засег-
нат от корозия. Липсват сведения за местонахождението. Предадена от Археологическия 
музей във Варна през лятото на 1964 г.

7ПМБД – 1444 г., инв. № 45. Шпо-
ра с широки и прави рамена, с 

леко заострен връх при основата. 
В краищата дълбоки извивки 
отделят двойните петлици. На 
дясното рамо преди извивката 
има и трето ухо за захващане 
на трета ремъчна гарнитура. 
Височина на рамената – 3,9 см 
(средно). Височина на основата – 
4,5 см. По дължина на рамената и 

основата върви изпъкнал ръб. Дължина на шипа – 9 см, леко извит нагоре. Розета с шест лъча 
и диаметър 4 см. Запазени са две гарнитури, липсва катарама. Едното рамо е повредено. 
Екземплярът е засегнат от ръжда. Липсват сведения за местонахождението. Предадена от 
Археологическия музей във Варна през лятото на 1964 г.

8ПМБД – 1444 г., инв. № 36. Шпора 
с широки и прави рамена с леко за-

острен връх при основата. В краища-
та дълбоки извивки отделят двойните 
петлици. На дясното рамо преди извив-
ката има и трето ухо за захващане на 
трета ремъчна гарнитура. Височина 
на рамената – 6,2 см (по дясно рамо). 
Лявото рамо е запазено наполовина. 

Шпора. Фонд ПМБД – 1444 г., инв. № 44

Шпора. Фонд ПМБД – 1444 г., инв. № 45

Фонд ПМБД – 1444 г., инв. № 36
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Височина на основата – 6,5 см. По шпората минава изпъкнал ръб с ширина 1,5 см. Дължина 
на шипа – 12,5 см. Розета с шест лъча, от които са запазени само два съседни. Дължина на 
лъчите – 1,9 см. Липсват катарама и гарнитури. Екземплярът е засегнат от корозия. Липс-
ват сведения за местонахождението. Предадена от Археологическия музей във Варна през 
лятото на 1964 г.

9ПМБД – 1444 г., инв. № 46. Шпо-
ра с широки и прави рамена с 

леко заострен връх при основата. 
В краищата дълбоки извивки отде-
лят двойните петлици. На дясното 
рамо преди извивката има и трето 
ухо за захващане на трета ремъчна 
гарнитура. Височина на рамената 
– 3,8/3,9 см. Височина на основата 
– 4,1 см. По цялата дължина на шпо-
рата минава ръб. Дължина на шипа – 

10,4 см. Розета с шест лъча и диаметър – 3,7 см. Гарнитурите са налични, липсва катарама. 
Екземплярът е засегнат от корозия. Липсват сведения за местонахождението. Предадена 
от Археологическия музей във Варна през лятото на 1964 г. 

10ПМБД – 1444 г., инв. № 40. Шпо-
ра с широки и прави рамена, с 

леко заострен връх при основата. В 
краищата дълбоки извивки отделят 
петлиците, които не са изцяло 
запазени. На дясното рамо се вижда 
остатък от двоен петлик; на лявото 
такъв липсва. На дясното рамо преди 
извивката има трето ухо за захващане 
на трета ремъчна гарнитура. Височина 
на рамената – 3,8 см. Височина на основата – 4 см. По цялата дължина на шпората минава 
ръб. Дължина на шипа – 9 см. Розета с шест лъча и дължина на запазените лъчи – 1,6 см. 
Два от лъчите са счупени наполовина, а други два са изкривени. Екземплярът е засегнат от 
корозия. Липсват сведения за местонахождението. Предадена от Археологическия музей във 
Варна през лятото на 1964 г.

11ПМБД – 1444 г., инв. № 32. 
Шпора с широки и прави ра-

мена, с леко заострен връх при 
основата. В краищата дълбоки 
извивки отделят двойните петлици. 
На дясното рамо преди извивката 
има и трето ухо за захващане 
на трета ремъчна гарнитура. По 
цялата дължина на шпората минава 
ръб. Отгоре и отдолу на двете 

Шпора. Фонд ПМБД – 1444 г., инв. № 46

Шпора. Фонд ПМБД – 1444 г., инв. № 32

Шпора. Фонд ПМБД – 1444 г., инв. № 40
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рамена е представена богата ажурна украса, а около нея са изобразени геометрични и 
флорални мотиви. На петлиците има гарнитури, две от които също са с геометрична украса. 
Височина на рамената – 5,5 см. Височина на основата – 5,5 см. Дължина на шипа – 10 см. 
Розета с шест лъча; два са изкривени. Диаметър на розетата – 4,4 см. Липсва катарама. 
Екземплярът е засегнат от корозия. Липсват сведения за местонахождението. Предадена 
от Археологическия музей във Варна през лятото на 1964 г. 
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MEDIEVAL SPURS FROM THE DISPLAYS OF THE PARK-MUSEUM OF MILITARY 
FRIENDSHIP – 1444“VLADISLAV VARNENCHIK“

Nevyan Mitev, PhD

Abstract

The article presents eleven spurs exhibited at the Park-Museum of Military Friendship – 1444, 
branch of the National Museum of Military History. All of the spurs belong to the rowel type and can 
be assigned into two groups. The first includes five specimens (cat. nos. 1 – 5) with narrow curved 
shoulders and a short shank. The second group is comprised of six spurs (cat. nos. 6 – 11), with wide 
straight shoulders and over 9 cm long shank.

Three of the discussed items are Hungarian – used during the time of János Hunyadi and 
donated to the Museum by the government of the Hungarian People’s Republic. The remaining eight 
items are of unknown provenance, but because they were received from the Archaeological Museum 
– Varna and the Ignatievo school collection, their local provenance is safe to assume. These could be 
considered as associated with the troops of King Vladislav Varnenchik.

The specimens further our knowledge on the typological variability of medieval spurs. Some of 
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the presented artefacts come from the Bulgarian lands – likely remnants of the events of the autumn 
of 1444. The future would likely bring to light new finds of this type, which would enrich the collections 
of the Park-Museum of Military Friendship – 1444.
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ВОЕННИЯТ СВЕЩЕНИК ВАСИЛИЙ ТОПУЗЛИЕВ 

И НЕГОВОТО НАСЛЕДСТВО ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА НВИМ

д-р Георги Канев

Движимите култулни ценности, съхранявани във фондовете на Националния военно- 
исторически музей (НВИМ), нерядко имат отношение към личности, които са все още 
слабо проучени или изследването им тепърва предстои. Към тази констатация спада и 
военният свещеник Василий Топузлиев, за когото почти не се откриват сведения, независи-
мо че е основоположник на известен църковен род. Негови синове са Видинският митрополит 
Дометиан († 2017) и свещеникът и дисидент отец Благой Топузлиев († 2010). Освен тях 
свещенослужители от рода му и до днес служат в лоното на Българската православна 
църква, а фронтовите му богослужебни одежди (епитрахил и фелон) от периода 1944 – 1945 
г. до 2021 г. са част от постоянната експозиция на НВИМ1. Сведенията за самия отец Ва-
силий обаче са малко и се ограничават с кратки посочвания в популярния информационен 
поток във връзка със синовете му или по отношение на негови приноси за кв. „Гледка“ в град 
Кърджали като участието му в създаването на читалище „Родопски фар“ или изграждането 
на храм „Успение на Пресвета Богорица“. Изключение прави издаденият през 2012 г. по 
повод 80-годишнината от рождението и 25-годишнината от избора на владика Дометиан за 
Видински митрополит юбилеен сборник. В изданието юбилярят разказва за живота на своя 
баща, като това може би са единствените по-цялостни сведения за отец Василий Топузлиев, 
които остават в сянката на юбилейния повод за появата на книгата2. В информацията 
се откриват някои фактологически неточности, поради което написването на по-пълно 
животоописание на отец В. Топузлиев изисква работа с допълнителен архивен материал. 
Въпреки това описанието на митрополит Дометиан задава основа, която може да се 
надгради по отношение на участието на свещеник Василий във Втората световна война 
чрез информацията, която може да се извлече от наследството на свещенослужителя във 
фондовете на НВИМ. Музеят освен посочените по-горе богослужебни одежди във връзка със 
служението на отец Василий Топузлиев на фронта от края на 1944 и първата половина на 
1945 г. притежава още копие на негова бюстова фотографска снимка във военна униформа, 
общо 13, изготвени от него, скици на гробища и пълни или частични списъци на погребани 
български военнослужещи във военните гробища на Лабод и Шомод чичо (Унгария), с. Прелог 
и гр. Лютимер (дн. Хърватия) и с. Средище (дн. Словения), които са събрани в специална 
тетрадка или на отделни листове. Към посочените списъци и скици се прибавят още два 
списъка със загинали бойци, в които са намерени пари, заедно с отчет на откритите 
средства. Документалното наследство включва също 9 служебни писма и бележки, една 
тържествена заповед, една скица на надгробен кръст и една скица на мюсюлмански надгробен 
паметник. Всички вещи и документи са подарени на Военния музей от отец Василий с входящ 
номер от 1982 г.3

Фокусът върху дейността на отец Топузлиев на фронта е предшестван в настоящото 
изследване от кратко обощение на православното възприятие за войната, което санкционира 
съществуването на военното духовенство, както и от сбито проследяване на българските 
традиции по отношение на военното свещенство в периода от възобновяването на 
българската държавност през 1878 г. до Втората световна война. Подобно въведение 
спомага за ситуирането на военното служение на отец Василий в рамките на културна 
традиция, която има своите както общоправославни, така и конкретно български измерения. 
По отношение на българското военно свещенство годините 1944 – 1945 имат вододелен 
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характер и това дава своето отражение и върху духовната дейност на отец Василий в 
редиците на армията. 

Като универсална световна религия православието има своето отношение към войната 
като феномен, който неизменно съпътства историята на обществата от самата им зора до 
днес и върху който са разсъждавали немалко от забележителните умове на човечеството. 
св. Предание (същностната основа на православната духовно-културна традиция)4 предлага 
обяснение на войната като явление и дава насоки за съжителството с нея в рамките на 
обществения порядък. Православната гледна точка е почерпена основно от св. писание, от 
църковните канони (приетите на църковните събори правила) и от творбите на св. Отци5 
и св. писатели и подвижници на православието. Църквата категорично определя войната 
като зло (грях), което е породено от други злини (грехове). Изкореняването на войните 
в светлината на християнството е хипотетично възможно само чрез изкореняването на 
злините (греховете) на човечеството, като се започне от личната греховност на всеки 
член на обществата, за да се стигне до греховността или праведността в решенията, 
които взимат обществените авторитети и водачи6. С течението на времето обаче, както 
църковното предание разкрива, човешките злини не само няма да намаляват, но и ще се 
увеличават, което води след себе си увеличение както на агресията вътре в човешките 
общества, така и до войните между тях: „Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, 
не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; ала туй не е още краят. Защото 
ще въстане народ против народ и царство против царство; и на места ще има глад, мор 
и трусове“ (Мат.24:6-8, срв. и Откр. 6:4)7. В този светлина войната в повечето случаи е 
обективна потенциална възможност, поради което православието не осъжда поддържането 
на войска за защита и самозащита. В православната традиция се допуска воденето на 
война (която неизменно се разпознава като зло) единствено като неизбежно средство за 
избягване или преодоляване на друго, по-голямо зло или, казано с други думи –  за самозащита 
или защита на по-слаба страна, която е подложена на агресия8.

В тази светлина се обясняват молебените и освещаванията на знамената и оръжията 
в армиите на православните общества – те се освещават да служат победоносно само в 
посочените изключителни случаи (самозащита и защита) и никога в друг случай9. От тази 
гледна точка убийството на война не се приравнява с убийствата по користни причини 
или невнимание. Безспорно обаче на воините, които са отнели чужд живот, докато са из-
пълнявали войнишкия си дълг, се гледа като на хора, които са извършили зло, но по принуда, 
за да се избегне друго, по-голямо зло – опустошаване на градове, ограбване, избиване и 
отвличане на населението на родината или на трета, по-слаба страна. В древността на 
тях се препоръчвало 3-годишно покайно очистване с въздържание от св. причастие, но много 
скоро се оказва, че на практика тази препоръка е много трудно да бъде изпълнена поради 
честата военна ангажираност и трудностите по поддържане състава на войските10. При 
съвременните условия на воините се препоръчва покаяние чрез водене на благочестив живот 
и приобщаване към св. тайнства на църквата, особено изповед и св. причастие11. По този 
начин се стига и до мястото на свещеника в армията. 

Традициите на българското военно свещенство се свързват първоначално с руското 
влияние над младата българска войска12. Още в Опълчението към всяка дружина са предвиде-
ни места за свещеник, клисар и ординарец по подобие на частите от руската армия. Първо-
начално по руски почин, а впоследствие и по самостоятелна българска инициатива започва 
изграждането на празничната обредност и ритуалност в армията – полагане на войнишка-
та клетва, официални и дружинни, впоследствие и полкови годишни празници, освещавания 
и др. Тези въпроси винаги са в тясна връзка с необходимостта от свещенослужители и 
през 1885 г. към полковия състав е отреден и щат за полкови свещеници. Впоследствие в 
приетите през 1891 и 1903 г. закони за устройството на въоръжените сили на Княжество 
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България за военните свещеници е отделено специално място. Създадената регламентация 
обаче не изгражда длъжностна характеристика на свещниците, която да очертае цели 
и задачи на служението им. Така то остава обвързано най-вече с духовните треби. Тези 
треби се превръщат в основа на войсковия религиозен живот и се администрират в редица 
заповеди, циркуляри и издаваните войнишки устави. Независимо че са регламентирани общи 
молитви за войниците, постене, участието в св. тайнства чрез изповед и причастие и 
появата на предмет „Закон божи и вероучение“ в откритото в София Военно училище, 
ролята на религията остава на предимно ритуално-обредно ниво и рядко докосва в дълбочина 
съзнанието на войниците. Промените в това отношение настъпват бавно. От средата на 
90-те години на XIX в. религията влиза в полезрението на представителите на българската 
военно-теоретична и педагогическа мисъл и в самия край на века и в началото на XX в. за-
почва по-широкото издаване на духовно-пастирска литература за войници. От учебните по-
собия за войници и офицери се добива представа, че войниците се обучават да бъдат добри 
и всеотдайни граждани на своето отечество и съответно – доблестни негови защитници. 
Със своята вековна традиция на наставления в добродетели, умереност във всичко, любов 
към ближните и към реда православието е разпознато като основа на подобна подготовка. 
Идеалният войник е рисуван като добър и доблестен човек, който е готов да положи душата 
си за ближните, но и да се противопостави на изблиците на жестокост към победения 
враг13. Процесът по разкриване на морално-педагогическите ползи от религията, както и из-
граждане на пълната административно-правова регламентация на военното духовенство е 
продължителен и изпълнен с частични решения и перипетии. Окончателното си и всестранно 
изграждане като институция военното духовенство придобива едва в годините на Първата 
световна война. Датата, която бележи завършека на този процес, е 6 май 1917 г., когато 
влизат в сила „Временните наставления на военното духовенство“. С изграждането на 
цялостната организация, задължения и отчет на дивизионните, полковите и болничните 
свещеници последните спънки за развиване на пълноценна дейност през 1917 – 1918 г. са 
премахнати. Свещениците – според усърдието, силите и старанието на всеки, получават 
възможност да разгърнат духовно-просветната си дейност сред войниците.

Поражението в края на Първата световна война обаче разрушава значителна част 
от постигнатото. Едва създаден, институтът на военното свещеничество престава 
да съществува с демобилизирането на българската армия. Изследователите обръщат 
внимание, че от нормативните документи, с които се устройват българските въоръжени 
сили след Първата световна война, отсъстват постановления за гарнизонни, полкови и 
болнични свещеници. На първо време връзката на войската с църквата остава по силата 
на традициите и празничността в армията и е подобна на ситуацията през 80-те години 
на XIX в. Военната клетва се полага пред знамето, кръста и Евангелието; извършват се 
свързани с армията молебени, водосвети и панихиди; съблюдават се църковните празници 
със задължително отделяне на време за пост и причастие сред войниците. Продължава 
обаче и утвърдената вече практика в учебниците на българските войници да присъства 
и вероучителна част. В известна степен събитията протичат в частично сходство с 
процесите преди 1917 г. С течение на времето се приемат решения по отделни въпроси като 
правилата при освещаване на знамена или утвърждаването на ежегодния военен парад с 
църковно участие на 6 май, за да се стигне постепенно до възстановяване на института на 
военното духовенство вече в условията на започналата Втора световна война. Събитието 
е ознаменувано от приемането на „Правилник за военното духовенство във военно време“ 
на 18 ноември 1941 г. Правилникът регламентира целите, структурата и задълженията на 
институцията на свещенослужителите в армията14.

Временните наставления на военното духовенство от 1917 г. и Правилникът за 
военното духовенство във военно време от 1941 г. регламентират цялостно дейността 
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на духовника и остават постижения по отношение на административно-правната рамка за 
военните свещеници в България. По отношение на най-важните духовни и административни 
задължения на военния свещеник двата документа в общи линии се припокриват. Тези 
задължения в Правилника за военното духовенство от 1941 г. са описани така: „а) да 
извършват всички богослужения във войсковите части и учреждения, в които служат, или 
когато им бъде възложено; б) по нареждане на войсковия началник или учреждение държат 
беседи пред частите или посещават болните и ранените, за да ги подкрепят морално, 
да им изяснят смисъла на жертвата и да усилят упованието им в Бога; в) да посещават 
военнопленническите депа и да извършват религиозни служби за пленниците от изт[очно]-
православно вероизповедание; г) да подписват актовете за смърт при погребение на 
убитите и умрелите; д) да се грижат за поверените им църковни одежди и богослужебни 
книги“15. Посочените постановления са в сила, когато в редиците на българската армия през 
1944 – 1945 г. постъпва и служи отец Василий Топузлиев.

Бъдещият отец Василий е роден и кръстен с името Вълчов в село Хасовица, дн. 
Смолянско (тогава в границите на Османската империя), на 10 март 1902 г. в семейството 
на Димитър Вълчев Топузлиев († 1952) и Дора Стоева Луднева († 1963). Завършва начално 
образование в родното си село, а след това прогимназия в с. Райково. Чиракува на баща си, 
който е дюлгерин (зидар), а впоследствие постъпва като доброволец в граничната охрана 
и служи в периода 1922 – 1924 г16. През 1925 – 1926 г. Вълчо временно заминава за работа 
в Турция и скоро след завръщането си в България се жени за Руса Димитрова Карамите-
ва – началото на 1927 г. Семейството живее последователно в Пловдив и Кърджали, а В. 
Топузлиев работи за чуждестранни компании и се занимава се с търговия на шевни машини. 
Останал без препитание поради световната икономическа криза (1929 – 1933), с помощта 
на роднини Вълчо намира работа като стражар, завършва няколкомесечен курс в полицейска 
школа в София и работи като началник на полицейското управление в село Мост (дн. Перпе-
рик), Кърджалийско. През този динамичен период се раждат първите деца в семейство Топуз-
лиеви – Теодора (1928) и Димитър, бъдещият митрополит Дометиан (1932)17.

Според разказа на митрополит Дометиан през 1935 г. Вълчо решава да се насочи 
към духовно служение и постъпва в Духовното училище в Кукленския манастир „Св. Козма 
и Дамян“, Асеновградско18. В началото на 1937 г. Драговитийският епископ19 Харитон 
ръкополага Вълчо Топузлиев за дякон, а на 10 февруари 1937 г. и за свещеник20. От този 
момент Вълчо Топузлиев става свещеник Василий Топузлиев21. Новият свещенослужител по-
ема духовната грижа за енорията в с. Гледка, Кръджалийско. Сред най-важните начинания 
на свещеник Василий е строежът на храм в селото, който да замени параклиса „Св. Бо-
городица“ – малък и неподходящ за ежедневно богослужение. Организиран е строителен 
комитет, извършен е подбор на място, изготвяне на архитектурен план и акция за събиране 
на средства. Изключителни съмишленици в делото отецът открива в кмета на селото 
Захари Велчев, в главния учител Никола Костов22 и в членовете на строителния комитет. 
С помощта на местните хора и много спомоществователи строежът се развива бързо и 
благополучно. Храмът е завършен и тържествено осветен през 1939 г. на празника на Св. Дух. 
Новият храм „Успение на Пресвета Богородица“ остава с малки изключения богослужебното 
място за отец Василий до края на живота му, а ежегодният храмов празник (15 (28) август 
– Успение на Пресвета Богородица) се превръща в повод за духовно празненство, събор и 
братска трапеза за цялата околия23. В навечерието и преди края на Втората световна война 
в с. Гледка се раждат третото и четвъртото дете на семейство Топузлиеви – Делян (1939) 
и Милко (1941)24.

Важно за военната служба на свещеник Василий е обстоятелството, че през 1944 
– 1945 г. България се включва във войната на страната на противниците на Германия 
и българските войски участват в разгрома и прогонването на германските войски от 
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Балканите25. 10-и пехотен родопски полк, чийто полкови свещеник става отец Топузлиев, 
се включва в бойните действия в завършващия етап на войната (края на 1944 – май 1945 
г.) като част от състава 10-а родопска дивизия към специално сформираната за участие в 
последния етап на бойните действия Първа българска армия26. Преди заминаването на ча-
стите към фронта в Хасково се провежда окръжна свещеническа конференция за назначава-
не на полкови свещеници за 10-а родопска дивизия (10-и родопски, 44-ти тунджански и 47-и 
ардински полк)27. Отец Василий изявява желание да бъде записан в състава на 10-и родопски 
полк и впоследствие заминава за Унгария с него28.

Митрополит Дометиан пише, че за преживяното на фронта отец Василий винаги 
е разказвал с голямо вълнение. От гара Кърджали частта, с която пътува свещеникът, 

заминава с приповдигнато настроение, с викове 
„Ура“ и с песни29. С влак полкът се придвижва 
до гара Топчидере преди Белград, след което 
поради повреда на линията продължава пеша. 
Тържествено преминават през центъра на 
Белград и нощуват в гр. Земун. Придвижват се 
бавно и трудно, защото пътищата са замръзнали. 
В Нови Сад 10-и пехотен родопски полк преседява 
2 дни. Пресичането на р. Дунав се осъществява 
със салове и понтони поради разрушените 
мостове. Пристигнал на унгарска земя, полкът 
е принуден да се съобразява с опасността от 
прелитащите германски самолети. От фронта, 
именно по време на престоя в Унгария, според 
надписа на гърба е пазеното във фондовете на 
музея копие на бюстова снимка на отец Василий 
с военна униформа30. 

 На 20 януари родопчани пристигат в ун-
гарското село Лабод и са разквартирувани31. На 
бойната линия Първа българска армия сменя 57-а 

съветска армия и заема полоса за отбрана от 126 км. 10-а дивизия, заедно с 10-и родопски 
полк, се разполага в най-дясната част на армейската полоса, където за отбрана й е поверен 
участък от 22 км. 44-ти и 47-и полк се разполагат в първи ешелон, а 10-и родопски полк 
– във втори. Позициите се намират на 5 – 6 км от с. Лабод, където се помещава команд-
ването на 10-и полк. Отец Василий получава поверителна заповед да избере подходящо мяс-
то за гробище, където да бъдат положени загиналите български бойци в предстоящите 
сражения. До февруари 1945 г. второешелонният 10-и полк остава настрана от основните 
бойни действия, но при разузнаване и краткотрайни схватки също дава жертви. Загиналите 
бойци са погребани в избраното от отец Василий място в с. Лабод, в двора на местната 
католическа църква32. Българското военно гробище там според пазената във фондовете на 
НВИМ скица, изготвена от самия отец Василий на отделен кариран лист, се намира в почти 
непосредствена близост до християнския храм. Документът е озаглавен „Скица на военните 
гробища за чиновете от 10-и пех. Родоп. полк, убити и починали с. Лабод, околия Нагидатска 
Унгария“33. Освен парцелът за военно гробище, в който местата на гробовете са обозначени 
с кръстчета, и близкия храм на скицата е изобразен площад, от който се разклонява пътна 
артерия34. Според надписите едно от разклоненията води към с. Надкорпад35, а друго към с. 
Гергетег36. Надписът на третото разклонение е трудно четим. От легендата към скицата 
се установяват имената и чиновете на 21 офицери, подофицери и войници, които са докумен-
тирани, погребани и опяти от свещеник Василий37. Вероятно документът има работен харак-

Свещ. Василий Топузлиев на фронта. Фонд НВИМ, инв. № Сн II-4793



НВИМ  ИЗВЕСТИЯ 2022

23

тер, защото допълнителна информация за погребаните в с. Лабод ни дава тетрадка в голям 
формат, твърда корица, карирани листа и със заглавен надпис на предната корица: „Именен 
списък на безследно изчезналите“. В тетрадката има няколко отделни списъка, разделени с 
уточняващи заглавия. По отношение на с. Лабод заглавието гласи: „Списък. На офицерите, 
подофицерите и войниците, паднали при гр. Натятат, погребани в с. Лабод, Унгария, от 20 
януари до 29 март“38. Списъкът в тетрадката обаче вече не се състои от 21, а от 26 бойци, 
сред които не са упоменати имената на двама от загиналите и фигуриращи в списъка със 
скицата на гробищата в с. Лабод войници39. Така по двата списъка в село Лабод могат да се 
изведат имената на общо 28 бойци, които свещеник Василий документира, опява и погребва. 
В тетрадката обаче фигурира и откъснат лист от същата тетрадка с общо 15 имена на 
бойци. От съвпадения в част от имената се установява, че отново става дума за списък на 
погребаните в с. Лабод. Любопитно е, че в списъка от откъснатия лист фигурират двете 
изпуснати имена, за които стана дума по-горе, но са налични и още три имена на бойци, 
които отсъстват както в тетрадката, така и в списъка с гробищната скица. По този 
начин общият брой констатирани бойци, които отец Василий вероятно документира, опява 
и погребва в с. Лабод възлиза на тридесет и един души40. Запазен е и още един списък на 
отделен лист, изписан много бледо с молив и почти нечетлив. От няколкото имена, които се 
разчитат, се установява, че отново става дума за списък на погребаните в с. Лабод бойци41. 
Отделните списъци хвърлят светлина върху работния процес на свещеник Топузлиев, който 
изработва предварителни работни преброявания, чрез които постепенно сверява, обогатява 
и обобщава информацията в нови и по-цялостно завършени списъци. По запазените сведения 
в църковния двор на село Лабод първоначално са погребани 83 бойци, сред които трябва да се 
включат и опятите и документирани от свещеник Топузлиев42.

През посочения период (20 януари – 29 март 1945 г.) 10-и родопски полк от 
второешелонен и резервен полк преминава към активни бойни действия. На 17 февруари е 
формиран Трети корпус на Първа българска армия, към който се числи и 10-а пехотна диви-
зия с 10-и родопски полк в своя състав. Запланувано е активното участие на 10-а дивизия в 
предстоящите сражения, а 10-и полк със заповед от 20 февруари преминава в първи ешелон 
на позициите при р. Риня патак срещу укрепения от немците град Надятад43. Тежки сражения 
започват през първата половина на месец март, когато немските войски започват настъп-
ление срещу левия фланг на Трети украински фронт с разположените там български войски. 
Целта на противника е да осъществи обкръжаване и разбиване на основните сили на 57-а 
съветска армия и разположената южно от нея 1-ва българска армия. Немското настъпление 
започва на 6 март 1945 г. и слага началото на известната Дравска отбранителна операция44. 
Основният удар е нанесен встрани от позициите на 10-и полк, който до 10 март води 
отбранителни боеве при противников стремеж по-скоро към приковаване, отколкото за 
пробив на българската позиция45. В описанието на митрополит Дометиан се разказва, че 
на 9-и март от високоговорители германците се обръщат към бойците от полка с призив 
да се предадат, за да останат живи, или ще бъдат обкръжени и избити46. На 10-и март 
10-и родопски полк получава заповед за демонстративно настъпление с цел отвличане на 
част от настъпващите в направление Кадаркут немски части и смекчаване натиска върху 
българската 12-а пехотна дивизия и разположените в близост войски на СССР. Въпреки 
началните ограничени успехи, които противникът постига, настъплението му е спряно и 
през втората половина на март българските и съветските войски провеждат подготовка 
и поставят началото на Мурската настъпателна операция. По план 10-и родопски полк 
трябва да премине в настъпление на 30 март, но сраженията фактически започват още на 
29 март47.

По времето, когато се развиват описаните събития, са издадени няколко официални 
документа, които имат отношение към дейността на свещеник Василий, а самият той 
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също съставя документация, която дарява впоследствие на НВИМ. Най-ранният документ е 
циркулярно писмо, издадено на 18 февруари и заверено под № II – 231, със заповеди от Щаба 
на войската за „строго изпълнение“. На отец Василий е представен препис под № 672 и с 
дата 3 март 1945 г. От нарежданията в писмото се вижда, че изготвянето на гробищна ски-
ца е част от задълженията на полковия свещеник като част от лицата, които отговарят 
за погребването и регистрирането на загиналите бойци. Според нарежданията се изискват 
пълни три имена на загиналите и безследно изчезналите, тяхното месторождение, частта, 
в която служат, и датата на смъртта. Изисква се също точно местоположение на гробното 
място (село, околия, местност) със скица, фотографическа снимка, кратко описание в 
съчетание с бързо представяне на данните. Писмото е адресирано до командирите на 
пехотните дружини и видовете роти в полка (бронеизтребителна, свързочна и др.), до 
домакина, лекаря и свещеника на 10-и родопски полк. Изрично се изтъква към загиналите 
да се оказва необходимата почит като към защитници на родината48. Малко след писмото, 
на 28 февруари под № VI – 191 е издадено друго писмо от дивизионния лекар, озаглавено 
КОМАНДИРИТЕ „РОДОПИ“. Документът с текста на писмото, който предава свещеник Ва-
силий в музея, е с вх. № 1337 и дата 02 март 1945 г. В него се подчертава необходимостта 
от уважително отношение към загиналите за родината и се съдържат 5 нареждания, които 
постановяват: загиналите да бъдат измивани от кръвта и превеждани в подобаващ външен 
вид; ковчезите да бъдат от добър материал и грижливо сковани; кръстовете да бъдат 
еднообразни според приложения към заповедта образец и да бъдат грижливо надписани; 
българомахамеданите да бъдат погребвани според обичая им, като за целта може да се 
потърси войник, който е запознат с него; на всяко погребение да има почетна команда и 
по възможност – музикален взвод. Писмото е придружено с образец за погребален кръст и 
завършва с указание нарежданията да се изпълняват от строевите командири, санитарните 
органи, свещеника и домакина на полка49. Двата близки по дата на издаване документа са 
свързани и се взаимодопълват по отношение на уважителното отношение, погребването и 
регистрирането на загиналите български военнослужещи във войната и най-вероятно са про-
диктувани както от случващи се нарушения, така и от очертаващите се тежки сражения, 
в които броят на загиналите предстои да се увеличи. Сред дарената от отец Василий 
документация е запазена и схема на погребален християнски кръст със съответните размери 
и пример за надписването му. Вероятно това е образецът на кръст, който се упоменава в 
писмо № VI – 191 от 28.02.1945 г. Съхранен е и образец за мюсюлмански надгробен паметник, 
който да се поставя вместо кръст над бойци със съответната религиозна принадлежност. 
За образец на мюсюлмански паметник в документацията не се споменава и вероятно той 
е изготвен според познанията на отец Василий, който е от район със смесено население, 
или според указанията на българомохамеданин фронтовак. Паметникът има завършващ 
конусовиден край под формата на издължен надолу ромб. Надгробният надпис се помества в 
ромба и е сходен с примерния надпис на погребалния кръст. Съдържанието на надписите е 
следното: надслов – „Паднал за Родината“, рождена дата, име, родно място, дата на смър-
тта50. 

През втората половина на 1945 г. от началника на канцеларията при Министерството 
на войната са издадени още две писма с административни нареждания, представени и на 
свещеник Василий. Датите на тяхното издаване са съответно 22 март 1945 (писмо № 1817) 
и 28 март 1945 (писмо № 1979)51. Датата и номерът, под които са заведени преписите на 
писмата, събрани заедно в един документ, са съответно 21 април и № 1481. В писмото от 22 
март се изисква всички военни чинове, пристигащи в българската столица, да уведомяват за 
пристигането си комендантското управление и да представят там адрес за своя престой. 
Второто писмо, от 28 март, е тясно свързано с дейностите на отец Василий и изисква да се 
спазват точно правилата според гражданското състояние от 1940 г. и смъртните актове 
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да се изпращат бързо във военно-санитарната служба при Щаба на войската, а актовете 
за брак, раждания и завещания – в канцеларията при Министерството на войната. Изисква 
се, докато постъпят в съответните канцеларии, актовете да се подготвят на листове 
според чл. 5 от правилника за актовете по гражданското състояние52. Документът, ад-
ресиран до командирите на дружини и роти, домакина, лекаря и свещеника на полка, хвърля 
светлина върху част от бюрократично-административните задължения на отец Василий, 
илюстрирани с част от запазените списъци, изготвени от него.

Междувременно в края на март 1945 г. германските войски отстъпват към защитната 
си линия „Маргит“ и край селището Шомод Чичо посрещат настъпващите родопчани. Атаката 
започва на 31 март. В хода на сражението 3-та дружина от 10-и родопски полк е принудена 
да се сражава в обкръжение, а 1-ва и 2-ра дружина да водят близък бой с противникови бойни 
коли53. Полкът проявява висок боен дух и допринася много за пробива на противниковата 
отбрана, но дава немалко загинали, които с помощта на местното население са погребани 
от отец Василий в гробището на Шомод Чичо54. Списъците на погребаните там са най-дъл-
гите измежду запазените в НВИМ подобни списъци, които изготвя свещеник Топузлиев. По-
добно на случая с гробищния списък при с. Лабод във връзка с битката край Шомод Чичо са 
запазени три отделни списъка, като един от тях има особено отчетлив предварителен 
работен характер. Нощта след сражението (31 март срещу 1 април) преминава в проверка 
на състава на полка и издирване и спасяване из бойното поле на ранените55. Отец Топузлиев 
е затруднен да идентифицира всички загинали и погребвани бойци. В предварителния рабо-
тен списък, подготвен на два отделни листа без заглавие и с обозначаване на гробищните 
алеи, прави впечатление големият брой посочвания: „Незнаен воин“. Всички десет бойци 
алея №6 са с подобно означение, то се среща отделно и още 17 пъти. В списъка загиналите 
са посочвани с чин и имена, без допълнителни данни56. Вторият от списъците вече е по-ця-
лостен и местата „Незнаен воин“ са запълнени със съответните имена на загинали бойци. 
Озаглавен е „Списък. На офицери, подофицери и войници, паднали в боя при с. Шомод Чичо, 
31 март 1945 год.“ В него в обем от 5 карирани и допълнително разчертани страници с чин, 
три имена, родно място и алея, в която са погребани, са изброени 94 бойци, разпределени по 
10 военнослужещи в алея. Последната, десета алея, съдържа 4 гроба. В края на списъка има 
започната груба схема с молив на гробищните алеи57. Същият списък е почти повторен в 
спомената вече тетрадка: „Именен списък на безследно изчезналите“, където обаче имена-
та са 92, а не 94, и заглавието на списъка гласи: „Списък на офицерите, подоф. и войниците, 
паднали в боя при с. Шомод Чичо при Атаката на линията Маргит и погребани в местните 
гроб. на с. Шомод Чичо“58. Едно от липсващите имена в тетрадката е на кандидата за по-
дофицер Запрян Генов Куртев от Черна гора, Чирпанско, който в списъка със скицата на гро-
бищния парк е вписан в алея №6, но е зачертан като грешка. Името му откриваме в списъка 
на погребаните в с. Лабод с посочване, че загива на 30 март, един ден преди битката край 
Шомод Чичо59. Сред разликите изпъкват шест имена на загинали бойци, които присъстват в 
списъка от тетрадката, но отсъстват в списъка, придружен от гробищната схема. Заедно 
с тях общият брой на документираните загинали лица от свещеник Василий след битката 
край Шомод Чичо възлиза на 99 души60. По известните сведения в гробището на Шомод Чичо 
през 1945 г. са погребани първоначално общо 95 български бойци, към които впоследствие 
са добавени още 90 воини, преместени от околни по-малки военни гробища. Според други 
изчисления общият брой на погребаните български военнослужещи (в отделни гробове и в 
братска могила с паметник) в Шомод Чичо възлиза общо на 177 души61.

След сражението при Шомод Чичо в разказа на митрополит Дометиан се забелязват 
някои неточности. Според него след битката при Шомод Чичо и пробива на линията „Маргит“, 
българските войски продължават до следващата германска защитна линия при гр. Чурго и 
с. Ястребец, като 10-и полк атакува гр. Чурго. В действителност тук се долавя смесване 
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на две различни немски отбранителни линии. Отбраната на Чурго е част от защитната 
линия „Маргит“ и атаката срещу него не се провежда от 10-и родопски полк, а от 12-и полк 
на 8-а тунджанска дивизия и с подкрепата на 47-и ардински полк на 10-а родопска дивизия. 
Сражението за гр. Чурго започва сутринта на 31 март и се води до късно вечерта, докато 
по същото време 10-и родопски полк се сражава при Шомод Чичо. До края на сражението 
противникът е отхвърлен от гр. Чурго и отстъпва на втората си позиция отново част 
от линията „Маргит“, която се намира в близост до северозападните окрайнини на града. 
Тази позиция е атакувана и превзета от 12-и полк на 1 април, заедно и с третата, последна 
позиция на линията „Маргит“, с което нейният пробив в района на Чурго е завършен62. Укре-
пителната линия край селата Ястребци, Шаловци и Хум не е свързана с Чурго и е след за-
щитната линия „Маргит“. 10-и полк води сражения срещу тази немска отбранителна полоса 
на 9 и 11 април63. Вероятно сложната обстановка подвежда свещеник Топузлиев, който сам 
е изпратен в посока Чурго със санитарен взвод и линейка64. Санитарният взвод и линейката 
трябва да събират първо ранените и да ги предават на превързочните пунктове, а след това 
и телата на загиналите65. Падналите в боя са пренасяни до определеното за гробище място, 
където се извършва подобаващо погребение с опело от свещеник и военна музика66.

Митрополит Дометиан разказва за премеждие по пътя към Чурго, в което отец 
Василий едва не загива. За да забавят настъплението, немците затварят пътищата с 
тежки дървени греди, под които са поставени противотанкови мини. Българите попадат на 
едно от изготвените от германците препятствия и придвижването се забавя. Отец Василий 
не след дълго се приближава при струпалите се край преградата войници, за да получи 
сведения откъде да мине линейката. В същото време непредпазливо е издадена заповед 
за преместване на гредите. Поставените под тях мини незабавно избухват. Взривната 
вълна изхвърля отец Василий няколко метра назад. Свещеникът пада по лице и усеща силен 
удар в левия си крак. Тялото му е почти изцяло покрито от изхвърлени камъни, дървета и 
пръст. Отецът се оказва неспособен да помръдне. След малко обаче усеща, че около него 
се разчиства. Двама руски войници го изравят, изправят и го питат: „Батюшка, вы жив, 
здоров?“. Отец Василий се съвзема от замайването, оглежда се, вижда, че ботушът на 
левия крак е здрав и няма кръв и отговоря, че не е ранен и че е добре. Войниците са крайно 
изненадани, всички други на отстоянието, на което е отец Василий, при взрива загиват. 
Един от другарите му, който го придружава при препятствието, е лошо ранен от парче мина 
в гърдите, обгорен е в очите и единия крак и почива по-късно, независимо че отец Василий 
успява незабавно да го откара в VI лека хирургическа болница край Чурго. Междувременно 
обаче поради отделянето и отсъствието на отец Василий войниците, с които се придвижва 
той, погрешно решават, че всички, които са били в близост до експлозията, включително 
свещеникът, са мъртви. Такова известие те предават и в щаба на 10-и родопски полк. 
Същото известие по погрешка заминава за България и се съобщава на съпругата на отец 
Василий в с. Гледка, предизвиквайки дълбока скръб в семейството67.

След битката при Шомод Чичо 10-и полк започва преследване на отстъпващия 
противник и остава в настъпление до 12 април, когато се прехвърля във втори ешелон. 
През този период, независимо че се оттегля, противникът оказва ожесточена съпротива. 
След като превземат селището Муракерестур (2 април), родопци преминават на югославска 
територия (дн. Хърватия) и на 4 април достигнат с. Прелог – едно от местата, на които 
е изградено българско военно гробище със запазени списъци от свещеник Василий във 
фондовете на НВИМ. На 5 април 10-и родопски полк се включва в атаката на изградената 
от германците линия Малка Суковица – Оряховица, която защитава подстъпите към 
мостовете на р. Вараждин. Преди решителния щурм в нощта на 5 срещу 6 април немските 
войски отстъпват и на 9 април рано сутрин родопци достигат с. Средище, където също е 
изградено военно гробище. Списъци на погребаните от отец Василий бойци в гробището 
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отново се пазят във фондовете на НВИМ. В същия ден – 9 април, на 10-и полк се дава заповед 
да настъпи от линията на с. Годенинци на север и да подкрепи 31-ви полк в овладяването на 
Ястребци, след което да се насочи на запад и заедно с 32-ри полк да настъпи в посока на 
Крчевиня – Венска Неделя. На 9 и 11 април 10-и родопски полк води последните си настъпателни 
боеве – напредва няколко километра и овладява няколко укрепени селища. Макар и в края на 
кампанията, тези сражения се оказват едни от най-тежките за полка, в чийто състав само 
след сражението на 11 април 99 бойци са наградени с ордени „За храброст“. След 12 април 
мястото на 10-и полк е заето от 47-и полк, а родопци преминават в отбрана на левия бряг 
на р. Драва от Ново село до село Опоровец. Вестта за капитулацията на Германия идва на 7 
май, но още на 8 май е издадена заповед за ново настъпление в западна посока и на 12 май 
полкът достига селата Белатинци, Ганчани и Ижаковци. Едва на 16 май пристига нареждане 
полкът да отпътува към България68. Етапът след 1 април не е отразен в разказа на мит-
рополит Дометиан, който след битката при Шомод Чичо и инцидента край Чурго с едно-
две изречения посочва, че българското настъпление продължава и че отец Василий научава 
радостната вест за капитулацията на Германия на 9 май. Впоследствие през Капошвар 
частта на свещеник Топузлиев се насочва към България69. Във фондовете на НВИМ обаче са 
съхранени някои документи от април и май 1945 г., които хвърлят допълнителна светлина 
върху ангажираността на свещеник Василий през съответните месеци.

В цитираната тетрадка „Именен списък на безследно изчезналите“ се намира списък 
с уточняващо заглавие „Убитите чинове от 10-и пех. р. полк, погребани в местните гробища 
село Прелог, Хърватско“. Списъкът съдържа 6 имена на бойци, загинали в периода между 5 
април и 6 май 1945 г. Последното седмо име е на редн. Иван Христозов Иванов, загинал на 12 
май при възпламеняване на земна мина, и е посочено с допълнителна бележка, че е погребан 
в гробището на гр. Лютомер70. Във връзка с погребението е запазен и отделен бял некариран 
лист със схема на гробището, онасловена: „Скица На военното гробище г Лютомер“. Изо-
бразен е площад с разклонения и без надписи. Едното от разклоненията води към гробищния 
парцел, в който с кръстче е обозначено вероятно мястото на покойника. Легендата гласи: „† 
ред. Иван Христозов Иванов роден 1914 год. с. Динево Хасковско от щабна рота 3/10 дружина 
убит на 12 май 945 г. от земна мина през похода от г Ормош за г Лютомер“71. Отношение 
към погребаните в с. Прелог има и запазено ръкописно писмо на бял некариран лист с надпис 
„Служ. бележка“ от свещеника на 10-а дивизионна лечебница до свещеник Василий Топузлиев. 
В писмото отец Василий се уведомява, че изпратеният за лечение в дивизионната лечебница 
редник от 10-и родопски полк Михо Димитриев Дончев от с. Бели извор, Чирпанско, е починал 
на 29 април 1945 г. и тленните му останки се изпращат за погребване. Към отец Василий 
е отправена молба да отслужи опелото и да заведе починалия войник в своите списъци. В 
списъка на погребаните в с. Прелог редник Михо Дончев фигурира под № 5 с пояснението, че 
загива при възпламеняване на земна мина край с. Оток, Хърватско72. Трябва да се отбележи 
също, че по отношение на погребаните в с. Прелог отново е запазен грубо изписан с молив 
предварителен работен списък, съставен на отделен бял некариран лист. Бойците в списъка 
са общо 14, разпределени в две гробищни алеи (с номера 1а и 2а). Двама от погребаните 
са обозначени като „Незнаен“. Шест от имената отсъстват от списъка в тетрадката 
„Именен списък на безследно изчезналите“73.

Хърватското с. Прелог се свързва и с отбелязването на 1-ви май от 10-и родопски полк. 
На празненството присъства югославска партизанска част и местни жители. Празникът 
е ознаменуван от тържествени речи, войскови марш и манифестация74. Сред документите, 
дарени от отец Василий на НВИМ, е съхранено печатно копие на заповедта за отбеляз-
ването на тържествената дата в Първа българска армия. Документът (под № II – 136 с 
дата 1 май 1945 г.) е издържан в празничен дух и характерната за периода идеологическа 
риторика, която очертава значението на празника на труда и подчертава бойната дружба 
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и братската съюзническа солидарност под егидата на Червената армия в борбата против 
хитлеристка Германия75.

По-илюстративна от схемата на гробището в с. Прелог е скицата на военното 
гробище в с. Средище, запазена на кариран отделен лист. Заглавието на листа е „Списък. 
На убитите и погребани подоф. и войници в с. Средище“. Списъкът съдържа 15 имена на 
загинали бойци между 7 и 12 април, като най-много са загиналите на 9 и 11 април. Схемата 
на гробището е онасловена в дясната си страна: „Скица. На българското военно гробище на 
10 п.п. в с. Средище в църковния двор“. В лявата част е изписано с големи букви „с. Средище“. 
Църквата е ясно обозначена с кръст, а гробовете в двора й с по-малки кръстчета. Изобра-
зени са различни сгради и три разклонения от селския площад, две от които са с изрисувани 
стрелки и именувани: „с. Чаковец“ и 
„с. Пресек“76. В тетрадката „Име-
нен списък на безследно изчезнали-
те“ фигурира списък с 12 имена под 
заглавие „Убити чинове от 10-и п.р. 
полк погребани в двора на църквата 
с Дравско Средище“. Съвпадението 
на част от погребаните по списъка с 
тези по списъка към скицата на гро-
бището в с. Средище показват, че се-
лищата Дравско средище и Средище 
са едно и също място77. Сравнение-
то между списъците показва, че са 
налични 4 имена в списъка със схема 
на гробищния парк, които отсъстват 
в списъка от тетрадката. Сумира-
ни по двата списъка, бойците, които 
отец Топузлиев документира, опява и 
погребва в с. Средище, възлизат на 16 
души.
 Освен документацията с отноше-
ние към гробните места на загиналите 
военнослужещи и тяхната самоличност 
отец Василий дарява на НВИМ и някои 
документи във връзка с вещите на за-
гиналите бойци. На първо място, се 
касае за две служебни писма от април 
1945 г. По-ранното е от интенданта 
на 10-а пехотна дивизия с № 948 от 5 
април 1945 г. 
Сред адресатите – командири на дру-
жини и роти от 10-и полк – не е посо-
чен свещеникът на полка, но с химикал върху документа е добавено: „Свещеника за сведение 
и изпълнение“. Преписът, който е предоставен на отец Василий, е с дата 14 април и заведен 
под № 332. Основавайки се на служебно писмо № VIII 3152 от 31 март 1945 г. във връзка с 
изпращането на вещите на загиналите в България, новото служебно писмо постановява 
правила за еднаквост на пратките. По-маловажните предмети и облеклото се предвижда да 
се изпращат по военна поща чрез общините до родителите на починалите бойци. Подчер-
тава се необходимостта на пратките да бъдат изписвани номерата на поделенията, които 

Списък на погребаните в с. Средище (дн. Словения) със скица  
на българското военно гробище, изготвени от свещ. В. Топузлиев.  

Фонд НВИМ, инв. № Х-А-1654(9)
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изпращат колетите. Ценните вещи – часовници, пари и др. – трябва да се опаковат в малки 
колети и да се предадат чрез военна поща като ценна пратка за изпращане със самолет 
в родината, заедно с представителната кореспонденция. Всеки ценен колет трябва да се 
придружава с писмо до началника на военната поща, което гарантира, че вещите са на 
конкретния загинал военен чин78. Същите нареждания са повторени и в писмо на начал-
ник-щаба на 10-и полк, чийто препис е под № 1480 и с дата 21 април 1945 г. и е адресиран 

този път освен до командирите на дружини, роти, 
до домакина, лекаря, началника на военната поща, 
но и до полковия свещеник. В текста е посочен 
номерът на първоначалното писмо, от което се 
снема преписът –  № 1851, но не и датата на из-
даването му79. Във връзка с нарежданията в двете 
посочени писма отец Василий изготвя две служебни 
бележки (една с печатен и една с ръкописен почерк) 
с принадени към тях идентични по реда на изброява-
не ръкописни списъци на войници, погребани и опяти 
от него, в които са намерени парични средства80. 
Двете служебни бележки са адресирани до домакина 
на 10-и полк (печатно написаната бележка) и ковчеж-
ника на полка (ръкописно написаната бележка). Чрез 
тях свещеник Топузлиев посочва общата открита 
сума пари в починалите бойци (33 519 лв. и 3000 
сръбски динара) и ги предава, заедно със списък 
на загиналите чинове и средствата, открити във 
всеки от тях81. Изброени са общо 34 имена на бойци, 
които са посочени с имена, сумата пари и родни-
те им места82. Бележките завършват с молба сред-
ствата да бъдат преданени на наследниците на за-
гиналите бойци според приложения списък. И двете 
служебни бележки са под №1 с дата от 15 април 1945 
г. Върху печатната служебна бележка до домакина 
на полка ръкописно и с подпис от ковчежника на 10-и 
полк е изписано: „Получих сумата /33 519/ тридесет 
и три хиляди петстотин деветнадесет лева“, 
добавена е дата: 17 април 1945 г.83 Двете бележки 
и двата списъка се допълват от няколко запазени 

адресни бланки за военна поща сред документите на свещеник Василий, които може би са 
употребявани за подготовка на част от описаните в служебните писма колети84.
 Сред документалното наследство на отец Василий във фондовете на НВИМ се съхра-
нява и ръкописен кариран лист, на който има три кратки списъка. Първият е под надслов: „По-
гребани с. Лабод. Тук паднаха за родината следните бойци от Кърдж. Окръг при атаката на с. 
Киш -ерде.“. Изброени са 5 имена, които фигурират във вече изготвените от отец Топузлиев 
списъци на погребаните в с. Лабод. Вторият списък е озаглавен: „При атаката на II рата 
укреп. линия Маргит паднаха за родината с. Шомод-Чичо“. Изброени са 9 имена, които също 
фигурират в предходните списъци. Третият списък е под заглавие: „паднали за родината при 
с. Витан (не се чете)“. Изброени са две имена, познати от предходните списъци на отец 
Топузлиев. Под третия списък е написано: „погребани в гробището на с. Средище“, което 
пояснение явно се отнася към предходните две имена, които в предходните списъци на 
свещеник Василий са посочени като загинали край с. Витан и погребани в с. Средище. В края 

Богослужебните одежди на свещ. В. Топузлиев 
преди прибирането им за  постоянно във фондовете на НВИМ. 

Фонд НВИМ, инв. № Х-А-1455(1-2)



НВИМ  ИЗВЕСТИЯ 2022

30

на листа има бележка, която наподобява съдържанието на описаните служебни бележки до 
домакина и ковчежника на полка. В нея се посочва, че при претърсване на загиналите воини 
в процеса за цялостно установяване на самоличността им в тях е открита общата сума 
от 33 519 лв, която е предадена срещу разписка на ковчежника на полка за изпращане на 
наследниците на загиналите85.
 Освен изброеното документално наследство отец Василий подарява на музея и две 
от своите богослужебни одежди, които е ползвал на фронта – епитрахил и фелон86. Свеще-
нослужителите носят епитрахила на врата, откъдето произлиза и името му „епитрахил“ 
(надвратник). Одеждата символизира общението на свещенослужителя с ненарушимото 
свещенство на Иисус Христос и без нея свещеникът не извършва никакво богослужение. 
Втората одежда – фелонът, представлява горната богослужебна дреха на свещеника. Надява 
се през главата, като свободно пада надолу и обвива ръцете и цялото тяло до коленете87. 
Според Правилника от 1941 г. отец Василий е трябвало да се яви с расо, подрасник, кръст, 
Евангелие и Требник. Предвидено е останалите църковни потреби да се набавят от частите 
или да се реквизират – в това число влизат и видовете богослужебни одежди88.
 Василий Топузлиев е служил с подарените от него епитрахил и фелон при случаите, 
когато е трябвало да изпълни своите духовни обязаности на фронта, които според разказа 
на митрополит Дометиан и документалното наследство на свещеника в НВИМ са най-вече 
опела на загинали воини. Липсват изрични сведения за празнични богослужения, молебени, 
освещавания или други духовно-богослужебни прояви89. Участвайки в превоза на ранените до 
превързочните и хирургически пунктове, може да се предположи, че отец Василий вероятно е 
утешавал и укрепявал пострадалите войници, а по молба на вярващите и тежко ранените е 
възможно в походни условия да е извършвал и св. тайнство изповед – конкретни свидетелства 
за това обаче няма. Липсват сведения за беседи с войниците от частите, за целенасочени 
посещения при ранените или при пленени православни бойци, каквито задължения по устав 
също са предвидени90. В Правилника от 1941 г. обаче тази дейност е регламентирана за из-
вършване „по нареждане на войсковия началник или учреждение“, а в условията на начеваща 
идеологическа борба против Църквата, психологически натиск и физическо преследване на 
нейния клир и вярващите такива нареждания са малко вероятни91. Подобна дейност е могла 
да става единствено при ненатрапчива инициатива от страна на отец Василий и наличие на 
желаещи това вярващи бойци или ранени воини на прага на смъртта.

Митлополит Дометиан разказва, че посрещането на българските части на гарата в 
Кърджали е натоварено с емоции. На площада на града е извършена панихида за падналите на 
фронта и благодарствен молебен за завърналите се от войната. Не се посочва обаче дали 
отец Василий взима участие в богослужението. Белег за него от войната остава лекото 
му накуцване – следствие от инцидента край гр. Чурго в Унгария. По повод изпълнение 
на служебните и духовните си задължения като полкови свещеник митрополит Дометиан 
пише, че отец Василий е награден с български медал за участие в Отечествената война, 
руски медал „За победу над Германией“ и югославски и български орден „За храброст“. Спо-
ред разказа на митрополит Дометиан впоследствие отец Василий е избран за председател 
на новооснования Общински комитет за защита на мира, където работи в продължение на 
15 години и му е връчена специална грамота. След войната, през 1946 г. се ражда и най-
малкото дете в семейството – Благой, бъдещият дисидент92. Свещеник Василий Топузлиев 
почива през 1993 г.

Запазеното във фондовете на НВИМ документално и предметно наследство във 
връзка със свещеник Василий Топузлиев хвърля светлина върху военното му служение и 
привлича интереса към неговата личност. Краткото животоописание, което предлага 
владика Дометиан, остава в сянката на неговия юбилей като митрополит и се нуждае от 
допълнителни проучвания за изясняване на различни страни от живота на отец Василий. 
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Настоящото изложение в бъдеще може да послужи за по-цялостна биография на свещеник 
Топузлиев и на първо време допълва твърде оскъдните данни за неговата дейност на 
фронта. От запазените документи се установява, че свещеникът е натоварен най-вече 
с предвиденото в правилника от 1941 г. административно задължение да води отчет на 
загинали бойци, на откритите в тях вещи и да отслужва богослужението по погребването 
на православните от тях. Благодарение на работните списъци с починали може да се 
възстанови процесът на работа на свещеник Топузлиев, който вероятно нерядко е принуден 
да извършва погребенията и опелата без достатъчно информация за самоличността на 
загиналите бойци. Тази информация се попълва впоследствие, за да придаде на списъците 
с погребаните по-цялостен и пълен вид. Общо в различните изброявания фигурират над 
150 бойци, които свещеник Топузлиев документира, опява и погребва. Между тях се 
откриват различия в съдържанието, различия в изписването на имена, различия в рождени 
дати и в родни места, които се съпътстват и от трудности в разчитането. Поради това 
публикуването им е въпрос на отделно и допълнително проучване. На първо време може 
общо да се посочи, че най-завършен вид имат списъците в тетрадката „Именен списък 
на безследно изчезналите“. Наред с това изпъква заключението, че военното служение на 
свещеник Топузлиев (а и на останалите военни свещеници в периода 1944 – 1945 г.) е сред 
последните отгласи на над половинвековна духовна традиция, която в края на Втората све-
товна война е ограничена основно до администратнивно-отчетна и помощна санитарна 
работа преди нейното пълно прекъсване за дълъг период в живота на българската армия. В 
съвремието обаче в значима част от западноевропейските армии и във въоръжените сили на 
редица бивши комунистически страни като Румъния, Русия или Грузия съществуват капелан-
ски служби, които обслужват духовните нужди на военнослужещите.93 При това положение 
българските традиции, илюстрирани включително от наследството на отец Василий, и 
възможността от ползотворно международно сътрудничество на базата на натрупан 
правно-административен и практически опит представляват основи за възстановяване на 
капеланската служба и в съвременната българска армия.
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Православной Церкви к миру и войне по учениюеёканонического права. Сергиев Посад, 1896, с. 18 – 20, срв. 
Недев, Св. Църковните ритуали в българската войска. – Известия на НВИМ, XIII, 1999, с. 68 – 74.
10 Срв. Заозерский, Н. А. Цит. съч., с. 31 – 33; Калнев, М. Цит. съч., с. 11, 16, 22 – 23; Попов, Б. Цит. съч., с. 86 – 87; 
Правила православной Церкви с толкованиями Никодима, еп. Далматинско-Истрийскаго. Т. II. Москва, 2001, с. 
355, 394 – 395. 
11 Св. Тайнства са кръщение, помазване, изповед, евхаристия (причастие), брак, свещенство (ръкоположение), 
елеосвещение (маслосвет). Всичко те имат важно значение за духовния живот на православните християни, 
но възможността за прибягване към две от тях – светите тайнства изповед и евхаристия – се превръща в 
ядка на пълноценния духовен живот и е сред най-великите блага за православните християни  – вж. Авсентий, 
архим. Литургика. Част втора. Пловдив, 2007, с. 43 – 47 и сл.; Чифлянов, Бл. Литургика. С., 1997, с. 265 и сл. 
Могат да бъдат издирени редица съвременни свидетелства за живота на вярващи войници, отношението им 
към военното духовенство и религиозното им упование на фронта – срв. например малката книжка на Монах 
Мартиниан (Боянов). Чудеса по Божия милост. Свидетелства на подполковник Антон Леонидович Маниш. С., 
2017. По-подробно за православния възглед за войната у Канев, Г. Войната според Православното Предание 
въз основа на българските публикации до 1944 г. –  В: Свидетелство, служение и богослужение на Църквата. 
Сборник статии. И. Янев (съст.). С., 2021, с. 117 – 138.
12 Общо за руското военно духовенство по време на Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 г. вж. 
Пашова, А., Воденичаров, П. Военното духовенство в Руската империя по време на Руско – турската война 1877 
– 1878. – Balkanistic Forum, 1, 2015, с. 209 – 222.
13 Например в изданието „Войник-християнин“ войникът се поучава така: „Във военно време войникът-
християнин е длъжен да се отличава: 1) с неустрашимост и храброст, които са въоръжени и воюват, да 
се въодушевява с вяра в Бога и с надежда на всесилната Негова помощ, и всякога да съдържа в сърцето си 
думите на Спасителя: „Няма по-голяма любов от тая да положиш душата си за своя приятел“ (Йоан 15:13) и 
2) с милосърдие към неприятелите, които са победени и обезоръжени, толкова повече към мирните жители на 
неприятелската земя, като помни всякога, че той е християнин и че всичките човеци са наши ближни, които 
Господ е нам заповядал да обичаме“. – Войник-християнин. Прев от руски Евстати П. Стефанов (Ловчански 
гарнизонен свещеник). Ловеч, 1902. Срв. Канев, Г. За героите от нашето време – бележки върху моралните 
качества на войника по свещеническа беседа от Първата световна война.  – В: Сб. Зов Български. Български 
исторически четения 2019. А. Радев, Д. Василева (съст.). Варна, 2019, с. 89 – 100.
14 Подробно за развитието на институцията на военните свещеници и съпътстващите процеса проблеми у 
Елдъров, Св. Православието на война. Българската православна църква и войните на България 1877 – 1945. С., 
2004; Гарена, К. Военното духовенство на България. Т. 1. С., 2007; Явашчев, С. Военноисторическото наследство: 
духовният живот в българската армия 1878 – 1945. С, 2015, с. 343 – 383; Златева, А. Организация и дейност на 
военното духовенство по време войните за национално обединение. – В: Сб. Религия и църква в България. С., 
1999, с. 234 – 249; Същата. Изграждане на институцията на военните свещеници в българската армия през 
войните за национално обединение. –  Известия на института за военна история, 66, 2000, с. 336 – 355.
15 Гарена, К. Военното духовенство на България. Т. 2. С., 2007, с. 100.
16 Под въздействие на Ньойския мирен договор от 1919 г. числеността на армията е ограничена, наборната 
служба е отменена и са закрити военните окръжия. Поради това част от граничната охрана се набира чрез 
бюрата за попълвана на армията с доброволци. Доброволците преминават обучение, задължени са да служат 
определен срок, след което се уволняват с известно парично възнаграждение или получават възможност 
да заемат държавна работа. Митрополит Дометиан посочва, че Вълчо се уволнява като ефрейтор – срв. 
Дометиан, митрополит Видински, с. 25 – 28 и Прокопиев, А. Охраната на държавните граници на България от 
Освобождението до 1946 г. – Охрана на българските държавни граници 681 – 2006. С., 2011, с. 84 – 85.
17 Дометиан, митрополит Видински, с. 28 – 33. Отражението на световната икономическа криза в България 
се проявява в различни сфери, но особено силно в областта на международната търговия, на чуждия кредит и 
на чуждия капитал в страната, с които според разказа на митрополит Дометиан е ангажирана и търговско-
посредническата дейност на Вълчо Топузлиев. За сравнение може да се посочи, че националният доход от 40 
млрд. и 600 млн. лева през 1926 г. пада на 26 млрд. и 300 млн. лева през 1932 г. – срв. Гайдарджиева, В. Стопанска 
история. Икономическо развитие на България и света. Лекционен курс. Стара Загора, 2006, с. 138 – 139.
18 Дометиан, митрополит Видински, с. 33, но вероятно се касае за фактологическа неточност в текста на 
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юбилейното издание, защото богословско училище съществува в друг от манастирите в Асеновградско – в 
манастира „Св. св. Кирик и Юлита“. Училището в манастира е открито през 1922 г. с писмо на Св. Синод 
като руско Пастирско-богословско училище, а от 1930 г. към него са открити и задочни висши богословско-
педагогически курсове. Училището е закрито през 1937 г. – вж. Филипов, Н. Воденският манастир Свети Кирик. 
Пловдив, 2017, с. 49 – 59; Община Асеновград. В. Атанасова (съст.) Асеновград, 2012, с. 108. 
19 Драговитийският епископ е сред тези архиереи, които нямат действителни епархии и като викарийни 
епископи (помощници и наместници) подпомагат и улесняват дейността на митрополитите. Обичайно 
титлите им са свързани с древни реални исторически епархии и съществуванието им като титла подчертава 
приемствеността и народностно-патриотичното чувство в рамките на поместната Българска православна 
църква. Драговитийският епископ се появява през 1909 г. като викариен епископ към Старозагорска митрополия 
и се свърза с поселищата на славянското българско племе Драговити, което живее на запад и северозапад от 
Солун. В този район се учредява Драговитийската епархия, която е засвидетелствана от втората половина 
на IX в. Славянското население от района е част от етногенезиса на българската народност, а в края на IX 
и началото на X в. ръководството на епархията се свързва със св. Климент Охридски († 916) – вж. Велев, Г. 
За титлите на архиереите без епархии в Българската църква (ръкопис из архива на църковния историк Ганчо 
Велев Ганчев). – ел. ресурс: <https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100521/catid,280/id,15913/view,article/#_
ftnref2> (10.08.2021 г.).
20 Дометиан, митрополит Видински, с. 33 – 34.
21 Промяната на името не е задължителна при ръкоположението в свещенство, както е например при 
встъпването в монашество. Към подобна стъпка може да се прибегне, когато кръщелното име на ръкополагания 
има регионално разпространение, какъвто е случаят с името Вълчо, и в Църковния календар не е известен 
светец с подобно име. При евентуална промяна на името свещеникът приема името на светец, който става 
негов небесен покровител и чието име е близко до кръщелното име на ръкополагания – в случая Вълчо става 
Василий (на името най-вероятно на св. Василий Велики († 379). 
22 Името на главния учител Никола Костов съвпада с това на десетгодишния български доброволец в Първата 
световна война Никола Костов (1905 – 1990), който е представен във фондовете на НВИМ с детски размер 
войнишка куртка, отличия, джобен часовник, пощенски картички и снимки. Никола Костов действително става 
учител и преподава през известен период в училищата в Кърджалийско – Яйджиев, Ст. Малкият доброволец. 
Стара Загора, 2005, с. 20. Необходими са допълнителни проучвания, за да се установи дали става въпрос за 
съвпадение в имената или за една и съща личност 
23 Дометиан, митрополит Видински, с. 34 – 38.
24 Пак там, с. 36 и 41. Милко Топузлиев става свещеник и служи в храм „Св. св. Кирик и Юлита“ в гр. Банкя. На 
15.11.2020 г. БНТ1 излъчи епизод от предаването „Домът на вярата“, посветен на живота и свещеническото 
служение на отец Милко Топузлиев. Предаването е достъпно тук: <https://bnt.bg/news/carkvata-sveti-kirik-i-yulita-
v-bankya-286240news.html> (10.08.2021 г.). Сред по-важните събития в енорията и от живота на свещеник Васи-
лий, за които разказва митрополит Дометиан, са учредяването по инициатива на отец Василий на читалище 
„Родопски фар“ (1938), отпускането на парцел, на който семейство Топузлиеви да построи свой дом (1940), и 
временното преместване на свещеник Василий в с. Левочево (1942 – 1943). Последното събитие е продикту-
вано от обстоятелството, че голяма част от енориашите на отец Василий са български бежанци от Деде-
агачко, Гюмюрджина и Ксантийско. Присъединяването на България към съюзниците на Германия (март 1941), 
разгромът от немските войски на Югославия и Гърция (април 1941) и предоставянето на териториите между 
реките Струма и Марица за българско администриране позволяват на населението от с. Гледка да се завърне 
по родните си места – процес, който е насърчаван от българската държава. След обрата във военните 
действия и очертаващото се около лятото на 1944 г. изтегляне на българската войска и администрация от 
новоприсъединените земи значителна част от предишното население на с. Гледка се завръща в енорията и 
отец Василий е изпратен отново да поеме духовната грижа за нея. В разказа си митрополит Дометиан пише, 
че още в края на 1943 г. отец Василий получава известие за завръщане в своята стара енория –  Дометиан, 
митрополит Видински. Цит. съч., с. 38 – 42. Общо за миграционните и бежански движения на българи към и от 
новоприсъединените земи в периода 1941 – 1944 г. вж. Мантарлиев, Й. Бежанският и преселническият въпрос 
в България по време и след Втората световна война. С., 2015.
25 За включването на България във войната против Германия и действията на българските войски до ноември 
1944 г. – Атанасов, А. и др. История на Отечествената война на България 1944 – 1945. Т. 2. С., 1982; Калонкин, 
М. България във Втората световна война. С., 2010, с. 233 – 276.
26 По време на бойните действия в периода октомври – ноември 1944 г. 10-и родопски полк се изтегля от 
Беломорието, където от април 1941г. до октомври 1944 г. е част от разположените там български войски. 
Към края на октомври полкът се завръща в България и военновременният състав е разпуснат – полкът 
остава с мирновременен щат от 248 души – срв. Прокопиев, А. Десети пехотен Родопски полк в отбраната 
на Беломорското крайбрежие през Втората световна война 1941 – 1944. – В: България във Втората светов-
на война и следвоенна Европа. Сборник доклади. Кръгла маса – Хасково, 18 – 19 юни 2015, с. 84 – 108; Вълков, 
В., Иванов, В. Родопци в настъпление. С., 1973, с. 12 – 32; Кременаров, Г. Десети Родопски полк и войните за 
национално обединение на България. Пловдив, 2011, с. 182. За появата и историята на 10-и родопски полк – 
Желязков, Ж. Дневникът на един войник от 10-и Родопски полк – В: България във Втората световна война и 
следвоенна Европа. Сборник доклади. Кръгла маса – Хасково, 18 – 19 юни 2015, с. 170 – 172; Вълков, В., Иванов, В. 
Цит. съч., с. 6 – 12.
27 Мобилизацията на 10-и родопски полк за завършващия етап на войната с Германия започва на 8 декември, 
1944 г – Кременаров, Г. Цит. съч., с. 182; Желязков, Ж. Цит. съч., с. 172; Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 36.
28 Митрополит Дометиан разказва, че двама свещеници – отец Василий и отец Тодор от Гара Надежда – 
проявяват желание да заминат с 10-и полк и отец Василий отстъпва мястото, защото е глава на семейство, 
а отец Тодор е вдовец. На път към сборния пункт в Кърджали обаче конят на отец Тодор се подплашва, 
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свещеникът пада и си счупва крака. По силата на тези обстоятелства за фронта заминава отец Василий – 
Дометиан, митрополит Видински, с. 43.
29 Митрополит Дометиан посочва 24 декември като дата на заминаване от Кърджали на частта, с която 
пътува отец Василий, и не споменава коя е тази част – Дометиан, митрополит Видински, с. 43 – 44. Според 
изследователите на полковата история и мемоари на участници в събитията частите на 10-и полк заминават 
в дните от 21 до 23 декември 1944 г., а по-конкретно на 23 декември от Кърджали отпътува за фронта трета 
дружина на полка и отец Топузлиев вероятно пътува с нея – Кременаров, Г. Цит. съч., с. 182; Желязков, Ж. Цит. 
съч., с. 172; Вълков, В., Иванов, В. Цит съч., с. 37 – 38; Бабаков, П. Записки на помощник-командира. С., 1957, с. 52.
30 НВИМ, Сн II-4793. Според правилника от 1941 г. военната форма на редовите свещенослужители в армията 
има следните отличителни знаци: бойна шапка като на младши офицер, черни кантове, пагони с кръстове по 
определен образец от бяла защитна сърма, шитьо – за яката на куртката –  като на офицерите от инженерни 
войски, колан с презрамка и кожена чанта за светото причастие и богослужебни потреби. Според правилника 
военният свещеник трябва винаги за носи представената форма с изключение на моментите, когато извърша 
свещенодействие и носи богослужебни одежди – Гарена, К. Цит. съч. Т. 2, с. 101.
31 Описанието на пътя е по митрополит Дометиан и в общи линии съвпада с описанието на В. Вълков и В. 
Иванов. Има и някои различия – например митрополит Дометиан пише, че предвижването на частта, с която 
е свещеник Топузлиев, след унгаро-югославската граница става само нощем. В. Вълков и В. Иванов пишат, 
че пътуването от Дубошевица до Лабод става с дневни преходи и нощувки в Немет бол, Печ и Сегешвар – 
Дометиан, митрополит Видински, с. 43 – 44; Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 38 – 45. Срв. и Бабаков, П. Цит. 
съч., с. 52 – 65.
32 Дометиан, митрополит Видински, с. 43 – 44. Срв. Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 46.
33 Цитиранията от документите са при спазване на авторовия (на свещеник Василий Топузлиев) правопис и 
пунктуация.
34 Най-вероятно това е централният площад на село Лабод, на който на 23 февруари 1945 г. 10-и родопски полк 
е строен, за да бъде поето командването от новия полкови командир – В. Вълков. Дотогавашният командир 
–  П. Лазаров – поема командването на 46-и полк – срв. Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 47 – 48; Бабаков, П. 
Цит. съч., с. 81.
35 В с. Нардкорпад се разполага основната част от 1-ва дружина на 10-и родопски полк – Вълков, В., Иванов, В. 
Цит. съч., с. 46.
36 В с. Гергетег е разположен щабът на 10-а родопска дивизия, към който е придадена 2-ра рота от 1-ва дружина 
на 10-и полк. В самото с. Лабод, където вероятно е основното местоположение на свещеник Топузлиев, е 
разположена само 3-та полкова дружина. 2-ра полкова дружина също е извън Лабод – разположена е в замъка 
Дьондеш – пак там, с. 46 – 47.
37 НВИМ, Х-А-16548.
38 Град Надятад е малък град с функции на неголям индустриален център и съобщителен възел, част от немската 
укрепителна линия недалеч от с. Лабод. През разглеждания период сградите в града са приспособени за отбрана 
чрез окопна надземна и подземна мрежа, съобщителни входове и на места –  подсилване с железобетон –  
Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 52; Бабаков, П. Цит. съч., с. 65.
39 НВИМ, Х-А-16541а, с. 1 – 5. 
40 НВИМ, Х-А-16541а – откъснатият лист е поместен между страниците на тетрадката „Именен списък на 
безследно изчезналите“.
41 НВИМ, № Х-А-16541а – списъкът с молив на отделен бял кариран лист е поместен между страниците на 
тетрадката „Именен списък на безследно изчезналите“. 
42 Броят на погребаните в с. Лабод се запазва до 1950 г., когато там са пренесени костите на български воини 
от други по-малки близки военни гробища и днес в обща градска могила в двора при църквата почиват общо 
312 военнослужещи. През 1970 г. над могилата е поставена паметна плоча, а по инициатива на делегация от 
Кърджалийски окръг около могилата са поставени паметни плочи на 28 бойци от Кърджалийско –  Ташев, Т. 
В. Паметници и военни гробища на загиналите в Югославия и Унгария български воини през войната против 
хитлеристка Германия. –  Известия на НВИМ, XI, 1996, с. 95 – 96; Гюров, А. Барутна пролет. Първа българска 
армия в Южна Унгария през 1945 г. Пълен списък и данни за загиналите на унгарска земя. С., 2005, с. 37.
43 Дометиан, митрополит Видински, с. 43 – 44. Срв. Кременаров, Г. Цит. съч., с. 182; Пенкова, С., Цанкова-
Ганчева, Д., Иванова, Д. Алманах на сухопътните войски на България. Българска пехота. Т.1. С., 2012, с. 206.
44 Общо за Дравската отбранителна операция и за действията на Първа българска армия в завършващия етап 
на войната вж. Калонкин, М. Цит. съч., с. 276 – 306; Андонов, Вл. и др. История на Отечествената война на 
България 1944 – 1945. Т. 3. С., 1983. Допълнително за действията на Първа армия в Унгария – Годо, А. От Драва 
до Мур. С., 1971; Стефанов, Ст. Повест за победителя. Генерал Владимир Стойчев. С., 2013, с. 116 – 126. С богат 
снимков материал от 10-и родопски полк срв. Дачев, Г. От Родопите до Алпите. Документален сборник-албум 
за бойния път на 10-а пехотна Родопска дивизия в Отечествената война. С., 1972, с. 40 – 67.
45 Срв. Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 64 – 73. В разказа на митрополит Дометиан се посочва, че немският опит 
за настъпление и обкръжение започва на 11 март, докато в действителност настъплението започва на 6 март, 
включително на фронта срещу 10-и родопски полк, който след атаките започва допълнително укрепяване на 
подстъпите към с. Лабод. Междувременно, след боевете между 6 и 10 март, незадоволителните резултати 
принуждават немското командване да прегрупира силите си и да нанесе силен удар в направление Кишбийом – 
Нардкорпад – в тил и фланг на 10-а дивизия, като почти обкръжава 960-и съветски полк западно от с. Сабаш. 
В помощ на застрашения участък от с. Лабод спешно е прехвърлен 44-ти тунджански полк от 10-а родопска 
дивизия, който с цената на много жертви допринася за отблокирането на 960-и съветски полк и спиране на 
немското настъпление. Особено тежки са сраженията на 11 март, когато в лечебницата на 10-и родопски 
полк по необходимост са евакуирани и обгрижени 150 души от 44-ти тунджански полк и 18 съветски бойци. 
Вероятно застрашеният фланг и тил на 10-а родопска дивизия, интензивните предислокации и бойни действия, 
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достигнали връхна точка на 11 март, допринасят за допусната от отец Топузлиев и предадена от митрополит 
Дометиан грешка, че немският опит за обкръжаване започва на 11 март – пак там, с. 64 – 66, и Дометиан, 
митрополит Видински. Цит. съч., с. 45. Срв. също Годо, А. Цит. съч., с. 54 и сл., конкретно за събитията около 
10 и 11 март – с. 68; Хаджииванов, П. До Алпите с Първа българска армия. С., 1975, с. 75 и сл., конкретно за 
действията на 44-ти Тунджански полк – с. 85 – 86.
46 Дометиан, митрополит Видински, с. 44 – 45. Подобни обръщения могат да се тълкуват като опит да се въз-
действа върху уязвимостта на българите, които са принудени да преодоляват фактори като рязката полити-
ческа промяна, смяната на съюзниците и активното включване във военните действия против доскорошния 
съюзник Германия – срв. за тези проблеми Пеев, И., Аврамов, Л. Проблеми, свързани с психиката и бойния морал 
в българската армия през войната срещу Хитлерофашизма (1944 – 1945 г.). – ВИС, 1998, №6, с. 199 – 206. 
47 Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 74 и сл.; Желязков, Ж. Дневникът на един войник от 10-ти Родопски полк, с. 
173 – 174.
48 НВИМ, Х-А-165410

49 НВИМ, Х-А-165413

50 НВИМ, Х-А-165415 (кръст) и Х-А-165416 (мюсюлмански надгробен паметник). Разлика в надписването между 
двете скици има в това, че в примерния надпис от образеца на кръст е посочен и полкът, в който служи 
загиналият боец. По запазените образци размерите на кръста са: 150/46 см; на паметника: 142/14 см (дадена 
е ширината на основата, но не и на най-широката част от ромба). Формата на мохамеданския надгробен 
паметник с някои уговорки се приближава към характерна за подобни паметници форма – срв. например Иванов, 
Р. Епиграфски паметници от османските некрополи на Пловдив XV – XIX в. Пловдив, 2018. Най-близки по форма, 
включително разпространени и в Кърджалийско, са някои надгробни паметници, предназначени обаче за жени 
– пак там, с. 19 – 20 и 97.
51 Датата 28 март не е четлива.
52 НВИМ, Х-А-165411

53 Пенкова, С., Цанкова-Ганчева, Д., Иванова, Д. Цит. съч. Т. 1, с. 207. Отчитайки упоритостта на противника, 
трудностите и българския героизъм по отбиването с минимално отстъпление на контраатаките, в които 
3-та дружина е обкръжена, а 1-ва и 2-ра дружина отблъскват танкове и щурмови оръдия при продължителна 
липса на достатъчна бронеизтребителна огнева поддръжка, В. Вълков и В. Иванов заключават, че битката при 
Шомод Чичо е най-трудната битка на 10-и родопски полк и заслужава да бъде запомнена като негова епопея. 
В сражението полкът се превръща в първата част, която постига пробив в немската укрепителна линия – 
Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 140 – 141, 150. Подробно за бойните действия при Шомод Чичо – пак там, с. 
110 – 152; Бабаков, П. Цит. съч., с. 134 – 179. За отличаването на 10-и полк срв. Годо, А. Цит. съч., с. 127 – 128 и 
Хаджииванов, П. Цит. съч., с. 107
54 Митрополит Дометиан кратко се ограничава да спомене, че местното население се включва и помага при 
погребването на загиналите – Дометиан, митрополит Видински, с. 45. Местните хора сковават ковчезите за 
загиналите и участват в облагородяването на гробовете с цветни лехи – Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 
211.
55 Вълков, В., Иванов. В. Родопци ..., с. 139 – 140.
56 НВИМ, Х-А-16541 – списъкът, поместен на два отделни карирани листа, се съхранява между листата на 
тетрадката „Именен списък на безследно изчезналите“.
57 НВИМ, инв. № Х-А-16547, с. 1 – 5.
58 НВИМ, фондове, вх. № 63/82, инв. № Х-А-16541б, с. 6 – 19. 
59 Срв. НВИМ, Х-А-16541а, с. 4 и инв. № Х-А-16547, с. 3. Първото име от алея №7 в списъка с гробищната схема 
– на Петър Пенев Петров от гр. Добрич, упоменат и като ефейтор, и като редник – също е зачертано, а под 
името личи почти заличен надпис: „Неустановен“. Преди това името на редн. Петър Пенев Петров от гр. Доб-
рич е посочено в същия списък в алея 5а под № 7 – срв. инв. № Х-А-16547, с. 3 и с.4.
60 В разказа на митрополит Дометиан е посочен брой на загиналите и погребани край Шомод Чичо от отец 
Василий бойци – 96 души. Според В. Вълков и В. Иванов в сражението полкът губи 100 души и дава 161 ранени 
– срв. Дометиан, митрополит Видински, с. 45; Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 138. Трябва обаче да се обърне 
внимание, че едно от имената на загиналите бойци – на подофицера Кирил Тенев Митев, роден през 1916 г. от 
с. Воден, дн. Първомайско – е повторено. То фигурира като повторение в тетрадката под поредни номера 27 
и 31 с тази разлика, че под номер 31 същият воин е посочен с фамилията Мишев. Повторението е налице и в 
списъка с гробищна схема – повторението е между алея 3а, пореден номер 10 и алея 4а, пореден номер 4. На 
второто от посочените места същият подофицер е с фамилия Митев, докато на първото място фамилията 
е неясно изписана, но всички останали данни съвпадат. Името на Кирил Митев в алея 3а, номер 10 е изписано 
върху друг почти заличен надпис. Любопитно е, че в работния незавършен вариант на списъка на погребаните 
при Шомод Чичо мястото под номер 10 в алея 3а е посочено като „Незнаен воин“, а подофицер Кирил Тенев 
Митев е посочен в алея 4а, място № 4 – срв. НВИМ, Х-А-16541б, с. 8 и с. 10; Х-А-16547, с. 2.
61 Срв. Ташев, Т. В. Цит. съч., с. 97; Гюров, А. Цит. съч., с. 38.
62 Дометиан, митрополит Видински, с. 45 и срв. Желев, Ив. Тунджанци през Драва и Мур. С., 1978, с. 72 – 77; 
Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 186; Дачев, Г. Цит. съч., с. 94.
63 Срв. Андонов, Вл. и др. Цит съч. Т. 3, с. 141 – 142. Укрепената линия край с. Ястребци е наричана още и линия Ормож 
– Бабаков, П. Цит. съч, с. 189 – 197.
64 В разказа на митрополит Дометиан свещеник Топузлиев е посочен като командир на санитарния взвод –  
Дометиан, митрополит Видински, с. 45.
65 Организацията на военномедицинското дело през втория период на българското участие във Втората 
световна война, част от което е и отец Василий Топузлиев със санитарния взвод, е следната: ранените 
войници се преглеждат, регистрират и превързват на определените превързочни пунктове – дружинни, 
полкови и дивизионни – главни (разполагат се между 500 – 800 метра до 5 – 6 км от предната линия). Следва 
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евакуация до армейските леки хирургически болници (на 10 – 15 км от предната линия). Там се извършва 
хирургическа обработка на раните и операции на по-тежко ранените. Лечението на ранените след това се 
поема от армейските хирургически болници, а на по-леко ранените – и от армейските общи болници, които се 
разполагат на 40 и повече км от бойната линия. Допълнително усъвършенстване на системата за оказване 
на медицинска помощ е предварителното изпращане на линейки в най-критичните участъци, които да бъдат 
в готовност веднага за извозване на ранените – Куртев, В. И. Българското военномедицинско дело. С., 1990, 
с. 254 – 267; Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 183.
66 Разказът на митрополит Дометиан по дневника на отец Василий свидетелства за спазването на 
представените по-горе писма и заповеди.
67 Дометиан, митрополит Видински. Цит. съч.,, с. 45 – 46. Срв. Кременаров, Г. Цит. съч., с. 182  – 183; Пенкова, С., 
Цанкова-Ганчева, Д., Иванова, Д. Цит. съч., с. 206 – 207. За трудностите на санитарите от 10-и полк и жерт-
вите, които дават Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 181 – 183; за примери от описаната практика и миниране 
при блокиране на пътищата – пак там, с. 190 – 191.
68 За действията на 10-и полк след 31 март вж. Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 156 – 178, 184 – 191.
69 Дометиан, митрополит Видински. Цит. съч., с. 46.
70 НВИМ, Х-А-16541г, с. 22 – 23. Град Лютомер се намира на територията на дн. Словения.
71 НВИМ, Х-А-16549. Град Ормош е словенският град Ормож.
72 Пак там и срв. Х-А-16542.
73 НВИМ, инв. № Х-А-16541г – отделният лист е поместен между страниците на тетрадката „Именен списък 
на безследно изчезналите“.
74 Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 212 – 213; Бабаков, П. Цит. съч., с. 200 – 204.
75 НВИМ, Х-А-165417.
76 НВИМ, Х-А-16549.
77 НВИМ, Х-А-16541в. Срв. някои посочки за с. Средище у Вълков, В., Иванов, В. Цит. съч., с. 167 – 168 и Андонов, Вл. 
и др. Цит. съч. Т. 3, с. 175. Според разказа на митрополит Дометиан в Дравско Средище се намира свещеник Ва-
силий, когато на 9 май научава новината за капитулацията на Германия – срв. Дометиан, митрополит Видински, 
с. 46. Гробището в с. Средище и посоченото преди това военно гробище в с. Пролог са част от общо 72 селски 
гробища в близост до фронтовата линия, в които се погребват загиналите български бойци на югославска те-
ритория по време на бойните действия от 1944 – 1945 г. През 1963 г. костите на 1027 български военнослужещи 
са преместени от тези гробища в специално открита за целта костница паметник до градското гробище 
край Вуковар – Ташев, Т. В. Цит. съч., с. 89. 
78 НВИМ, Х-А-165412.
79 НВИМ, Х-А-16544.
80 Двата списъка са с обем от по два карирани и допълнително разчертани в таблица листа. Единият списък е 
под надслов: „Убитите подоф. и войници в които са намерени пари. 15.IV.945 г.“ Вторият е под надслов: „Списък. 
Офицерите, подофицерите и войниците в които са намерени „пари“. 15.IV.945 г.
81 В печатно изписаната служебна бележка до домакина на 10-и полк е посочена само общата сума на българските 
левове. Общата сума на откритите в бойците сръбски динари е посочена само в ръкописната бележка до 
ковчежника. В списъците и към двете бележки обаче са посочени както откритите левове, така и сръбските 
динари.
82 Всички изброени имена с открити средства присъстват в списъците с погребани в Лабод, Шомод Чичо, 
Пролог и Средище, които изготвя свещеник Топузлиев.
83 НВИМ, Х-А-16546 (служебна бележка до домакина на полка и двата списъка); Х-А-16543 (служебна бележка до 
ковчежника на полка).
84 Адресните бланки  – общо 4 бр. – са поместени между страниците на тетрадката „Именен списък на 
безследно изчезналите“, която е под инв. № Х-А-16541.
85 НВИМ, Х-А-165414. Село Кишерде се намира в област Шомог, Унгария, в близост до град Надятад. Село Витан 
се намира на територията на дн. Словения.
86 НВИМ, Х-А-14551-2. Богослужебните одежди са облеклото, което свещенослужителите ползват по време на 
самото богослужение. Към това облекло спадат освен фелонът и епитрахилът – стихар, пояс, наръкавници, 
сакос и омофор и трябва да се различават от ежедневните одежди на клириците – подрасник, пояс (за монаси), 
расо, скуфа (монашеско кепе), калимавка и епанокалимавка – Чифлянов, Бл. Цит. съч., с. 73 – 78.
87 За епитрахила и фелона срв. Чифлянов, Б. Цит. съч., с. 74 -75; Авксентий, архим. Литургика. Част първа. 
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MILITARY CHAPLAIN VASILIY TOPUZLIEV AND HIS LEGACY WITHIN 
THE NMMH COLLECTIONS

Georgi Kanev, PhD

Abstract

The article recounts the life and military service of the virtually unknown World War Two military 
chaplain Vasily Topuzliev, contextualized through a discussion of the Orthodox idea of war as a social 
phenomenon and the traditions of the Bulgarian military clergy prior to 1944 – 1945. Emphasis is on 
the documentary and material heritage, associated with father Topuzliev, preserved in the collections of 
the National Museum of Military History in Sofia, Bulgaria. Sketches of military cemeteries, lists of killed 
and buried soldiers, official letters, notes, sketches of a gravestone cross and of a Muslim gravestone 
– all donated by father Vasily Topuzliev, throw light on the reporting-administrative and auxiliary-sanitary 
duties of the front line military chaplain during the final World War Two stage (late 1944 – May 1945). 
The lack of information about religious rites conducted by father Topuzliev outside funeral services for 
the fallen, demonstrates the dwindling role of military clergy within the established hostile communist 
political and ideological environment. Consequently, the text draws attention to the traditions of chap-
laincy service within the Europenian armies and its restoration in the armed forces of a number of 
former communist states.

Keywords: Vasily Topuzliev, priest, World War Two, Orthodoxy, chaplain, National Museum of 
Military History, Sofia
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ВОЙНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ 

И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВОТО ПРЕЗ VI – VII вeк

Силвия Зарева

Пределите на днешните български земи са били обект на нападения и нашествия 
на варварски племена с цел грабежи и териториални заселвания от най-ранна древност. 
Преходният период от Античност към Средновековие (VI – VII в.) за тази част на Византий-
ската империя се характеризира с аварски, прабългарски и славянски нашествия и с техния 
стремеж към трайно установяване на Балканския полуостров. 

След оттеглянето на Теодeрик Амал от Нове в 488 г. земите на юг от Дунава били 
подложени на нападения на българи, малко по-късно и на славяни, които съпътствали аварите 
в настъплението им срещу Империята покрай Дунава. С този акт на оттегляне северната 
граница на диоцез Тракия вече била трудно защитима. Намерените монетни находки от 
времето на императорите Анастасий и Юстин I (491 – 527) са доказателство за това1. За 
първи път българи били засвидетелствани в пределите на Византия през 480 г. при импера-
тор Зенон. Те подпомагали двамата Теодориковци срещу готите. В годините 493; 499; 502 
част от тях се установили като федерати по Долния Дунав, ръководени от местен коман-
дир – comes foederatorum, а през 513 г. българи участвали в бунта на Виталиан. Български 
нашествия били регистрирани и по-късно в 535; 540; 552 г.2 

Аварските нашествия започнали след втората половина на VI в. Аварите в съюз 
със славяните станали причина за окончателния удар върху отбранителната система на 
Балканите в последните години на VI и началото на VII в.3 Най-ранните варварски нападения 
със славянско участие в пределите на днешна България се споменават през 517 – 527 г. 

Сведения за родината на славяните (motherland), откъдето са започнали да се 
разселват (като първична територия), и отчасти за бита им научаваме от античния автор 
Йорданес, който нарича различните славянски племена венети, анти и славини: „от началото 
на река Вистула (Висла) живее върху огромно пространство многолюдният народ венети. 
Наистина техните имена се менят според разните родове и места, но те се наричат 
главно славини и анти… блатата и горите им служат за поселища“4.

През първата половина на VІ в. славяните опустошили баварските земи, но след като 
били отблъснати и прогонени оттам се насочили към Балканите. Приема се, че тяхната 
инвазия на Балканския полуостров е станала на два етапа. Първият бил в годините на 
последното десетилетие от управлението на император Анастасий I (491 – 518). В този 
първи етап ставало въпрос единствено за временни набези с цел набавяне на плячка и 
пленници за откуп, съвместно с други племена като готи, хуни, авари, българи. През втория 
етап нападенията на славяните станали самостоятелни начело с техните предводители. 
Краят на VI в. до третата четвърт на VII в. се характеризира с набезите на многобройни 
славянски групи и вече постоянното им отсядане в земите на юг от Дунава5. От първите 
си прояви по нашите земи според Дуйчев славяните станали един от най-важните фактори 
за Византийската империя – с войните и нападенията си, или като „маса за народностно 
претопяване и асимилация в по-късно време“. И не на последно място – опасни за Импе-
рията постоянни съседи. Положението било толкова сериозно, че император Анастасий I 
според сведения на византийски автори бил принуден да издигне „Дълга стена“, от Черно до 
Мраморно море. Тя била предназначена да възспира нападенията на българите и славянските 
нашествия6. Този грандиозен строеж, който трябвало да защитава и самия Константинопол, 
не успял за спре нашествениците.
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Обикновено при Железни врата славяните преминавали Дунава в съюз с гепидите, 
които контролирали левия бряг на реката и били враждебно настроени срещу Империята. 
Римляните им противопоставяли живеещите на север от тях лангобарди. Стратегическата 
отбранителна система на Империята включвала и дипломация с племената, които обитава-
ли около границата чрез система от крепости, които контролирали пътищата. С. А. Иванов 
смята, че различните сектори на лимеса са били подложени на различна степен на опасност 
от варварски набези7.

През 517 г. при управлението на император Анастасий I започнал конфликт вътре 
в Империята, който прерастнал в кървава война за следващите няколко години. Всичко 
приключило със смъртта на нейния предводител през 520 г. по време на управлението на 
император Юстин I. Тази война остава известна в историята като бунта на Виталиан 
Тракиецът8. За организацията и броя на участниците в бунта Комес Марцелин пише 
следното: „Скитът Виталиан взел със себе си повече от шестдесет хиляди въоръжени рим-
ски конници и пехотинци, които събрал в три дни“9.

Поводът за бунта официално бил изпращане в заточение на епископите, т.е. на верска 
основа. Без да се изключва тази версия, основната причина най-вероятно била прекратяване 
на изплащането на анона от император Анастасий I (annona foeder aticae), на федератите 
българи в Империята. Федератите били важен фактор във военната структура на 
Долнодунавския лимес, както и парите, които получавали от Империята. Във византийската 
войска по това време съществувал сериозен контингент от „варвари“, приети за федерати. 
В тази „варваризация“ на войската имало и силно славянско участие10. Бунтът на Виталиан 
довел до сериозен грабеж на населението в провинциите Тракия, Скития и Мизия. Той се 
превърнал в източник на плячка и пленници за бунтовниците. Този вътрешен конфликт станал 
причина за отслабването на Империята, което било от съществена полза за варварските 
набези в тези години. В сраженията с бунтовниците загинали много римски пълководци, ко-
ето допълнително отслабило военната мощ на Византия11. 

В хрониката си Йоан Бикларски кратко и ясно описва какво се случва в резултат 
на аварските и славянските нападения в нашите земи от времето на император Юстин I 
(517-527): „славяните пребродили много римски градове в Тракия и след като ги опустошили, 
оставили ги обезлюдени“12.

Един от успешните ходове на Империята бил назначаването на славянина Хилвудий за 
magistеr militum per Thracias. В продължение на три години той успявал да се противопоставя 
на славянския проблем, но след неговата гибел в 533 г. Империята отстъпила пред мощния 
варварски натиск и преминала основно в отбрана13. На 18 май 536 г. била учредена длъжността 
quaestor Iustinianus exercitus, на когото били подчинени провинциите Втора Мизия, Скития, Ка-
рия, Цикладските острови и Кипър. Това бил пореден опит за защита на Долнодунавската 
граница от варварските нашествия, който включвал и прехвърляне на финансови средства 
от провинциите за целите на Империята14.

 През 548 – 551 г. според Р. Иванов имало масирани славянски атаки15. При една от 
тях в 549 г. нашествениците нахлули в Мизийската равнина, пресекли р. Марица и през 
Янтра, Шипка и Тунджа стигнали до Хадрианопол, където се разделили на две групи. Едната 
група действала в Югоизточна Тракия, другата се върнала към Илирикум. Най-краткият 
път между Дунава и Марица бил при Филипопол, където двете групи се обединили отново в 
Македония и след това напуснали Империята при Железни врата16. 

Обединение от племената българи кутригури и славяни пресекли заледения Дунав под 
водачеството на вожда Заберган в 558 г., опустошили Мизия, Малка Скития и преминали 
в Тракия далеч от укрепените градове. По това време се появили и аварите. В периода 
558 – 582 г. били проведени неуспешни преговори между Империята и аварите, чиято цел 
била тяхното заселване на нейна територия. Според Менандър това предизвикало ново 



НВИМ  ИЗВЕСТИЯ 2022

41

напрежение в отношенията17. През следващите 20 години нови нападения на славяни и българи 
нанасяли опустошения в Илирик, Тракия, Мизия, Македония и Тесалия през 540 – 560 г.18

Съвместни аваро-славянски нападения започнали през 567/568 г. Римският град 
Сирмиум бил превзет от аварите в 582 г. след тригодишна обсада, което е съвсем логично, 
тъй като по това време (582 – 602) Империята водела непрекъснати войни с персите на 
Изток, както на Запад срещу славяни и авари. През 586 г. и античната Рациария паднала под 
ударите на аварите, а Улпия Ескус вероятно вече не съществувал19. Нападенията станали 
редовни главно в Западните Балкани и по Долния Дунав. 

През първата, третата и петата година от царуването на Тиберий II Константин 
(578 – 582) отново се споменава за серия от аварски нападения, при които били засегнати 
римските провинции Тракия (споменавана три пъти) и Илирик – „славянското племе 
опустошило Илирик и Тракия“20.

През 578 г. авари, подпомагани от византийските власти, „вървели“ покрай брега 
от Долна Мизия до Малка Скития, за да умиротворяват славяни. Тази тяхна операция 
недвусмислено говори за славянска опастност по това време21. 

Обсадата на Солун в 586 г., описана в „Чудесата на св. Димитър“, едно съчинение 
за силата на солунския светец, макар и хиперболизирано, е един от най-ценните извори 
за по-ранния период на нашествията, описвайки чумна епидемия, земетресения и обса-
ди. Неизвестният автор на античното произведение запознава читателя и с военната 
организация и топографията на града, с методите на воюване от онова време, със 
стратегическите, тактически и обсадни техники на нашествениците в това грандиозно за 
времето си начинание22.

В отговор на голямо аваро-славянско нападение от 593 г. през 594 – 595 г. братът на 
император Маврикий – Петър, в качеството си на главен командир на войските в провинция 
Мизия провел севернодунавски кампании срещу варварите23. Той победил славяните при град 
Марцианопол, а през 601 г. и аварите в поредица от битки на тяхна територия. 

В следващите години (592 – 602) според Саломон се провели битки и оперции между 
Империята и варварите нашественици на много места: 
597 – 598 г. – западно от Рациария
598 г. – Коменциол приключил кампания срещу аварите при Ятрус
599 – 601 – серия от военни действия при Ятрус и при „горния“ Нове24.

От Павел Дякон научаваме, че в 601 – 602 г. славяните опустошили Истрия по „плачевен 
начин“. Той съобщава, че лангобарди, заедно със славяни и авари нахлули на територията на 
Истрия и опустошили „всичко с огън и грабеж“25. Около 609 г. била регистрирана нова вълна 
от аваро-славянски нашествия. Между 600 – 615 г. масово били разрушени градовете по 
Дунава, вследствие на което се предполага, че християнското население е било разселвано 
по други оцелели градове, както станало с населението на Маркианопол след превземането 
му от аварите в 615 г.26

Хр. Димитров на базата на историческия и изворов материал предполага три вълни на 
варварски нашествия, които имали сериозни последици в Малка Скития:

- Първата вълна през 584 – 586 г., в която най-пострадали били кастелите Тегулициум, 
Палматис, Адина, Тиликон.

- Втората вълна била разделена на два етапа – през 594 г. и 597 – 598 г. При нея 
били ликвидирани крепости като: Сукидава, Аксиопол, Берое, Троемзис, Диногеция, 
Салсовия, крепостите при Русалка и Яйлата, във вътрешността – Акис, Залдапа, 
Улметум, Ивида.

- Третата вълна също се деляла на два етапа, които били реализирани в периода 610 – 615 
г., и 623 – 626 г. При първия етап вероятно загинали Новиодунум, Капидава, Халмирис, 
и кастела при с. Одърци. При втория етап тяхната съдба споделят добруджанските 
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крепости – Грациана, Селуда, Акре кастелум, Бизоне, Дионисопол27.
 Славянският устрем бил толкова неудържим, че според Изидор Севилски по времето 

на император Ираклий ( 610 – 641) славяните „са отнели“ Гърция от римляните28. В тези 
страшни за античния свят времена тревогата, която буди опастността от славянските 
нападения, е отразена в написаното от папа Григорий І: „И наистина много съм опечален и 
обезпокоен поради славянския народ, който силно ни заплашва. Опечаляват ме тия неща, кои-
то аз вече понасям чрез вашето страдание, защото славяните започват вече да навлизат 
към Италия през входа на Истрия“29.

Йорданес смята, че „славяните били слаби във военно отношение, но силни със 
своята многочисленост“30. Античните автори описват страданията, на които е било 
подложено местното население вследствие на варварските нападения. За съжаление те не 
са оставили конкретни данни за броя на жертвите във военните стълкновения, както и не 
са описани по-подробно материалните разрушения вследствие славянската лавина, изсипала 
се в нашите земи. В спомените си за драматичните събития според написаното от Изидор 
Севилски в „За качествата на племената и техните пороци“ се споменава за „нечистотата 
на славяните“31. Вероятно жестокостта, с която славяните се отнасяли към враговете си, 
смайвала съвременниците им и дала повод за подобно определение. 

Най-устойчиви на варварските апетити останали морските градове и Одесос, както 
и градовете по Дунава. Р. Иванов допуска, че въпреки напълно разрушения от авари и славяни 
Долнодунавски лимес между 582 и 610 г. (по време на управлението на императорите Мав-
рициий и Фока) някои от селищата са просъществували поне до император Ираклий (610 
– 641)32. Наред с насилственото обезлюдяване и запустяване на селища и цели области 
вследствие на войните от изворите научаваме за чести земетресения, чума и глад в този 
период. Византийски автори споменават, че тези природни катаклизми са били фактор 
за превземането на крепостите, считани дотогава за непревземаеми. Нападателите са 
успявали да проникнат през Анастасиевата стена вследстие на тези силни земетресения, 
и са достигали дори околностите на византийската столица33.

А. Маджару предлага 4 етапа на падането на Лимеса, тъй като според него той не е 
паднал отведнаж. В първия етап от 576 – 586 г. най-големи са били разрушенията в западната 
част на Илирийския лимес. Вторият етап авторът отнася към 593 г. с възобновяването 
на аварските атаки в Дунавските провинции. Бунтът на Фока в 602 г. с участието на 
военните части и на плебса в Константинопол бил сериозен катализатор за нестабилност 
в Империята в полза на нашествениците. Третият етап включвал 602 – 604 г. с поредната 
обсада на Солун от аварите. Бунтът на Хераклий (610 – 642) в 609 г. отново се оказал много 
благодатен момент за варварските нападения от 614 – 619 г., които според автора се явя-
вят последният, четвърти етап в падането на Лимеса, което се отнася към 614 – 626 г.34

Преустроеният неколкократно Илирикум в V в. според Попович включвал двете 
Македонии, Тесалия, новият Епир, двете Дакии, Дардания, Превалитания, І Мизия и ІІ Панония. 
Той пише за съществуването на вътрешен лимес в района на Найсос – Ремесиана, който бил 
изграден от Юстиниан и бил различен от Илирийския Дунавски лимес 35. Реорганизирани били 
провинциите и монетосеченето. Най-късната намерена монета от Сирмиум е от 577 – 578 г., 
което съвпада с тригодишната обсада на града, чието падане имало сериозни последици за 
хода на европейската история. В 584 – 585 г. атаката на аварите била насочена към р. Тимок, 
която се явявала отправна точка на важни стратегически римски пътища, някои от които 
стигали до Солун. В монетното съкровище от опожарената Баргала, епископски център във 
II Македония, най-късните монети се датират около 584 – 585 г., което може да се свърже 
със славянското нашествие към Солун в 586 г. В 579 – 584 г. се наблюдава намаляването 
на продукцията на Солунската монетарница, което е отправна точка към нашествията 
през 80 – 90-те години на VI в. Между 584 – 586 г. аварският хаганат съвместно с участие 
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на славяни действал в диоцез Тракия до околностите на Константинопол. В контекста на 
нашествията намаляването на промените в притока на монети към Илирикум и Тракия се 
харатеризира със следния факт – в 593 – 594 г. аварите вече свободно оперирали в Тракия. 
Илирийският лимес бил премахнат след 582 г., тъй като аварите смятали Дунава за своя 
река36. Пред Империята се появила необходимост от контрол над водните пътища, програма 
за консолидиране на християнските общности и за религиозни реформи. Според особеностите 
на тези несигурни времена, големият брой отбранителни фортове на север от Дунава са 
ставали временни убежища на населението при нападения. Вероятно и църквата също е 
носела ангажимента за приютяване на хората при необходимост. 37

Преходът от варварски грабителски набези към трайни варварски заселвания 
на Балканите най-силно се отразил на двете Мизии, Малка Скития и крайбрежна Дакия. 
Според Ст. Ваклинов по данни от археологическите находки в укрепените центрове по 
Долнодунавския лимес са засвидетелствани две културни фази. Долен пласт – римска и 
византийска епоха, и горен – средновековно българско селище, а в края на VI – средата на 
VII в. по археологически път е доказано прекратяването на съществуването на градове 
и кастели на север от Хемус. Положението на юг от планината било различно. Там не се 
забелязва обезлюдяване на големи градски центрове, тъй като славянските поселения се 
намирали в плодородните земи, подлежащи на обработване38.

Джонстън предполага създаване на стабилни връзки между градовете и славяните 
след усядането им на Балканите, стимулиране на търговията чрез симбиоза между граждани 
и славяни. Той препоръчва писмените извори да се разглеждат предпазливо, тъй като според 
него някои данни са силно преувеличени (напр. „Чудесата на св. Димитър“), и предлага 
различен прочит на събитията в този период39. 

В края на VI в. големи области на Балканите вече били в сферата на влияние на славяни-
те. Находките на керамика от античната Рациария след превземането й, предполагат почти 
незабавно заемане на селището от славяните в 586 г. Джорджети разглежда социалната 
структура на славяните като самозадоволяващи се земеделски племенни общности, живели 
на родови групи. Те опустошавали териториите, които заемали за постоянно, безразлични 
към християнския свят и порядки, и причинили сериозно разделение на Балканския свят40. 
В античните извори за нравите на славяните в диалозите на Псевдо-Кесарий може да се 
прочете следното: „между славяните и фисоните, наричани още и дунавци, едни ядат с удо-
волствие гърдите на жените, защото са пълни с мляко, а децата кърмачета удрят о камъни-
те като мишки“41.

Според полския археолог Дичек при археологическите находки от най-късното селище 
в Нове са откити фрагменти от славянска трапезна керамика и средновековно селище 
с некропол в западната част на града. ДНК на намерeните скелети ги определя като 
севернобалкански и германски индивиди, което потвърждава написаното в изворите за 
варварскиете заселвания в тези региони в разглеждания период42.

Хронологията на нашествията и пътищата на проникване на нашествениците 
може да бъде проследена и от проучените нумизматични матeриали. През 577 – 579 г. 
100 000 славяни (според Менандър) преминали Дунава и нахлули в тракийските земи през 
долината на Марица, като опустошили Тракия, Македония и Тесалия. Монетните съкровища 
от Белово, Пернишката крепост и античното селище при Сандански Й. Юрукова свързва 
с едно от най-мащабните славянски нашествия към Елада от този период. Пернишката 
крепост се намира на пътя Дунава – Софийско поле – Кресненско дефиле – Егея, т.е. на 
пътя на славянската лавина, който включва и географското местоположение на Сандански. 
Най-късният екземпляр в съкровището от античното селище край Сандански (576 – 577), 
наброяващо 22 бр. бронзови монети, дава информация за времето и обстоятелствата при 
укриването му43. 



НВИМ  ИЗВЕСТИЯ 2022

44

Нумизматичните находки от Нове показват значително по размери строителство 
при император Анастасий. При Юстин І (518 – 527) монетният приток нарастнал двукратно 
след разгрома на антите в 519 г., в резултат на което диоцез Тракия не бил обезпокояван 
няколко години. При Юстиниан І (527 – 538) монетният приток към Нове намалял с 1/3, 
вероятно вследствие на вражески нападения. Между 538 – 550 г. той обаче нараснал, явно 
необезпокоен от нашествията в 538 г. и 549 – 551 г. В годините 550 – 565 г. въпреки спада в 
монетния приток отбелязали повишаване на ежедневната търговия. При Юстин ІІ (565 – 578) 
са отбелязани най-значителните парични постъпления в Нове за VI в. При управлението на 
Маврикий Тиберий (582 – 602) монетния приток намалял 5 пъти. Това вероятно е последицата 
от многобройните варварски нападения в този период и премахването на quaestura exercitus. 
В годините 591, 611, 612 г. (т.е по време на управлението на императорите Маврикий, Фока и 
Ираклий) се наблюдава слаб и неритмичен приток на монети към Нове. Най-късната монета, 
намерена там, се свързва с окончателното разрушаване на града, станало при най-мащабно-
то нашествие на славяни и авари в 613 – 615 г. 44

Крепостта Садовец била част от защитен пояс в подножието на Стара планина, 
и била населена с германски федерати. Материалът от монетните находки, датиран от 
времето на император Анастасий до император Маврикий Тиберий (като най-многобройни 
са тези от Юстинян I и Юстин II) при Садовец, показва, че селището загива при император 
Маврикий Тиберий (582 – 602) вследствие многократното нахлуване на авари на терито-
рията на Византия. Снабдени с обсадна техника те успешно атакували укрепени селища45. 
Интерес в случая представлява въпросът, в коя провинция попада Садовец в периода VI – VII 
в. Според Стоян Михайлов Садовец46 се намира във Втора Мизия, докато В. Велков смята, че 
е в Крайбрежна Дакия47. 

Позовавайки се на монетната циркулация на етапи според Стоян Михайлов през 
576 – 614 г. във Втора Мизия постепенно се прекъсва постъпването на нови монети. Този 
процес той свързва с непрестанните аварски и славянски нашествия от 577 – 602 г. Като 
особеност на т. нар. V етап авторът отбелязва почти пълно отсъствие на монети между 
592 – 602 г.48 

Настоящата статия има за цел да представи хронологично нашествията на славяни, 
авари и прабългари на Балканите по години, заедно със съпътстващите ги събития. Също 
така да посочи последиците от тях за обществото и заобикалящия го свят във времето на 
варварските нашествия от VI –VII в., които са част от Великото преселение на народите, 
започнало в IV в. Това е направено чрез представяне на археологически и нумизматични 
материали, както и на база сведения от антични автори и съвременни изследователи. 
Интерес представляват принудителните варварските заселвания на Балканите. Славянските 
племена трайно уседнали по нашите земи окончателно през VI –VII в., влизали доброволно или 
не във фактическо съприкосновение със завареното тракийско местно население. Последица 
от това се явява насилствено прекъснатото културно развитие на местното население. 
Въпреки че траките са престанали да съществуват като самостоятелен етнос, според 
Д. Ангелов те са привнесли в новата конфигурация своята богата култура, повлияна от 
гръцката и византийската цивилизация като бит, вярвания и обичаи49. Запустяването на 
селища и цели области носят негативни последици, които се изразяват не само в загуба 
на човешки животи, но и в поражения върху природата. Обезлюдяването, резултат от 
върлуващата чумна епидемия през VI в., която унищожава 1/3 от населението на Европа, 
или от воените конфликти с настъпващите варвари, превръща огромни площи от обработ-
ваеми земи в пустош, която става убежище единствено на диви животни. Разглежданите 
исторически процеси променят и етническия състав в региона и на юг от Балкана вече се 
създава нов етнос. И все пак, когато вълната на враждебност и военни стълкновения затихва, 
настъпва период на мирно съществуване в новосъздадената общност. Впоследствие не 
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след много време тази общност, заедно с новодошлите прабългари ще се превърне в един 
от компонентите, образували българската народност.
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SIXTH – SEVENTH CENTURY AD WARS IN THE MODERN BULGARIAN TERRITORY 
AND THEIR SOCIAL IMPACT

Silvya Zareva

Abstract

 This article acquaints the reader with the invasions of Slavs, Bulgarians and Avars in the period 
6–7th century A.D. and their endeavor for permanent settlement in the lands south of the Danube. The 
article, based on source material, contemporary author’s research, archeological and numismatic data, 
examines events from the period that ultimately ended with the creation of a new, different ethnic group 
in this part of the Balkans i.e. the permanent settlement of the Slavs in our lands, which became one 
of the components that formed the Bulgarian nation, together with the proto-Bulgarians who came later. 
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„КЪМ НЕБЕТО“ – ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО АВИАЦИОННО СПИСАНИЕ

Наташа Мухтарова

На 1 ноември 1911 г. във Варна излиза 
първи брой на първото авиационно списание, 
издадено в България, със заглавие „Към не-
бето“. В статии с подходящ илюстративен 
материал се разказва за миналото, проследя-
ва се настоящето и се предлагат прогнози 
за бъдещето на въздухоплаването в Европа 
и конкретно в България. Идеята на списа-
нието е да разпространява тези знания в 
страната, както и отвъд нейните граници.

Съставител и редактор е Иван Сла-
вов Гевренов, който е роден на 23 август 
1884 г. в с. Ичера, Сливенско1. През 1905 г. 
той завършва гимназия в Сливен и замина-
ва за Лиеж, Белгия, където следва машинно 
инженерство. Обучава се и в летателната 
школа в Берхем, Антверпен. През 1908 г. от 
Брюксел изпраща в България за списание 
„Съвременник“, издавано от Георги Бакалов, 
статии под заглавие „По леките вълни на 
ефира“, „може да се каже, че тия статии се 
явяват първият, по-сериозен труд на бъл-
гарски, по авиацията“, пише Асен Юрданов 
и продължава „През есента на 1911г. след 
завръщането си от Белгия,.. за пробуждане 
интерес и любов към Новата Наука всред 
широката публика, започнал в гр. Варна ре-
дактирането на първото българско авиа-
ционно списание „Към небето“2.

 

Иван Гевренов, ДА – Пловдив

Асен Юрданов, Авиация,1923, НБ „Иван Вазов“, Пловдив 
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Първият брой на списанието се състои от 8 страници3. Предвидено е да има по 
две издания на месец – на 1-во и 15-о число. Има опция за абонамент, за България 5 лева 
за една година и 3 лева за 6 месеца. За живеещите в чужбина се прибавят и пощенските 
разноски. Началната страница има подзаглавие „Орниооптерон“ с изображение на полета 
на Икар и съвета на неговия баща „Не напущай пространството между земята и небето...“ 
стих на Овидий от епичната му поема„Метаморфози“. От уводната статия научаваме, че 
редакторът си поставя амбициозни задачи, като освен „подробното изложение на различните 
технически тънкости, съставляващи днес тъй наречената обща теория на въздушната 
навигация“, предвижда „преди всичко да влезе подробното и елементарно разяснение на 
онези многобройни практически и експериментални приложения, които съставляват днес 
едва ли не най-важната част на въпроса“. За да популяризира авиацията, той възнамерява, 
да дава „най-енергична подкрепа на всички предприятия, засягащи неговата област“, да 
съдейства за „основаването на авиатични клубове, подобно на този в София“, да организира 
„специални въздушни полети и надхвърквания с участието на чуждостранни, а по-късно при 
появяването им, с български авиатори“, да поощрява изобретателната дейност, като уреж-
да „специални публични конкурси и изложби за малки опитни модели и действителни апара-
ти“. Той разбира, че „ролята и задачите на едно подобно списание е много трудна. От една 
страна, пълното отсъствие на интерес към въпроса, а от друга – безбройните материални 
и технически несгоди“, и въпреки това, поема отговорността за неговото издаване.

В статията „История на аеронавтиката“ авторът Иван Гевренов посочва, че тя е 
„най-новата, най-модерната, но същевременно и най-старата, най-отдалечена от нас по 
своя исторически произход наука“. Той прави ретроспекция и информира читателите, че 
изображения с летящи същества са открити в най-старите книги на Индия, в японските 
легенди, при египетските фараони, а също и в гръцката митология. Въпреки проблемите 
с печатарската техника в списанието се използва богат илюстративен материал. Тази 

Списание „Към небето“, брой №1, НБ „Иван Вазов“, Пловдив Списание „Към небето“, брой №1, НБ „Иван Вазов“, Пловдив
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статия завършва с изображение от времето на египетските фараони – коленичела жена, 
ръцете на която са огромни четириетажни криле, полусвити или широко разперени.

Интересна е идеята да се публикува статия със заглавие „Оринооптерон“, която е 
превод на част от митологичната поема „Метаморфози“ на древноримския поет Овидий. В 
това антично произведение се описват опити, с които се имитира летежа на птиците. В 
него се разказва и легендата за стария гръцки архитект Дедал и неговия буен и непокорен 
син Икар. 

В първия брой е поместена кратка биография на Вилхелм Крес – известен австрийски 
авиационен конструктор. Тя е свидетелство за готовността на редактора да отделя 
място за представянето на жизнения и творческия път „на малцината онези „непрактични“, 
„утописти“ и даже „полу-луди“ хора, които въпреки непреодолимите трудности, ограждащи 
ги от всички страни, бяха решили да не пожалят нито труд, нито състояние, нито даже 
живота си, преди да снабдят человечеството с криле“.

Има и статии със строго професионална насоченост, чийто автор е Георги Стоянов 
Георгиев. В „Аеростати и летателни машини“, обосновавайки се със законите на физиката, 
той пише, че: „Аеропланът – най-съвършената за сега динамическа машина, се поддържа във 
въздуха благодарение на голямата хоризонтална скорост. Той няма корпус, който да лети сам 
по себе си както аеростата, но затова пък щом се издигне във въздуха, той разполага вече 
едновременно и с хоризонтална скорост и със способност да се поддържа на дадена висота“.

Последната страница съдържа кратки съобщения като „Привилегии, сторени на ае-
ронавтиката“, където за участниците в третата интернационална изложба в Париж на 

Германската железопътна администрация 
е предписано „да експедира, без никакви 
разноски всички материали, отнасящи се 
до авиатиката“. Съобщава се за успешния 
полет на Орвил Райт, както и за трагич-
ния инцидент с чешкия авиатор Ян Чермак. 
Рубриката „Малка поща“, ще отговаря на 
зададени от читателите въпроси. Целта на 
редакцията е „да направи „Към небето“ по-
стоянен и полезен наръчник по всички техни-
чески и специално аеронавски въпроси“. 

Брой №2 на авиационния лист „Към 
небето“ излиза на 15 ноември 1911 г.4 с под-
заглавие „Първият Монголфиер“ и изображе-
ние на полета, състоял се на 5 юли 1783 г. 
в Аноне, Франция. В обръщение „Към абона-
тите“ е посочено, че първи брой като проб-
на книжка всеки може да задържи, но втори 
брой е вече начален ангажимент, към абона-
мент. Редакцията уверява своите читате-
ли, че ще „положи всички усилия и стори от 
своето списание едно истинско, сериозно, 
научно списание. Но за всичко това, нам е 
необходима подкрепата на всички приятели 
и съчувственици на аеронавтиката“.

В статията „Аеропланът на Чермак“ 
авторът Георги Георгиев дава подробно 
описание на авиационната конструкция Списание „Към небето“, брой №2, НБ „Иван Вазов“, Пловдив
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създадена от чешкия пилот, а също и графично изображение на плана на апарата. Разказва 
за гостуването на Ян Чермак през октомври 1911 г. в София и за двата неуспешни полета в 
Борисовата градина, а също и за 
разочарованието на публиката. 
Авторът посочва, че „Всъщност, 
причините на тези неуспехи бяха 
обусловени напълно от прекомер-
ната капризност и несигурност 
още на птичия занаят“. 

В броя е поместено продъл-
жение на статията на Иван Гевре-
нов „История на аеронавтиката“, 
в която се посочва, че в началото 
„вниманието на изобретателите 
е било насочено повече към бук-
валното имитиране на птиците“. 
Авторът развива темата, като 
дава определение за новата наука 
„Аеронавтика или изкуство да се 
плува във въздуха“, като я разделя 
на няколко клона: „Аеростатика – 
летене с апарати „по-леки“ от въз-
духа, Авиатика – летене с апарати 
„по-тежки“ от въздуха... Аеродина-
мика, която се занимава с изучава-
нето на различните свойства на 
въздуха при неговото движение“. 
Съдържанието на статията е бо-
гато илюстрирано, с което чита-
телите получат по-ясна предста-
ва за направените изобретения. 

Статията „Популярна ме-
ханика“ на Н.Чобанов е предназна-
чена за читатели с интерес към 
техническите проучвания. В нея се посочва, че „няма научно откритие, което да може да 
бъде приложено в живота, без да се прибегне и към механиката... върху която се гради цялата 
техника и специално авиатиката“.

На последна страница в раздел „Библиография“, редакцията споделя, че е получила кни-
гата „Въздухоплавание – теория, техника и история на аеродинамичното летене“ от Асен 
Юрданов, учител по математика в Старозагорската гимназия, и отбелязва, че „това е пър-
вото съчинение по авиатика у нас“.             

Поредното издание на авиационен лист „Към небето“, включва от 3-та до 5-а книж-
ка, които са отпечатани на 1 – 15 декември 1911 г. и 1 януари 1912 г.5 Заглавната страница 
съдържа блок от цветни изображения на летателни апарати и е озаглавена „Аеростати и 
летателни машини“. В уводната статия редакцията поздравява своите читатели с настъп-
ващата 1912 г., като посочва, че част от обществената култура е и „авиатиката – наука-
та, която даде криле човеку и е предмет на нашето скромно списание“.

Поредното продължение на статията на Иван Гевренов „История на аеронавтика-
та“ заема значително място в изданието. Авторът го оформя в два раздела: Управление на  

Страница от списание „Към небето“, брой №2, НБ „Иван Вазов“, Пловдив
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аеростати и летателни машини. Вълну-
ващ е разказът за „първото въздушно пъ-
тешествие“, осъществен на 19 септември 
1783 г. с балона на Етиен Монголфие, на 
който е била привързана голяма клетка с 
пасажери „един овен, един петел и една па-
тица“. Авторът уточнява, че при полетите 
се използват два вида балони: „Шарлиери – 
пълнен с водород, и Монголфиери – напълне-
ни с топъл въздух“. Свободно летящите ба-
лони през XIX век се заменят с „управляеми 
балони“, като се увеличава височината на 
полета (8000 м). Появява се нов проблем – 
„безсъзнание от задуха вследствие редкия 
въздух“, поради тази причина „днес аерос-

татите си носят обикновено сгъстен кисло-
род в специални съдове с тръби за вкарване в 
дихателните органи“. 

Авторът уточнява, че първоначално 
аеростатичното дело получава силен тласък, 
но не за дълго, „авиатиката отново излиза на 
сцената“... Създават се: „хеликоптери, аеро-
плани и орнитоптери с мотори“. Описани са 
поредица от полети, някои от които с траги-
чен край. Отделено е специално внимание на 
немския инженер Ото Лилентал, който прави 
знаменитите опити „хлъзгайки се по възду-
ха“. Описан е и успешният опит на Сантос 
Дюпон, който на 12 септември 1906 г. със 
своя апарат №14-bis за пръв път се отдели от земята и пролита около 10 м, а новината е 
„Чавекът, може вече да лети...“. В статията се посочва, че това е само началото. Започва 
организиране на авиационни състезания, построяване на фабрики, създаване на ателиета за 
конструиране на летателни апарати. Заключението на автора е, че „авиатиката отправя 
своите погледи към бъдещето и се приближава към недалечния ден, в който ще бъде в пълна 
услуга на человечеството.“ 

Статията „Елементарна теория на авиацията“ на Георги Георгиев изследва физични-
те закони и е предназначена за специалисти в тази област. С професионална насоченост е и 
статията на Иван Гевренов „Аеродинамика – ролята на въздуха в аеронавтиката“.

Списание „Към небето“, брой №3 – 5, НБ „Иван Вазов“, Пловдив

Страница от списание „Към небето“, брой №3-5, НБ „Иван Вазов“, Пловдив



НВИМ  ИЗВЕСТИЯ 2022

52

Специално внимание заслужава статията „Летящите модели“. В нея Георги Георгиев 
за пръв път в българската авиационна литература разглежда основни въпроси за авиомо-
делизма. Посочва значението на конструирането на модели за развитието на техниката. 
Изтъква необходимостта от развитието на авиомоделизма в България. Статията съдържа 
подробни указания, включително чертеж за изработването на гуменомоторен модел на френ-
ския моноплон „Антоанет“. Авторът пише, че „Полетът на модела зависи главно от доброто 
функциониране на витлото, което трябва да има колкото се може по-висок коефициент на 
използване двигателната сила на ластика“. Той обещава, че в следващия брой ще даде необ-
ходимите указание за неговото построяване. 

На последна страница редакцията се обръща към своите читатели с извинение за 
допуснатите грешки в излезлите вече броеве и ги моли да заплатят своя абонамент, като 
допълва „Всеки от нашите читатели знае, с какви големи трудности е съпроводено началото 
на едно списание у нас“.

В раздел Библиография е публикувана информация за излязлата от печат книга на 
Георги Георгиев „Завладяване на атмосферния океан“, която се състои от 107 страници, а 
текстът съдържа много картини. Корицата е оформена с красива винетка, а цената е 1 лев. 
Книгата съдържа отделна глава за авиацията в България и тя „се чете леко, увлекателно“. В 
„Малка поща“ е публикувано съобщение, че в следващите броеве ще има подробно описание 
на всички по известни самолети до днес. 

Идеята обаче не успява да се реализира и въпреки огромното желание на Иван Гевре-
нов списанието просъществува изключително кратко време. Излизат само три броя, включ-
ващи 5 книжки с общо 38 страници. Въпреки многообразните теми, богато илюстрирани със 
снимков материал, списанието не успява да предизвика достатъчен интерес и да събере 
по-голям брой читатели, което става причина да изпадане във финансово затруднение и да 
преустанови своето съществуване. Все пак първото българско авиационно списание „Към 
небето“ има определен принос за пропагандиране на авиационната идея, а също и поставя 
началото на публикации с авиационна тематика в българската периодика.

 БЕЛЕЖКИ
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„TOWARDS THE SKY“ – THE FIRST BULGARIAN AVIATION MAGAZINE

Natasha Muhtarova

Abstract

The first Bulgarian aviation magazine“Towards the sky“, with editor Ivan Gevrenov, is launched in 
Varna. Its first piece is published on 1st of November 1911. The main schedule is two magazines to be 
launched in the same month – one on 1st and the other on 15th. There’s also an option for subscription. 
Despite the various types of articles, the magazine can’t attract the required interest. For that reason 
there are published only 3 pieces of it, composing 5 books with total of 38 pages. Nevertheless, the 
first Bulgarian aviation magazine“Towards the sky“ contributes for propagandizing the aviation and also 
sets the start for other aviation periodical press in Bulgaria.
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ОФИЦЕРИ ОТ СТРАНДЖАНСКИЯ КРАЙ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
И БОРБИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОБЕДИНЕНИЕ

По случай 125-годишнината на организираното тракийско движение в България

Проф. д.и.н. Светлозар Елдъров

През 2021 г. се навършиха 125 години от началото на организираното тракийско 
движение в България. Първата самостоятелна тракийска организация у нас е Дружество 
„Странджа“, основано на 12 май 1896 г. във Варна от бежанци и изселници от Одринска 
Тракия. Негови клонове възникват в Бургас, Ямбол, Айтос, Анхиало (Поморие) и други градове и 
села на страната. Председател на първата тракийска организация е Петър Драгулев (1859, 
Малко Търново – 1929, Варна), а подпредседател Петко Киряков, останал в народната памет 
като Капитан Петко войвода (1844, Доганхисар, Дедеагачко – 1900, Варна). С официалния си 
орган в. „Странджа“ дружеството внимателно следи положението на българите в Одринския 
вилает и насърчава борбата за извоюване на техните политически и културни права. През 
1899 г. в името на единството на националноосвободителното движение македонските и 
тракийските българи се обединяват в една обща Македоно-одринска организация в България 
начело с Върховния македоно-одрински комитет в София.

                      Вестник „Странджа“

В следващите години тракийските българи участват във всички организации в 
България, които си поставят за цел свободата на Македония и Одринска Тракия. Те са сред 
членовете и ръководителите на македоно-одринските дружества на Върховния комитет, в 
Тайните офицерски братства, в Съюза на македоно-одринските благотворителни братства 
и др. Важна роля в легалното движение играе д-р Полихрон Нейчев (1868, Лозенград – 
неизвестно), председател на Одринското благотворително братство „Антим І“ в София от 
основаването му през 1900 г. През 1907 – 1908 г. в Пловдив е направен опит за създаване на нова 
самостоятелна тракийска организация в лицето на Съюза на одринските благотворителни 
братства, започва да излиза и в. „Одрински глас“.

С оръжие в ръка тракийските българи са и в първите редици на освободителната борба 
още от самото й начало. Одринският революционен окръг е най-обширната териториална 
единица на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Тракийци участват 
активно в Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. и в четническата борба преди 
и след него. На това поприще ярко се откроява Михаил Герджиков, избран от конгреса на 
Петрова нива за член на Главното ръководно боево тяло на Одринския въстанически окръг�. В 
националната памет ще останат завинаги също капитан Стамат Икономов, Георги Кондолов, 
Христо Караманджуков, Стоян Петров, Лазо Лазов, Дико Джелебов, Лефтер Мечев и още 
десетки храбри войводи и самоотвержени синове на Тракия.

Войните за национално освобождение и обединение са връхна точка в борбите за 
свобода и справедливост. Тракийци изпълват редиците на Македоно-Одринското опълчение и 
доброволческите чети и отряди в Първата и Втората балканска война през 1912 – 1913 г. Те 
са мнозинство в немалко роти и дружини на 11-а пех. македонска дивизия в Първата световна 
война, те са сред бойците и офицерите на редовната българска войска по всички фронтове. 
В паметта на тракийци този период остава и с разорението на Одринска Тракия през 1913 г. 
Въпреки загасналите огнища и безкръстните гробове в родния край тракийци продължават 
борбата за историческа памет и справедливост.
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Във връзка със 125-годишнината на организирането тракийско движение Съюзът на 
тракийските дружества в България (СТДБ), приемник на славни традиции, вдъхна живот на 
много инициативи като изложби, книги, тържествени събрания и чествания, които да отдадат 
дължимото уважение към подвига и саможертвата на нашите предци, към техните мечти 
и идеали, към героите и мъчениците на тракийската борба. Тази статия е скромен принос 
към юбилейната годишнина на тракийското движение, която цели да обърне внимание върху 
офицерите от Странджанския край в българската армия с отправка към тяхното участие 
в македоно-одринското революционно движение във войните за национално освобождение и 
обединение.

Българската държава поема своя самостоятелен път с тежестта на съдбовна 
мисия, завещана от политическата програма на възрожденската епоха – да доведе докрай 
националното освобождение и обединение. Главната роля в нейното осъществяване е отредено 
на армията. Стремежът на България към Македония, Одринска Тракия и беломорския бряг прави 
неизбежна бъдещата война с Османската империя. Затова още от първия ден на своето 
съществуване освен като гарант на териториалната цялост и държавния суверенитет, 
българската армия се изгражда като най-важния инструмент за националното обединение, а 
офицерският корпус – като негов активен двигател. Няма нито едно по-значително събитие 
от историята на борбите за национално освобождение и обединение, което да не е белязано 
с участието на армията като институция и на офицерския корпус като неин представител. 
Неслучайно Ньойският диктат през 1919 г. налага най-сурови ограничения на българската 
армия, за да посече така България и българските национални въжделения.

Научните изследвания в последния четвърт век показаха, че за периода от 
Освобождението до Балканската война средно около 12 процента от българския офицерски 
корпус имат за родно място селища, които тогава се намират извън границите на българската 
държава. Мнозинството от тях пък са родом от Македония и Одринска Тракия. За 1903 г. 
например, когато избухва Илинденско-Преображенското въстание, статистиката показва 
следното: от 2134 действащи офицери, 256 са с произход извън държавните предели; 126 от 
тях са от Македония, 47 от Бесарабия, 25 от Одринска Тракия, 24 от Северна Добруджа, 14 
от други части на румънската държава, 9 от Поморавието и т.н.1 Този феномен отразява 
както естествените национални стремежи и изостреното чувство за патриотичен дълг на 
българите от тези области, така и дългосрочната стратегия и предвидливата политика на 
строителите на българската държавност. Няма друга армия по онова време на Балканите, 
която да поддържа в офицерския си корпус такъв висок процент на родени извън държавните 
предели.

Като представители на институцията, на която в историческа перспектива е 
възложено решаването на националния въпрос, българските офицери не могат да останат 
безучастни към усилията и стремежите на своите сънародници в Македония и Одринска 
Тракия. Офицерите на действителна служба и от запаса на българската армия навлизат 
масово в македоно-одринската борба през 1895 г. Тогава 20 техни представители участват 
в Четническата акция на Македонския комитет2. Две години по-късно – през 1897 г. – те 
учредяват Българските освободителни братства – тайната офицерска организация, която 
заедно с Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) и Върховния 
македоно-одрински комитет (ВМОК) ще пише историята на борбите за национално 
освобождение и обединение. За мощта на тази организация само по себе си свидетелства 
обстоятелството, че на границата на ХІХ и ХХ столетие в нея членуват около 1000 офицери 
на действителна служба или близо половината от целия офицерски корпус по това време. 
Затова е съвсем логично и закономерно, че от януари до септември 1903 г. на територията на 
Македония и Одринско действат един генерал и 47 офицери с чин от подпоручик до полковник, 
които участват във военно-техническата подготовка на Илинденско-Преображенското 
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въстание или в управлението на въстаническата армия. В рамките на Тайните офицерски 
братства или чрез структурите на Вътрешната организация българските военнослужещи 
подкрепят борбата и в следилинденския период, а в Първата и Втората балканска война 
и Първата световна война получават дългоочакваната възможност да изпълнят своя 
отечествен дълг по бойните полета3.

На този общ фон тук откроявам офицерите от Странджанския край и техния принос 
в борбите, въстанията и войните за национално освобождение и обединение, както и в 
строителството и развитието на българската армия. В случая под „Странджански край“ 
разбирам онази територия, която в попада в границите на Малкотърновската, Лозенградската 
и Бунархисарската каза според османската административна система или в едноименните 
революционни райони на ВМОРО според нейното териториално разпределение. По време на 
Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. Странджанският край съставлява І-ви 
Малкотърновско-Лозенградско-Бунархисарски район – най-добре организираният и подготвен 
във военно-техническо и морално отношение измежду шестте района на Одринския 
въстанически окръг. Тъкмо затова тук въстанието получава най-голям размах. Както е 
известно, от Странджанския край, който в онази епоха има подчертано български облик, 
след Балканските войни в пределите на българската държава попада само една малка част.

За целите на моето изследване се постарах да идентифицирам всички офицери 
от Странджанския край, които в периода 1878 – 1945 г. са служили в българската армия. 
Направих това на основата на справочника „Офицерският корпус в България 1878 – 1944 
г.“, подготвен от служителя на Военния архив Румен Руменин и публикуван през 1996 г. в 7 
тома, обединени в 4 книжни тела. На практика това е списък на офицерите от българската 
войска, завършили военно училище, ШЗО или полкова команда, но приети на действителна 
военна служба. Имената са придружени с кратки данни: дата и година на раждане, рождено 
място, семейно положение, промени в звание и длъжност, уволнение. Кадровите списъци, 
по които съставителят е работил, за съжаление са били непълни и за мнозина офицери 
сведенията са само откъслечни и непълни. Освен това справочникът се създаваше през 80-
те години, когато компютрите още не бяха навлезли в научноизследователския процес. По 
тази причина в него се откриват неточности и непълноти. Въпреки своите недостатъци 
справочникът на Румен Руменин и до днес си остава незаменим за всички, които са изкушени 
от военната история, а при актуалното състояние на военноисторическата наука у нас 
едва ли има вероятност в обозримо бъдеще той да бъде допълнен и подобрен. За някои 
офицери, включени в приложения списък, особено за ония от тях, които активно са участвали 
в македоно-одринската борба, допълних информацията по оригиналните служебни годишници 
за офицерския корпус, съхранявани във Военноисторическата библиотека на Военна академия, 
или по други библиографски източници, краеведски изследвания, монографии и пр. 

В периода 1878 – 1945 г. Странджанският край дава на Българската армия 50 офицери. 
По месторождение те се разпределят така: Малко Търново – 18, Лозенград – 12, Дерекьой, 
Бунархисарско – 5, Ениджия, Лозенградско – 4, Бунархисар – 2, Граматиково, Малкотърновско 
– 2, и по един от Карадере, Бунархисарско, Каваклия, Каракоч, Карахадър, Ковчаз и Корията, 
Лозенградско и Паспалово, Малкотърновско. По военни звания разпределението е следното: 1 
генерал, 6 полковници, 5 подполковници, 7 майори, 20 капитани, 3 поручици, 8 подпоручици. От 
тях според видовете въоръжени сили и родовете войски са служили, както следва: в пехотата 
– 35, в артилерията – 7 (един артилерист преминава в противовъздушната отбрана), във 
флота – трима, в кавалерията – един, един е в пограничните войски, и също един е военен 
лекар. За двама няма ясни указания.

Преобладаващата част от офицерите от Странджанския край са служили в периода 
1878 – 1912 г., както и по време на войните за национално обединение през 1912 – 1918 г. По 
този повод припомням, че тогава родните им места, както и техните родители и роднини, 
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все още се намират в пределите на Османската империя. По непълни сведения трима са 
участвали в Сръбско-българската война от 1885 г., трима в Първата и Втората балканска 
война, 13 – в Първата и Втората балканска война и Първата световна война, 12 само в 
Първата световна война, а един е участвал във всички войни от 1885 до 1918 г. Поне за двама 
има сведения, че са загинали във войните. 

Двадесет и двама офицери са уволнени след Първата световна война по силата на 
Ньойските ограничения. Ньойският диктат налага такива жестоки рестрикции на българската 
армия, че на практика за близо две десетилетия спира нейното нормално институционално 
и кадрово развитие. По тези причини приносът за офицерския корпус на онази част от 
Странджанския край, която попада в България – Малко Търново и околните села – възлиза 
само на 6 души. Всички те са служили и по време на Втората световна война. Едва трима 
офицери от предишния период, които са участвали в Първата световна война, са получили 
възможност да продължат службата си и в годините между двете световни войни, а един 
от тях дори е в редовете на войската и по време на Втората световна война. Без съмнение 
при нормални политически условия, ако след 1919 г. България имаше пълноценна армия, този 
брой е щял да бъде много по-висок – такъв, какъвто по достойнство да съответства на 
родолюбивия дух на странджанските българи.

Най-високо във военната йерархия на офицерите от Странджанския край се е издигнал 
генерал-майор Алекси Попов, но най-голяма известност е добил полковник Стойчо Гаруфалов, 
за когото вече има пълноценно монографично изследване. Двамата учат заедно в Българо-
католическата гимназия в Одрин и във Военното училище в София. Въпреки че Гаруфалов е 
произведен в първото офицерско звание подпоручик две години преди Попов, саможертвата, 
която прави в името на македоно-одринската освободителна борба, ще се отрази на 
израстването му във военната йерархия и той ще бъде изпреварен от своя земляк и приятел. 
Малкотърновци имат представител и в първия випуск на Военното училище, наречен 
„генералски“ заради многото му възпитаници, достигнали до върха на служебната кариера. 
Това е полковник Васил Тодоров, който обаче също няма да облече генералската униформа. 
Забележително е, че от странджанското градче са излезли трима морски офицери, двама от 
които достигат до доста високи длъжности във флота – майор Станю Вълков и майор Петър 
Попов. Високо в артилерийската йерархия се издига и полковник Димитър Попдимитров. 
Офицери от Малко Търново са участвали във всички войни на България – Сръбско-българската, 
Първата и Втората балканска война, Първата световна и заключителната фаза на Втората 
световна война.

Приложеният списък е само една скромна основа, която тепърва трябва да се допълва 
с нови данни и изследвания. Приносът на Странджанският край в българската военна история 
заслужава това.

МАЛКО ТЪРНОВО

1. Генерал-майор ПОПОВ, Алекси Георгиев. 
Роден на 15 август 1870 г. През 1878 г. постъпва 
в Българо-католическата гимназия на полските 
възкресенци в Одрин, в която учи в продължение на 
десет години. Завършва VІІ гимназиален клас със 
зрелостен изпит през 1888 г. По време на Сръбско-
българската война през 1885 г. участва в таен 
ученически кръжок, чиито членове възнамеряват 
да се присъединят като доброволци в българската 
армия. От 1889 до 1892 г. във Военното училище в 

Генерал-майор Алекси Попов
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София. Подпоручик – 2 август 1892 г., поручик – 2 август 1895 г., капитан – 1 януари 1901 г., 
майор – 31 декември 1906 г., подполковник – 1 януари 1911 г., полковник – 14 февруари 1914 г., 
генерал-майор – 1 януари 1918 г. Служи в 1-ви пех. софийски полк, Щаба на армията, началник-
щаб на 9-а пех. плевенска дивизия, командир на 1-ва бригада от 3-та пех. балканска дивизия, 
командир на 3-та пех. балканска дивизия и на 5-а пех. дунавска дивизия. Участник в Първата и 
Втората балканска война и Първата световна война, отличил се в боевете при Каймакчалан 
през 1916 г. Уволнен в запаса на българската армия през 1919 г. Според някои не много сигурни 
сведения умира през 1946.

2. Полковник ГАРУФАЛОВ, Стойчо Димитров. 
Роден на 8 февруари 1868 г. Представител на 
известен малкотърновски род, свързан с историята на 
Българската уния. Неговият по-малък брат Иван (Йоан 
Гаруфалов) се посвещава на духовното поприще и става 
епископ и пръв католически екзарх на католиците от 
източен обред в България от 1941 до 1951 г. Стойчо 
Гаруфалов учи в Българо-католическата гимназия в 
Одрин и е един от лидерите на тайния ученически 
кръжок. Постъпва във Военното училище в София през 
1887 г. Подпоручик – 2 август 1890 г., поручик – 2 август 
1893 г., капитан – 1 януари 1900 г., майор – 18 май 1913 г., 
подполковник – 30 май 1916 г, полковник – 30 януари 1920 
г. Служи в 14-и пех. македонски полк, 1-ви пех. софийски 
полк, 8-и пех. приморски полк, 6-и пех. търновски полк, 
2-ри пех. резервен полк, 8-и пех. резервен полк, 35-и 
пех. загорски полк, 24-ти пех. черноморски полк, 6-а 
дивизионна болница, 2-ри пех. македонски полк, 1-ви 
пех. ланински полк. Участник в Четническата акция на 
Македонския комитет през 1895 г. Член на Трайните 

офицерски братства от 1898 г. и активен участник в македоно-одринската освободителна 
борба. Отличил се като дружинен командир в 29-и пех. ямболски полк в тридневните боеве 
на 19 – 21 юли 1913 г. при Кукуш, дружинен командир в 11-а пех. македонска дивизия, военен 
администратор и комендант в Македония по време на Първата световна война. Уволнен от 
служба през 1918 г. Женен, две деца. Умира на 24 януари 1924 г. в София4.

3. Полковник КАЛКАНДЖИЕВ, Петър Тодоров. Роден на 15 юни 1860 г. Във Военното 
училище от 1880 до 1883 г. Подпоручик – 30 август 1883 г., поручик – 24 март 1886 г., капитан 
– 1 януари 1888 г., майор – 1 януари 1898 г., подполковник – 1910 г., полковник – 1915 г. 
Командир на дружина в 7-и пех. преславски полк през 1899 г., , командир на 51-ви пех. полк от 
3-та бригада на 8-а пех. тунджанска дивизия в Балканската война, командир на 42-ри пех. 
полк от 3-та бригада на 1-ва пех. софийска дивизия в Първата световна война. Участник в 
Сръбско-българската, Първата и Втората балканска война и Първата световна война.

4. Полковник ПОПДИМИТРОВ, Димитър Попов. Роден на 6 октомври 1894 г. Подпоручик 
– 5 октомври 1916 г., поручик – 30 май 1918 г., капитан – 30 януари 1923 г., майор – 26 
август 1934 г., подполковник – 6 май 1937 г., полковник – 6 май 1941 г. Служил: Видински 
тежък артилерийски полк, 2-ро полско артилерийско отделение 1921 г., Видински укрепен 
пункт 1922 г., 2-ро артилерийско отделение 1927 г., командир на батарея в 4-ти армейски 
артилерийски полк 1929 г., командир на специална батарея в 4-ти армейски артилерийски 
полк 1934 г., командир на специална батарея в 9-и дивизионен артилерийски полк 1936 г., 
помощник командир на 9-ти дивизионен артилерийски полк 1938 г., командир на 4-то армейско 

Полковник СтойчоГаруфалов (като поручик)
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артилерийско отделение 1938 г., командир на 2-ри дивизионен артилерийски полк 1940 г., 
началник на артилерийския отдел на 3-та армия 1945 г., командир на Противовъздушната 
отбрана 1947 г. Женен, две деца.

5. Полковник ТОДОРОВ, Васил Тодоров. Роден на 10 октомври 1860 г. Завършва с първия 
випуск на Военното училище в София. Подпоручик – 10 май 1879 г., поручик – 20 юни 1881 г., 
капитан – 9 септември 1885 г., майор – 1 януари 1898 г., подполковник – 1 януари 1904 г., 
полковник – 18 май 1905 г. През 1899 г. е причислен към Генералния щаб на българската армия, 
старши адютант на 3-та пех. балканска дивизия. Уволнен в запаса на българската армия на 
18 май 1905 г. Умира на 24 юли 1928 г.

6. Полковник ШИВАЧЕВ, Константин Бойков. Роден на 4 октомври 1869 г. Подпоручик 
– 6 септември 1892 г., поручик – 1 януари 1896 г., капитан – 2 май 1902 г., майор – 18 май 
1913 г., подполковник – 30 май 1916 г., полковник – 30 май 1918 г. Служил: 34-ти пех. троянски 
полк, 4-ти пех. плевенски полк, 29-и пех. ямболски полк, помощник-началник на 9-а дивизионна 
област. Уволнен в запаса на българската армия на 31 октомври 1918 г. Женен, три деца.

7. Подполковник ЕЛЕФТЕРОВ, Богдан Елефтеров. Роден на 3 юли 1880 г. Подпоручик – 1 
януари 1902 г., поручик – 1 януари 1905 г., капитан – 1 януари 1909 г., майор – 28 юли 1913 г., 
подполковник – 30 януари 1920 г.

8. Майор ВЪЛКОВ, Станю Тодоров. Роден на 28 декември 1896 г. Завършва Машинното 
морско училище във Варна през 1923 г. Подпоручик – 30 януари 1923 г., поручик – 21 ноември 
1930 г., капитан – 3 октомври 1933 г., майор – 6 октомври 1940 г. Служил: механик на 
торпедоносец 1931 г., Морската бригада 1932 г., Морското училище 1934 г., старши механик 
на неподвижната отбрана 1938 г., Морското училище 1940 г., интендантството на Морските 
войски 1942 г., домакин на Черноморския флот 1942 г., уволнен през 1944 г. Женен, две деца.

9. Майор МУТАФЧИЕВ, Никола Радославов. Роден на 22 декември 1905 г. Подпоручик – 6 
септември 1929 г., поручик – 1 януари 1933 г., капитан – 16 юни 1937 г., майор – 14 септември 
1944 г. Служил: 4-ти конен полк 1929 г., 5-и конен полк 1932 г., 9-и конен полк 1935 г., 1-ви 
конен полк 1935 г., командир на ескадрон в 6-и конен полк 1938 г., командир на рота във 2-ри 
преносим полк 1940 г., 1-ва бърза дивизия 1941 г., 29-и пех. ямболски полк 1941 г., 1-ви конен 
полк 1943 г., адютант в 51-ви пех. полк, адютант в 1-ви конен полк 1944 г., уволнен през 1945 
г. Женен, едно дете.

10. Майор НИКОЛОВ, Димо Николов. Роден на 15 април 1878 г. Подпоручик – 1 януари 
1901 г., поручик – 1 януари 1904 г., капитан – 15 октомври 1908 г., майор – 14 август 1916 
г., подполковник – 1 януари 1919 г. Служил: 2-ри артилерийски полк, 1-ви гаубичен полк, 2-ро 
планинско артилерийско отделение. Уволнен в запаса на българската армия през 1921 г.

11. Майор ПОПОВ, Петър Михайлов. Роден на 29 октомври 1912 г. Подпоручик – 26 
август 1934 г., поручик – 3 октомври 1937 г., капитан – 3 октомври 1942 г., майор – 15 
октомври 1946 г. Служил: командир на кораб от група разузнавателни кораби на Дунавския 
флот 1935 г., командир на прожекторна полурота 1937 г., временен механик на торпедоносец 
1938 г., взводен командир на крайбрежната наблюдателна рота в Созопол 1938 г., взводен 
командир в интендантската рота при флота 1940 г., механик на торпедоносец 1941 г., 
командир на учебния кораб „Асен“ 1942 г., командир на дружина морски кадети 1944 г., домакин 
на Дунавския флот 1946 г., временен началник-щаб на Военноморската база във Варна 1947 
г. Неженен.

12. Капитан ВЪЛКОВ, Васил Тодоров. Роден на 6 юли 1891 г. Завършва Машинното 
морско училище във Варна. Подпоручик – 1 януари 1918 г., поручик – 10 май 1920 г., капитан – 
26 ноември 1930 г. Служил: Морската бригада 1931 г., помощник-началник на работилницата 
на Морската бригада 1932 г., торпедоносен дивизион 1934 г., домакин на Варненския укрепен 
пункт 1927 г. Уволнен в запаса на българската армия през 1937 г.

13. Капитан ЖЕЛЯБОВ, Петър Тодоров. Рождена дата неизвестна. Подпоручик – 8 
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август 1885 г., поручик – 1887 г., капитан – 1890 г. Служил: 20-и пех. добруджански полк.
14. Капитан ИКОНОМОВ, Стамат Георгиев. Роден на 1 декември 1867 г. Подпоручик 

– 16 юни 1887 г., поручик – 2 август 1891 г., капитан – 16 юли 1887 г. Доброволец в Сръбско-
българската война през 1885 г. към 5-и пех. дунавски полк. Служил: 3-ти конен полк, 10-и пех. 
родопски полк, 22-ри пех. тракийски полк. Уволнен в запаса на българската армия през 1901 
г., член на Главното ръководно боево тяло на VІІ Одрински въстанически окръг в Илинденско-
Преображенското въстание през 1903 г., активен участник в македоно-одринската 
освободителна борба в периода 1904 – 1908 г. Умира на 13 септември 1912 г. в София. 

15. Капитан КАРАГЕОРГИЕВ, Тодор Диков. Роден на 20 юни 1892 г. Подпоручик – 25 
август 1915 г., поручик – 30 май 1917 г., капитан – 1 май 1920 г. Служил: 38-и пех. одрински 
полк, Школата за запасни офицери в София. Уволнен в запаса на българската армия през 1921 г.

16. Капитан МАРИНОВ, Михаил Тодоров. Роден на 2 март 1881 г. Завършва Школата за 
запасни поручици в Княжево. Подпоручик – 30 януари 1907 г., поручик – 28 юли 1913 г., капитан 
– 22 октомври 1917 г.

17. Поручик КОЛАРОВ, Тодор Станчев. Роден на 25 декември 1877 г. Подпоручик – 1 
януари 1899 г., поручик – 1 януари 1903 г.. Служил в 8-и пех. приморски полк.

18. Подпоручик НИКОЛОВ, Георги. Роден през 1875 г. Кандидат за запасен поручик 27 
януари 1897 г. На служба от 1 февруари 1902 г. в 21-ви пех. средногорски полк.

     
ЛОЗЕНГРАД

 19. Подполковник ТОДОРОВ, Стефан Тодоров. Роден на 10 август 1874 г. Подпоручик – 1 
януари 1895 г., поручик – 1 януари 1898 г., капитан – 2 август 1903 г., майор – 18 май 1913 г., 
подполковник – 30 май 1918 г. Служил: 6-и пех. търновски полк, 17-и пех. доростолски полк, н-к 
щаб на 1-ва пех. софийска дивизия, н-к щаб на 4-та пех. преславска дивизия, н-к щаб на 6-а пех. 
бдинска дивизия. Завършил Генералщабна академия. Уволнен в запаса на Българската армия на 
3 април 1920 г.

20. Майор ЛАЗАРОВ, Лазар Панайотов. Роден на 4 юни 1913 г. Подпоручик – 3 октомври 
1935 г., поручик – 3 октомври 1938 г., капитан – 6 май 1943 г., майор – 9 септември 1947 г. 
Служил: 2-ри арм. арт. полк, командир на спец. батарея във 2-ри арт. полк, зам.-командир на 
дружина в 19-и пех. шуменски полк, командир на отделение в 1-ви арм. арт. полк. Раняван.
 21. Майор ПОПДИМИТРОВ, Иван Димов. Роден на 15 декември 1885 г. Подпоручик – 2 
август 1908 г., поручик – 1 октомври 1915 г., капитан – 20 септември 1917 г., майор – 1 януари 
1928 г. Служил: 59-и пех. полк, 37-и пех. полк, 10-и пех. родопски полк, 24-ти пех. черноморски 
полк. Женен с две деца. Уволнен в запаса на Българската армия през 1931 г.
 22. Капитан ГРУЕВ, Стоян Димитров. Роден на 10 април 1891 г. Подпоручик – 1 януари 
1899 г., поручик – 28 юли 1913 г., капитан – 22 септември 1917 г. Служил: 9-и пех. пловдивски 
полк.
 23. Капитан МИНКОВ, Константин Атанасов. Роден на 6 януари 1865 г. Подпоручик – 14 
февруари 1886 г., поручик – 7 юни 1888 г., капитан – 1 януари 1888 г. На служба от 16 август 
1881 г. Служил – 2-ри резервен полк.
 24. Капитан МИНКОВ, Стефан Богданов. Роден на 1 юли 1873 г. Подпоручик – 2 август 
1893 г., поручик – 2 август 1897 г., капитан – 2 август 1903 г. Служил: ротен командир в 8-и 
пех. приморски полк.

25. Капитан НИКОЛОВ, Атанас Николов. Подпоручик – 1880 г., поручик – 1885 г., капитан 
– 1887 г. Служил: ротен командир в 10-и пех. полк.
 26. Капитан ЧИТАКОВ, Панайот Атанасов. Роден на 3 август 1892 г. Подпоручик – 25 
август 1915 г., поручик – 30 май 1917 г., , капитан – 1 май 1920 г. Служил: 1-ва доп. дружина, 
1-ва интендантска рота. Уволнен на 27 януари 1921 г.
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 27. Поручик КАРТАЛОВ, Константин Димитров. Роден на 1 януари 1895 г. Подпоручик – 
12 март 1916 г., поручик – 14 октомври 1917 г. Служил: 63-ти пех. полк, 24-ти пех. черноморски 
полк, 11-и пех. сливенски полк. Уволнен през 1921 г.
 28. Подпоручик БОГДАНОВ, Димитър Богданов. Роден на 10 септември 1880 г. Подпоручик 
– 1 януари 1902 г. Служил: 8-и пех. приморски полк.
 29. Подпоручик МИНКОВ, Константин Минков. Подпоручик – 14 февруари 1886 г. Служил: 
14-и пех. македонски полк.
 30. Подпоручик ЧИТАКОВ, Георги. Роден на 13 март 1885 г. Подпоручик – 1 ноември 1913 
г. Служил – мл. лекар в 1-ва див. болница.
    

ДЕРЕКЬОЙ

 31. Капитан АЯНОВ, Димитър Иванов. Роден на 12 октомври 1881 г. ШЗО. Подпоручик – 
30 януари 1907 г., поручик – 14 юли 1913 г., капитан – 22 септември 1917 г. Починал на 12 май 
1952 г. в Бургас.
 32. Капитан БИЯЧЕВ, Михаил Вълчев. Подпоруик – 2 август 1893 г., поручик – 1 януари 
1897 г., капитан – 1 януари 1904 г. Служил: 1-ви арт. полк, 9-и арт. полк. Женен, две деца.
 33. Капитан БРАДИЧКОВ, Стоян Неделчев. Роден на 15 февруари 1888 г. Подпоручик – 
24 октомври 1912 г., поручик – 1 октомври 1915 г., капитан – 30 септември 1917 г. Служил: 
24-ти приморски пех. полк, 80-и пех. полк.
 34. Капитан КОВАЧЕВ, Георги Минев. Роден на 4 май 1894 г. Подпоручик – 12 март 1916 
г., поручик – 14 ноември 1917 г., капитан – 15 септември 1918 г. Служил: 81-ви пех. полк, 24-ти 
пех. черноморски полк. Уволнен през 1918 г.
 35. Капитан ТОДОРОВ, Стойчо Георгиев. Роден на 21 януари 1877 г. Запасен поручик – 
21 декември 1905 г. На действителна служба: подпоручик – 17 септември 1912 г., поручик – 1 
октомври 1915 г., капитан – 20 септември 1917 г. Служил: 14-и пех. македонски полк, 63-ти 
пех. полк. Уволнен на 31 октомври 1918 г.

ЕНИДЖИЯ

 36. Подполковник ПОЛОНОВ, Атанас Георгиев. Роден на 2 ноември 1908 г. Подпоручик 
– 6 септември 1931 г., поручик – 3 октомври 1934 г., капитан – 2 май 1947 г., подполковник 
– 1 януари 1945 г. Служил: 23-ти пех. полк, взводен командир в 12-и пех. балкански полк, 
ротен командир в 16-и пех. ловчански полк, в щаба на 3-та пех. балканска дивизия, в щаба на 
бронираните войски. Уволнен през 1946 г.
 37. Майор ФИЛИПОВ, Иван Филипов. Роден на 11 юни 1872 г. Учи в родното село, 
Лозенград и Одрин. Завършва Солунската мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ през 1891 
г. Подпоручик – 1 януари 1895 г., поручик – 1 януари 1899 г., капитан – 1 януари 1904 г. Служил: 
3-ти арт. полк, 9-и арт. полк. По време на Първата балканска война е командир на батарея в 
9-ти арт. полк, с който първоначално участва в обсадата на Одрин, а после е прехвърлен при 
Чаталджа. Загива в боя на 4 ноември 1912 г. В същия ден е произведен посмъртно майор и е 
погребан в двора на църквата „Св. Георги“ в с. Чаталджа.
 38. Капитан АТАНАСОВ, Любен Атанасов. Роден през 1856 г. Подпоручик – 12 септември 
1885 г., поручик – 7 ноември 1888 г., капитан – 2 август 1893 г. Служил: 24-ти пех. черноморски 
полк, 11-и резервен пех. полк. Уволнен през 1895 г.
 39. Подпоручик СТОЯНОВ, Стоян Георгиев. Роден на 12 март 1898 г. Подпоручик – 1 
януари 1919 г. Уволнен през 1921 г.
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БУНАРХИСАР
 
 40. Поручик АНДРЕЕВ, Никола Стоянов. Роден на 2 февруари 1893 г. Подпоручик – 5 
октомври 1916 г., поручик – 30 май 1918 г. Служил: 80-и пех. полк. Уволнен през 1921 г.
 41. Подпоручик ПЕЕВ, Михаил Арнаудов. Роден на 10 септември 1895 г. Подпоручик – 12 
март 1916 г., поручик – 14 октомври 1917 г. Служил: 62-ри пех. полк, 24-ти пех. черноморски 
полк, 11-и пех. сливенски полк. Уволнен през 1920 г.

ГРАМАТИКОВО
 
 42. Подпоручик ГЕОРГИЕВ, Коста Ангьозов. Роден на 6 април 1893 г. Подпоручик – 25 
август 1915 г. Служил: 5-и арт. полк.
 43. Подпоручик ГРУДОВ, Константин Георгиев. Роден на 15 юли 1886 г. ШЗО. Подпоручик 
– 27 октомври 1912 г. Служил: 8-и пех. приморски полк.

КАВАКЛИЯ

 44. Капитан КОНСТАНТИНОВ, Никола Диков. Роден на 15 октомври 1876 г. Запасен 
подпоручик (дивизионна учебна команда) – 27 януари 1903 г., подпоручик – 16 март 1904 г., 
поручик – 14 юли 1913 г., капитан – 22 септември 1917 г. Служил: 1-ви резервен полк, 2-ри пех. 
македонски полк на 11-а пех. македонска дивизия (1915 – 1918).

КАРАДЕРЕ

 45. Полковник РАЙЧЕВ, Димитър Райчев. Роден на 17 септември 1874 г. Подпоручик – 18 
май 1889 г., поручик – 2 август 1892 г., капитан – 1 август 1899 г., майор – 1 януари 1905 г., 
подполковник – 10 май 1913 г., полковник – 30 януари 1920 г. Служил: 5-и арт. полк, командир 
на отделение в 1-ви арт. полк, етапна инспекция на 4-та армия. Уволнен през 1918 г. Женен с 
четири деца. Починал на 23 декември 1920 г.

КАРАКОЧ

 46. Капитан МИЛЕВ, Никола Стоянов. Роден на 6 декември 1886 г. Завършва полкова 
учебна команда. Запасен подпоручик – 17 ноември 1912 г. На действителна служба: подпоручик 
– 17 ноември 1912 г., поручик – 1 октомври 1915 г., капитан – 20 септември 1917 г. Служил: 
24-ти пех. черноморски полк, 45-и пех. полк. Уволнен на 15 август 1919 г.

КАРАХАДЪР
 
 47. Капитан ПОПНИКОЛОВ, Константин Бъчваров. Роден на 6 декември 1893 г. Подпоручик 
– 5 октомври 1916 г., поручик – 30 май 1919 г., капитан – 12 септември 1918 г. Служил: 80-и 
пех. полк. (Очевидно Р. Руменин е допуснал грешка в датирането, но поради невъзможност да 
се провери оставям датите такива, каквито са посочени в неговия сборник).

КОВЧАЗ
 
 48. Подполковник СТАНКОВ, Иван Станков. Роден на 12 октомври 1877 г. Подпоручик 
– 1 януари 1900 г., поручик – 2 август 1903 г., капитан – 1 януари 1908 г., майор – 1 март 
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1916 г., подполковник – 27 февруари 1918 Служил: 8-и пех. приморски полк, 4-ти пех. плевенски 
полк, дружинен командир в 64-ти пех. полк, 63-ти пех. полк, началник на 4-то военно окръжие. 
Уволнен през 1919 г. Починал на 1 март 1927 г.

КОРИЯТА

 49. Капитан КАРАГЕОРГИЕВ, Вълкан Георгиев. Подпоручик – 30 август 1884 г., поручик 
– 1886 г., капитан – 1889 г. Служил: 20-и пех. добруджански полк, 8-и пех. приморски полк. 

      ПАСПАЛОВО 

 50. Подполковник ИВАНОВ, Никола Константинов. Роден на 6 февруари 1899 г. Подпоручик 
– 4 октомври 1920 г., поручик – 27 ноември 1923 г., капитан – 31 октомври 1930 г., майор – 3 
октомври 1938 г., подполковник – 3 октомври 1942 г. Служил: 37-и пех. полк, 12-и погр. участък, 
11-и погр. участък, 5-и погр. участък, 1-ви арм. арт. полк, 4-ти арт. полк, 12-и див. арт. полк, 
1-ви арт. корпус. Уволнен през 1944 г.

Трима български офицери от Странджанския край в 11-а пех. 
македонска дивизия по време на Първата световна война (от ляво надясно: 

Иван Станков, Стойчо Гаруфалов, Никола Константинов)

 БЕЛЕЖКИ
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Военноисторически сборник, 1900, № 5, 44 – 65; Капитан Петко войвода. Сборник от документи и материали. 
Съставителство и бележки Борислав Дряновски. Варна, б.г.
2 Елдъров, Светлозар. Македоно-одрински благотворителни братства в България (1896 – 1912 г.).  
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провеждане. София, 1993, с. 262-284; Националноосвободителното движение на македонските и тракийските 
българи 1878 – 1944. Т. 2. Организирано националноосвободително движение. Илинденско-Преображенското 
въстание 1893 – 1903 г. София, 1995, с. 349 – 361; Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. Подготовка на 
въстаническата армия и ход на бойните действия. С., 2003, с. 219 – 244.
5 Националноосвободителните борби на българите от Македония и Одринска Тракия през Балканската война 
(1912 – 1913). С., 1994. 
6 Елдъров, Светлозар, Тодор Петров. Офицерите от армията на Княжество България в Илинденско-
Преображенското въстание 1903 година. – Военноисторически сборник, 1988, № 4, с. 137 – 146.
7 Елдъров, Светлозар. Четническата акция на Македонския комитет 1895. С., 2015, с. 84 – 86.
8 Илинденско-Преображенското въстание 1903 година. Военна подготовка и провеждане. София, 1993, с. 219 – 
224.
9 Офицерският корпус в България 1878 – 1944 г. Съставител Румен Руменин. Т. 1 – 7. София, 1996.
10 Георгиев, Свилен. Забравеният генерал. – Странджа, № 108, юни 2012, с. 3.
11 Елдъров, Светлозар. Полковник Стойчо Гаруфалов (1868 – 1924). Българска педагогическа поема от войните за 
национално обединение. С., 2015.

OFFICERS FROM THE STRANDZHA REGION IN THE BULGARIAN ARMY
AND THE STRUGGLES FOR NATIONAL LIBERATION AND UNIFICATION.

   On the occasion of the 125th anniversary of the organized Thracian movement in Bulgaria

Prof. d.s.h. Svetlozar Eldarov

Abstract

The Thracian movement was a part of the struggle of the Bulgarian people for national unification. 
In 1878, by decision of the Congress of Berlin, large parts of the historical and geographical region of 
Thrace, in which the Bulgarians were in the majority, were left within the borders of the Ottoman Empire. 
The first independent organization of the Thracian Bulgarians, refugees in the Principality of Bulgaria, 
was established in 1896, with a center in Varna and branches in other cities of the country. In the 
following years, the Bulgarians from the territories included administratively within the Edirne province 
(Vilayet of Adrianople), participated in the national liberation struggle together with the Bulgarians from 
Macedonia, with whom they shared organizations and political objectives. Many Thracian Bulgarians 
found professional realization in the Bulgarian army. In that historical period, the Bulgarian state sought 
to transform the officer corps and the army into an instrument of national unification, and therefore an 
average of 10 – 12 percent of all officers in Bulgaria were from Macedonia, Thrace and other historical 
territories abroad, inhabited by Bulgarians. The article identifies by name and with short biographical 
notes 50 officers who served in the Armed Forces of Bulgaria in the 1878 – 1944 period, natives of 
the Strandzha region (districts of Malko Tarnovo, Lozengrad/Kırklareli and Bunarhisar/Pinarhisar). It 
includes statistical analysis by field and position in the armed forces. 
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ПОДПОМАГАНЕ БЪЛГАРСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ 
ПРЕЗ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В.

(ПО ДАННИ НА ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ)

Томислав Мангараков

 След Първата световна война българската авиация е поставена в критично 
състояние. По силата на Ньойския мирен договор престава да съществува военната авиация. 
На Съюзническата контролна комисия са предадени общо 51 самолета, 70 двигателя и други 
видове запасни части, оръжия и авиационна техника, които впоследствие са унищожени1. 
Въздухоплавателната дружина e разформирана. Авиацията продължава да съществува под 
формата на Отделение за въздухоплаване към Главна дирекция на пощите, телеграфите и 
телефоните. 
 Оценявайки незавидната ситуация, българското правителство полага огромни 
усилия за възстановяването на авиационния парк. С негова подкрепа отварят врати двете 
самолетостроителни фабрики ДАР в Божурище (1925) и КБ в Казанлък (1930). Под ръководството 
на немски инженери в страната се поставят основите на самолетостроенето, макар и 
просъществувало само три десетилетия. През 1924 г. в Аеропланното училище на Божурище 
постъпват първите следвоенни випуски летци, които от 1926 г. продължават обучението 
си в Казанлък2. С тези първи стъпки започва „възкресението“ на българската авиация.
 И докато в началото на 30-те години предстоящата световна война е нещо повече 
от вероятност само в тесните управленчески кръгове от елита на Великите сили, 
българското правителство насочва вниманието си към геополитическата обстановка 
на Балканите. Тласкано от политика на реваншизъм, то копнее да възстанови целостта 
на своите територии, несправедливо загубени по силата на Лондонския (1913) и Ньойския 
(1919) мирен договор. Допълнителен натиск върху България оказва Балканският пакт от 
1934 г., сключен между Югославия, Гърция, Румъния и Турция, който е със силно изразена 
антибългарска насоченост. Изпаднала в политическа изолация, страната ни се опитва да 
увеличи своите отбранителни способности. В отговор на международните събития Ща-
бът на армията изготвя предложение за реорганизация на войските, в това число и на 
Въздушните войски. Липсата на материална база и непълното обучение обаче се оказват 
решителни, както е отразено в годишния военен отчет за състоянието на авиацията3.
 Силен удар по плановете за възраждане на българската военна авиация е нанесен 
от Голямата депресия. Световната икономическа криза обхваща САЩ през 1929 г. и бързо 
се разпространява из Европа и останалата част на света. В тази обстановка Царство 
България продължава да изплаща репарации на победителите от Първата световна война, 
по силата на Ньойския договор. Състоянието на държавните финанси е тежко. Българското 
правителство отбелязва сериозен дефицит поради намаляване на приходите от данъци 
и мита. Към 31 декември 1931 г. външният консолидиран държавен дълг възлиза на 784 
275 570 златни франка, а само лихвите по репарациите са над 1 млрд. лв.4 Бюджетният 
дефицит достига 1,5 млрд лв. През 1931 г. е въведен Хувъровият мораториум, но той не 
носи очакваното облекчение. През 1933 г. идва помощ от Германия, която начело с Адолф 
Хитлер осигурява на България търговски кредити5. С много усилия Царство България успява 
да възвърне нормалните условия на живот на своите поданици, но държавните финанси са 
силно засегнати.

Въпреки серийното производство на различни типове конструкции от самолетните 
фабрики ДАР и КБ през 30-те години на ХХ в. от българска страна са отправени оферти за 
закупуване на самолети от Полша и Чехословакия. Част от тях са изпълнени, докато други 
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търпят сериозно забавяне поради окупацията на двете държави от страна на Германия 
и пренасочване на производствения процес в ползва на Луфтвафе. Освен това повечето 
закупени самолети са вече морално остарели заради забавените поръчки. България е далеч 
от модернизацията на авиационния парк, предвидено в плановете на Щаба на армията през 
1936 г.6 Притиснато финансово от множеството вътрешни и външнополитически фактори, 
Министерството на войната решава да отправи призив за подпомагане към своите граждани.

Този материал има за цел да изследва различните видове финансови инициативи 
и постъпления, насочени към подпомагане българската авиация през 30-те години на XX 
в. Ще бъдат проследени факторите, диктуващи финансовата обстановка в България, 
и самите доходи, с които разполагат българските граждани. Накрая ще бъде направен 
анализ на приходите в сметката на Дирекция на въздухоплаването и ще бъдат разгледани 
направленията, в които те са инвестирани. В условията на финансова криза българите на-
мират начин да помогнат на държавата в нейната кампания.

Кампания за събиране на средства
Изложените в следващите страници данни и изводи се базират основно на публикации 

в сп. „Летец“ и авторови заключения. Списанието стартира като официален печатен 
орган на Дирекцията на въздухоплаването и през 30-те години на ХХ в. е единственото за 
въздухоплаване в България.

В първите му броеве от началото на 1935 г. се открива информация за няколко 
инициативи, насочени към укрепването на българското въздухоплаване. Едната от тях идва 
от Пловдив. Подтикната от местния аероклуб, Пловдивска община отделя от бюджета 
си сума от ок. 400 000 лв. за покупка на самолет, който ще носи името „Пловдив“7. При-
мерът й е последван от Софийска община, която също заделя от бюджета си в полза на 
въздухоплаването. Внесените от нея средства са на стойност ок. 300 000 лв.8 Това са 
внушителни суми на фона на общите публично-правни приходи на двете общини, които за 
1935 г. възлизат на 14 312 лв. за Пловдив9 и 67 817 лв. за София10. Списанието отделя специално 
внимание и на друга „жертва“. Тя е дело на пернишките миньори, които събират средства 
от собствените си тантиеми на стойност от ок. 1 млн лв.11 

По-късно през годината дарителската кампания се засилва. Паричните средства 
са насочени към фонда „Подпомагане българското въздухоплаване – покупка на самолети“. 
Студентската федерация в Бургас организира вечеринка, приходът от която е 2000 лв. и е 
внесен във въпросния фонд12. Става ясно още, че всички общини от Софийска околия вземат 
решение да предвидят в бюджетите си суми, които да дарят на българското въздухопла-
ване13. Софийските спортни клубове също се включват в инициативата, макар и да не се 
съобщава точната сума на дарението им. Те организират футболен турнир, с приходите от 
който се подпомага въздухоплаването. Това са „Славия“, Ф. К. 13, „Цар Борис III“, „Бенковски“, 
А. С. 23, „Спорт Клуб“, „Ботев“ и „Устрем“14. На 12 октомври 1935 г. в салона на Военния клуб 
в Плевен се състои голям концерт с изпълнител световноизвестния български цигулар проф. 
Петър Христосков. Тогава, едва на 19 години, той е млад и изключителен виртуоз в състава 
на Царския симфоничен оркестър. Средствата от концерта са изцяло предназначени за 
българското въздухоплаване15. Заедно с това са събрани още 20 000 лв. към дарителската 
кампания, осигурени от Съюз „Юнак“16.

Един по-широк обществен отглас се свързва със световноизвестната личност на 
Дан Колов (Дончо Денев). След завръщането си в България той се включва в множество 
благотворителни акции в подкрепа на родината си, като организира борби, в които 
сам участва. Това става с помощта на неговия добър приятел Хари Стоев (Хараламби 
Стоев). Те внасят 20% от общия приход на проведените борби във фонда „Подпомагане 
българското въздухоплаване – покупка на самолети“, което се равнява на 320 000 лв.17 В 
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знак на признателност към техния жест Министерството на железниците, пощите и 
телеграфите ги награждава съгласно т. 12 от Правилника за летешките значки със значка 
„сребърен орел“18. Заповедта е под № 65 от 14 септември 1935 г. и е подписана от министър 
Тодор Кожухаров19.

През октомври 1935 г. сп. „Летец“ посочва, че вече сумата, която миньорите от мина 
„Перник“ даряват нараства на 1 300 000 лв.20 Част от средствата са събрани от миньорите, 
а останалите са осигурени от ръководството. Според статистическите данни средната 
дневна заплата на работник в каменовъглена мина през 1935 г. в България възлиза на 67,70 лв., 
което прави грубо към 1962,50 лв. месечен доход21. И дори с оглед на това сумата наистина се 
отличава със своята внушителност, особено в самото начало на кампанията. В отговор на 
този жест директорът на въздухоплаването подп. Георги Попвасилев се обръща към тях със 
специално писмо и посещава мина „Перник“. Той дарява на нейния директор Васил Радославов 
полилей, изработен от двигател „Гном“ 50 к.с., с който летят някои от самолетите на 
българска служба по време на Балканската война. В печатните органи на Министерството 
на войната, както и в други периодични издания по това време, се дава широка гласност на 
примера на миньорите, а военните ръководители апелират всички да го последват. Започва 
масова агитация за дарения към сметката на Дирекция на Въздухоплаването. Последната 
е наименувана „Подпомагане българското въздухоплаване“ и е открита при Българската 
земеделска и кооперативна банка (БЗКБ)22. Нужно е да се отбележи, че сведенията за тази 
сметка са представени единствено в периодичните издания по това време. В запазените 
архиви на банката, които днес се съхраняват в Централния държавен архив, не се открива 
опис с подобна информация.
 Средствата от мина „Перник“ намират израз в закупуване на самолет Хайнкел Хе-51 
с мотор от 750 к.с. Неговото официално освещаване се състои на 24 май 1937 г., но поради 
липса на летище той не може да кацне в Перник. Вместо това е символично осветен в 
присъствието на цар Борис III, княз Кирил Преславски, министъра на войната ген.-майор 
Христо Луков, директора на конницата ген. Атанас Жилков, директора на въздухоплаването 
полк. Васил Бойдев и други официални лица23. Царят изнася тържествено слово, а самолетът 
е кръстен „Миньор“24.
 През 1936 г. списъкът с дарителите към българското въздухоплаване продължава 
да нараства. В него влиза акционерното дружество за търговия и износ на яйца ГИПАГ. То 
внася сумата от 100 000 лв. и се обръща към Дирекцията на въздухоплаването със специално 
писмо25. По време на Пловдивския панаир през 1936 г. в един от павилионите му са изложени 
аеропланни конструкции от ДАР Божурище. По този начин Дирекцията на въздухоплаването 
се стреми да покаже на обществото българските самолетостроителни постижения и да 
засили дарителския интерес към кампанията за набиране на средства. В подкрепа на послед-
ното в павилиона е окачен плакат с имената на всички дарители до този момент и общата 
събрана сума, която надхвърля 3 500 000 лв. Плакатът носи призива „Въздухоплаването в мир 
и война е винаги на служба на отечеството. Подкрепете го!“26. 
 Поредното дарение е организирано от дружество „Шипка“. В него са обединени 
героите опълченци от Руско-турската освободителна война (1877 – 1878) и участници от 
предосвободителните въстания. Ветераните отделят скромна сума от своите пенсии и 
спестявания за закупуване на самолет, който ще носи името „Шипка“. Техните усилия са 
адмирирани от министъра на войната ген.-майор Хр. Луков. Той използва трибуната на сп. 
„Летец“ за официално обръщение към българската общественост и призовава за събиране 
на средства за самолет „Шипка“ чрез подписка, организирана от самото списание27. Пос-
ланието му гласи, че „желанието на шепата останали живи най-стари български войници 
трябва да бъде свято за всички ни“28. В резултат на това е създаден фонд „Самолет Шипка“, 
в който гражданите внасят най-различни суми29.
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 Призивът на министъра е чут и броят на дарителите в полза на закупуване на 
самолет „Шипка“ непрекъснато расте. Чрез скромни суми се включват Дружеството на 
Кавалерите на ордена „За храброст“ и Дружество „Инвалид“ в с. Долен Чифлик, Варненско. 
Двете общо събират сумата от 801 лв.30 По половин дневна надница даряват стражарите 
от Врачанското околийско управление, а трогателен жест идва от Механотехникума в Кар-
лово, където ученици от 4 среден клас събират 75 лв. и ги даряват за фонда „Шипка“31. Тези 
суми не представляват значителна финансова подкрепа, но оказват силен морален ефект 
върху обществото. 
 През октомври 1936 г. е публикувана извадка с внесените финансови средства на 
общините и околиите в Пловдивска област. В полза на закупуване на самолет „Пловдив“ 
се включват огромен брой градове и села. Общата събрана сума възлиза на стойност от 
ок. 905 000 лв., от които Асеновградска околия дарява 57 000 лв., Девинска околия – 6000 
лв., Златоградска околия – 14 000 лв., Карловска околия – 41 000 лв., Неврокопска околия – 69 
000 лв., Пазарджишка околия – 78 000 лв., Панагюрска околия – 23 000 лв., Пещерска око-
лия – 58 000 лв., Пловдивска околия – 509 000 лв., Разложка околия – 39 000 лв. и Смолянска 
околия – 11 000 лв.32 На 16 март 1937 г. по инициатива на околийския управител на Ардино 
Ст. Радулов е взето решение да се учреди „Фонд за закупуване на самолет“, който да се 
дари на българското въздухоплаване. Необходимите средства следва да се набавят чрез 
събиране на доброволни помощи от жителите на околията, което ще стане най-лесно след 
продажбата на тютюните33. Такъв вид инициативи са подети от множество области и 
околии в България по това време.
 В началото на 1939 г. сп. „Летец“ прави обобщение на дарителите към Българ-
ското въздухоплаване, което се отличава с много по-голяма конкретика от предишните 
издания. То вероятно представлява окончателно внесените суми от страна на отделните 
дарители, тъй като при част от изнесената информация се наблюдава по-висока стойност 
на даренията от вече споменатите в предишни броеве на същите лица и фирми. От 
изложения списък става ясно, че сумата, дарена от миньорите в мина „Перник“, де факто 
е на стойност 1 295 625 лв.34 В списъка присъстват още Софийска голяма община с 300 
000 лв.; Пловдивска градска община с 200 000 лв. (но не е ясно дали тези 200 000 са реално 
общите дарения на общината или са в допълнение към онези 400 000 от 1935 г.); Фонд 
„Народна признателност“ с 158 458 лв.; Сдружение на износителите на яйца с 3 млн. лв.; 
офицерите, подофицерите, войниците и чиновниците на Военното ведомство – общо с 3 
231 048 лв.; чиновници при Министерството на Вътрешните Работи и Народното Здраве с 
2 129 816 лв.; чиновници при Министерството на Земеделието и Държавните Имоти с 15 
739 лв.; общините в Старозагорска област с 4 033 181 лв.; Просветният съюз с 3 300 000 лв.; 
Съюзът на българските индустриалци с 4 млн лв.; Съюзът на служителите при Българската 
Народна Банка с 238 000 лв.; Комитетът за всестранна дейност в гр. Ардино с 724 003 
лв.; и Варненският клон от общия съюз на българските търговци с 200 000 лв.35 Списъкът 
продължава със следващия брой на списанието, където присъстват Българският търговски 
съюз с 2 300 000 лв.; Комитетът за всестранна дейност в гр. Ардино с втора вноска от 121 
520 лв.; Общото търговско сдружение в с. Етър, Габровско с 350 лв.; Борбите на Дан Колов 
с 297 000 лв.; Дружество „Юнак“ с 20 000 лв.; Студентската корпорация в Бургас с 1986 лв.; 
Младежкият национален легион „Симеон Велики“ – Бургас, с 493 лв.; Спортният клуб „Ботев“ 
– Пазарджик, с две вноски от 15 000 и 3500 лв.; Общината на с. Брестовица – Пловдивско, с 
5000 лв.; Общината на с. Климентиново – Пловдивско, с 1000 лв.; Общината на с. Марково – 
Пловдивско с 3500 лв.; и Общината на с. Неделино с 1500 лв.36

От този брой нататък повече не се среща информация, касаеща набиране на средства 
или подпомагане на българското въздухоплаване. Това е интересен факт от гледна точка 
на заключението във въпросния списък. Таблицата с дарителите завършва с обещание за 
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нейното продължаване в идния брой, но такова не последва. Една от причините би могла 
да се търси във военната активност на европейския театър на войната. През март 1939 
г. Германия окупира Чехословакия, през април Италия установява своята власт в Албания, 
а струпването на немски войски по границата с Полша предвещава следващия ход на все 
още неформалната Втора световна война. Така в броевете на сп. „Летец“ от април 1939 
г. нататък за сметка на дарителите присъстват новини за военните ходове, действията, 
сведения за военните бюджети на страните от Европа и света и описание на видовете 
военни машини. Но това не е характерно за поведението на редакцията, като се има предвид 
изчерпателността на публикациите от предишните броеве, отличаващи се с коректност 
и последователност.

Друга от причините вероятно е самият край на кампанията. Не е изключено за целия 
този период между 1935 и 1939 г. събраните вече средства да са причислени към военния 
бюджет на Царство България и да са послужили за закупуване на самолети. През 1938 г. 
са закупени първите модели от типа Бюкер Бю-131, ПЗЛ П-24 и П-43, Фоке-Вулф ФВ-44 и 
ФВ-56, Хайнкел Хе-72 и Юнкерс Ю-52/3м37. Още повече, след окупацията на Чехословакия 
българското правителство закупува от Германия общо 215 чешки самолета от арсенала 
на вече разформированите чехословашки ВВС, а преди това различен брой и видове аероп-
лани от Полша38. Ако се приеме примерът със самолет „Миньор“, може да се предположи, че 
дарителските средства са използвани именно при някоя от тези сделки. Но в такъв случай 
списанието щеше да излезе с конкретна информация или финална благодарност. За сметка 
на това съобщенията рязко спират с брой 6/1939 г. и с отворени очаквания за продължение.

Финансова съпоставка на даренията
Независимо от причината, с която е преустановена информацията за кампанията 

(а може би и самата кампания), събраните финанси изискват един по-общ преглед. 
Световната икономическа криза удря Царство България с възникването си още през 1929 г., 
но последствията от нея в никакъв случай не са напълно отшумели през втората половина 
на 30-те години на ХХ в.

През 1935 г., откогато датират първите сведения за набиране на средства 
за българското въздухоплаване, цените на стоките в известна степен са спаднали в 
сравнение с началото на 30-те години на ХХ в.39 Разходите, които домакинствата отделят 
за хранителните си потребности варират, между 3,50 лв. за 1 кг морска сол, 4,86 лв. за 1 
л прясно мляко, 5,64 лв. за 1 кг хляб, 8,99 лв. за 1 л вино, 19,27 лв. за 1 кг свинско месо, 19,49 
лв. за 1 кг сирене, 25,22 лв. за 1 кг захар, 37,28 лв. за 1 кг краве масло и др.40 Освен това, 
за благосъстоянието на семейството през студените месеци е нужно отопление с дърва 
и въглища, чиито цени са 162,16 лв. за 1 куб. м дъбови дърва и 640,87 лв. за 1 тон каменни 
въглища41. В тези условия надницата на един обикновен работник възлиза на 34 лв.42, което 
прави грубо около 850 лв. месечен доход.

През следващите години млечните продукти поскъпват. Един литър прясно мляко 
върви от 4,56 лв. (през 1936 г.) и 4,78 лв. (през 1937 г.) до 5,36 лв. (през 1938 г.), а сиренето 
– от 19 лв. (1936 г.) и 20,34 лв. (1937 г.) до 23,96 лв (1938 г.) за 1 кг43. Свинското месо също 
отбелязва ръст. Един килограм се равнява на 20,14 лв. за 1936 г., 23,24 лв. за 1937 г. и 25,15 лв. 
за 1937 г.44 Пазарната стойност на отоплението не е по-различна. Цената на 1 тон каменни 
въглища нараства от 640,41 лв. за 1936 г. до 652,32 лв. за 1938 г., а тази на 1 куб. м дъбови 
дърва от 167,12 лв. през 1936 до 202,11 лв. през 1938 г.45 Дневната надница на обикновения 
работник спада до 32,74 лв., което прави към 818,50 лв. месечен доход46. За сметка на това 
през следващите години тя започва да расте, минавайки през 34,65 лв. за 1937 г., което пра-
ви към 866,25 лв. месечен доход47 и достигайки 73,33 лв. за 1938 г., което прави по 933,25 лв. 
на месец48.
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През 1939 г. стойността на почти всички стоки бележи ръст. Месото е най-скъ-
по през последните 5 – 6 години, като 1 кг свинско струва 27,98 лв., а 1 кг шаран е 30,84 
лв.49 Поскъпват и млечните продукти – 1 л прясно мляко се равнява на 5,68 лв., 1 кг краве 
масло на 53,61 лв., а 1 кг сирене на 25,73 лв.50 Най-висока стойност от последните 3 – 4 
години бележат още отоплението, облеклото, обувките и консумативите. Поевтиняват 
единствено плодовете, зеленчуците и виното. Относно доходите, дневното възнаграждение 
на обикновения работник е най-високо за 30-те години и възлиза на 39,36 лв., което прави 984 
лв. на месец51.

При една най-обикновена ретроспекция на финансовата ситуация в Царство 
България през периода 1935-1939 г. могат да се направят няколко основни извода. През този 
4-годишен период месечното финансово възнаграждение на обикновения работник е най-
ниско в годините 1935 и 1936 г. Това е времето, в което стартират първите дарителски 
инициативи, сформират се първите фондове и годините, в които общините даряват първите 
средства от бюджетите си за българското въздухоплаване. Въпреки трудностите, породени 
от стандарта на живот и финансовата криза, кампанията е подета от гражданите и от 
личните си средства даряват миньори, занаятчии, спортисти, пенсионери и др. През 1936 – 
1937 г. кампанията бележи пик, изразяващ се в значително нарастване броя на дарителите 
и увеличение на сумите, които се отделят за каузата. Тогава се събират средствата за 
фонд „Шипка“, дарения внасят различни учреждения, клубове, сдружения, околии и общини, 
предприятия и т.н. Разбира се, не всички от тези дарители се числят към класификацията 
на обикновен работник и вероятно месечните възнаграждения на индустриалците и 
участниците в други производствени отрасли са били значително по-високи от средните.

През 1937 – 38 г. сп. „Летец“ не засяга редовно темата за подпомагане българското 
въздухоплаване, което обаче не значи, че дарители липсват. В списъците от началото 
на 1939 г. присъстват предприятия и съюзи със значителни суми, върху част от които 
не е акцентирано поотделно в предишни броеве. От това може да се предположи, че 
неупоменатите до този момент дарители вероятно са внесли своята подкрепа в последните 
месеци или година. В подкрепа на това свидетелства размерът на техните дарения. Той е 
значително по-висок от периода 1935 – 1936 г., което съвпада с нарастването на месечното 
възнаграждение на обикновения българин, достигайки почти 1000 лв. за 1939 г. Със сериозни 
суми се отличават Българският търговски съюз (2 300 000 лв.), Общините от Старозагорска 
област (над 4 млн лв.), Съюзът на българските индустриалци (4 млн лв.), Просветният съюз 
(3 300 000 лв.) и др.

Изследвайки цялостната идея за подпомагане на българското въздухоплаване, не 
стават ясни нито началото, нито произходът на самата инициатива. Данните са крайно 
недостатъчни, за да бъде определено дали Министерството на войната чрез Дирекцията 
на въздухоплаването първи отправят апел за финансова подкрепа, или гражданите и 
предприятията инициират първите подписки. Най-вероятно това е първото, тъй като 
събирането на средства и създаването на фондове възникват почти едновременно в няколко 
различни краища на страната независими един от друг. Още повече, инициаторите силно 
се разграничават по образование, ценз, поминък и препитание едни от други. След старта 
на кампанията през 1935 г. спомоществователите на българската авиация заливат като 
лавина обществения интерес и броят им се умножава няколкократно. От личните си доходи 
за каузата на българското въздухоплаване даряват не само работници, военни, ветерани, 
видни общественици, спортни клубове, общини и предприятия, но и обикновени граждани, 
инвалиди и ученици. От една страна, военните пенсии и тези на бившите опълченци и 
участници във войните са значително по-високи от обикновените, част от които влизат 
във фонд „Шипка“. Техният пример обаче вероятно е последван и от други пенсионери и 
жители на Царството, чийто стандарт на живот и месечни доходи са много по-ниски.
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 Съществува друг любопитен факт. Дарителският списък от брой 6 от 1939 г. 
завършва с обещание за продължение. Това означава, че изброените в последната табли-
ца от кампанията 28 дарения съвсем не са окончателни. Липсата на други източници не 
дава възможност да се каже кой друг и с каква сума участва в подпомагането. От друга 
страна, вече изложените в обобщението средства също не са малко. Ако се абстрахираме 
от липсващите имена в недовършения списък и се сборуват всички тези 28 споменати 
дарения, се получава внушителната сума 25 601 719 лв. Факт е, че аеропланите силно се 
различават един от друг, както по вид, така и по стойност. Един изтребител от 1936 г. 
освен по характеристики и въоръжение, едва ли може да се сравнява по пазарна стойност 
с такъв от 1939 – 1940 г. Още повече, голяма част полски и чехословашки самолети от 
вече окупираните от Третия Райх държави са закупени от българското правителство на 
значително по-ниска от реалната им цена. Но ако си позволим една груба съпоставка  – 
щом с 1 300 000 лв. правителството успява да закупи самолет „Миньор“ (Хайнкел Хе-51), 
то със сумата от малко над 25,6 млн. лв. може да закупят в най-добрия случай поне 19 
самолета. Към края на 1940 г. Царство България притежава общо 595 самолета52 и на този 
фон тези 19 не представляват кой знае какво разрастване на авиационния парк. Да приемем 
хипотетично, че списъкът е съдържал още поне няколко милиона лева във вид на дарения и 
с тях са били закупени още няколко самолета. Дори техния брой да е достигнал 25, това се 
равнява на половината авиационен парк на 1-ви линеен орляк или 3-ти разузнавателен орляк 
(от общо 6 орляка) по време на Втората световна война53. Тук търсеният ефект е съвсем 
друг въпреки очевидния успех на призива за финансово подпомагане на въздухоплаването и 
той се изразява в моралното влияние на тази кампания върху обществото. Първоначалната 
му цел е с малък брой дарители и суми да се засили интересът, докато желанието за подпо-
магане не се разпростре върху всички краища на държавата.

От изложените дотук данни се вижда, че интересът на българското предвоенно 
общество към авиацията е огромен. Събраните средства не са достатъчни да дадат на 
българското въздухоплаване значителен брой самолети, но с мащабността си кампанията 
повлиява психологически на обществото. От личните си средства българите жертват суми 
за идея, която смятат за модерна и полезна. Ненапразно най-разпространеният лозунг по това 
време е „Цар, армия, народ“. Той свидетелства за спойката и единомислието сред обществото 
и управляващите за посоките на развитието на страната, за начините на осъществяване 
на националната идея и просперитета на нацията. Създаването на Въздухоплавателното 
отделение към българската армия през 1906 г. с Указ на княз Фердинанд показва, че само 
20 години след осъществяване на Съединението и 2 години преди провъзгласяването на 
Независимостта българският княз и управляващите политически кръгове виждат големите 
възможности в използването на авиацията по време на бойни действия. Важната роля на 
въздухоплаването е доказана по време на Балканската и Първата световна война, когато 
имената на българските авиатори са в авиационните списания из цяла Европа. Българите, 
зажаднели за реализиране на националното обединение на земите си, се включват масово 
в дарителските акции за възстановяване на загубените позиции на българската авиация. 
Именно този конкретен добродетел успява да помогне на въздушни войски в най-тежките за 
тях години, дошли след един бляскав период на иновации, пионерство и гордост.
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ДОКУМЕНТИ
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ТУРСКИТЕ ВЪЗДУШНИ ВОЙСКИ ПРЕЗ 1944 Г.

гл. ас. д-р Николай Иванов
 

Турция води политика за неучастие във Втората световна война (1939 – 1945). 
По време на конфликта правителството в Анкара е подложено на натиск от Германия, 
от една страна, и Англия и СССР – от друга, заради контрола на Проливите и важното 
стратегическо положение на държавата в района на Източното Средиземноморие. Турция 
се стреми да води балансирана политика. В средата на 1941 г. тя има действащ съюзен 
договор с Англия (от 1939 г.), сключен Договор за приятелство и неутралитет със СССР 
(от 1925 г.), и германо-турски пакт за приятелство и ненападение (от 18 юни 1941 г.). 
След нападението на Германия над СССР на 22 юни 1941 г. Турция обявява неутралитет. В 
същото време правителството в Анкара пропуска военни кораби на държавите от Оста в 
Черно море и доставя суровини за германската оръжейна промишленост. Турция дислоцира 
26 дивизии по границата със Съветския съюз. По този начин осигурява южния фланг на 
настъплението на Вермахта към Сталинград и Северен Кавказ. Скоро след началото на 
руското контранастъпление на Източния фронт през 1943 г. Анкара се ориентира към 
подобряване на отношенията с Англия1. 

Още през януари 1943 г. на срещата между Уинстън Чърчил и Франклин Делано 
Рузвелт в Казабланка британският премиер лансира идеята за възможност от военна 
офанзива срещу силите на Оста на Балканите. В края на месеца в Адана Чърчил поставя 
въпроса на президента Исмет Иньоню за скорошно включване на Турция във войната на 
страната на Антихитлеристката коалиция. През следващите месеци той доразвива идеята 
за балкански вариант на втория фронт. Англия упражнява натиск върху правителството в 
Анкара особено след капитулацията на Италия през септември 1943 г. 

От 28 ноември до 1 декември 1943 г. в Техеран се провежда среща между Чърчил, 
Рузвелт и Сталин, на която е решено втори фронт срещу Германия да се открие в Северна 
Франция в края на май следващата година. На конференцията британският премиер не успява 
да наложи позицията си за въоръжено нахлуване на съюзническите войски на Балканите 
с включването на Турция във войната, с което цели засилване на английските позиции в 
района на Източното Средиземноморие и възпрепятстване на настъплението на Червената 
армия към Австрия, Румъния и Унгария.
 В началото на декември 1943 г. Рузвелт и Чърчил се срещат с Иньоню в Кайро и му 
оказват натиск за включване на Турция в конфликта на страната на Антихитлеристката 
коалиция. Иньоню не се ангажира с категоричен отговор и моли за голямо количество военни 
доставки. Турция успява да спазва, доколкото може, политиката на неутралитет до 23 
февруари 1945 г., когато обявява война на Германия и Япония2.
 България се присъединява към Тристранния пакт на 1 март 1941 г. В резултат на 
Балканската кампания на Вермахта през пролетта на същата година Югославия и Гърция 
са разгромени. Като вероятен противник на България до края на войната остава Турция. 
От 1943 г. Лондон и Вашингтон засилват опитите си за привличане на Анкара на стра-
ната на антихитлеристката коалиция. В Турция активно действат подразделения на ан-
глийските разузнавателни служби Sicret Inteligence Service (SIS), които със съдействието 
на турското разузнаване (Мили еминет хасти) успяват да получат важна информация за 
икономическото състояние на България, за местонахождението и функционирането на 
ключови стратегически и военни обекти и за противовъздушната отбрана на страната, в 
това число за развърнатите германски радиолокационни станции. Ръководството на тази 
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дейност от началото на Втората световна война се осъществява от полковник Харолд 
Гибсън. Едновременно с това се води пропагандна война и се излъчва дезинформация в 
радиопредаванията на български език по Би Би Си. Това цели засилване на психологическия 
ефект от бомбардировките на англо-американската авиация над България, които са най-
силни в периода от ноември 1943 г. до пролетта на 1944 г3.

Командването на Вермахта получава информация за плановете на съюзниците през 
1943 г. за вероятно нахлуване на Балканите и уведомява Щаба на българската войска. В 
тази посока се планира и отбраната на страната. Същевременно значително се увеличават 
силите на съюзниците в района на Източното Средиземноморие. В началото на 1944 г. 
те разполагат с 34 дивизии и 1 000 000 т корабен тонаж. Съгласно анализа, направен в 
българското командване това е достатъчно за насочването на 10 – 12 дивизии за десант на 
Балканите. През февруари 1944 г. Турция мобилизира наборниците със средно образование, 
родени през 1925 г., назначава за началник на щаба на войската генерал Омортаг, кой-
то е проанглийски настроен и прехвърля значителен брой военни части в Източна Тракия. 
Това е отчетено от страна на командването на Вермахта и щаба на българската войска. 
Предприемат се мерки за обезопасяване на Егейските острови, Гърция и българо-турската 
граница, за да се осуети противников удар в Западна Тракия и в тила на германската група 
армии Е (Егея)4. 

Важна роля за неутрализиране на турската заплаха през 1944 г. има дейността на 
българското военно разузнаване. То се ръководи от Разузнавателен отдел към Щаба на 
Действащата армия. Отделение „Външно разузнаване“ – РО 1, е натоварено с издирване, 
проучване и обобщаване на всякакви възможни сведения за противника. Към края на май 
1944 г. по границите на страната са разположени три радиоразузнавателни роти: 1 
гранична радиоразузнавателна рота е в района на Факия – Харманли – Дедеагач и има 
задача да следи турските радиосъобщения в дълбочина до южните брегове на Мраморно 
море; 2-ра гранична радиоразузнавателна рота е развърната на черноморското крайбрежие 
за слушане на руски и турски сухоземни и морски радиопредаватели в дълбочина на 
източните брегове на Черно море; 3-та гранична радиоразузнавателна рота е насочена 
за действие в дълбочина до о-в Крит, Южна Гърция и Южна Италия. Съгласно достъпните 
изследвания и документален материал българското военно разузнаване си сътрудничи със 
съюзническите сродни служби във връзка с придобиване на информация за състоянието на 
турските въоръжени сили. Военното ни аташе в Анкара за периода от 9 май 1940 г. до 
15 декември 1944 г. полковник Димитър Желязков редовно обменя оперативна информация 
за дейността на англичаните и американците в района на Източното Средиземноморие и 
Близкия Изток, както и за разположението на турските войски в Тракия с японското военно 
аташе. Българското командване получава голям обем сведения за турските въоръжени сили 
от агентурната мрежа на Абвера в региона и от германските разузнавателни пунктове в 
Харманли, Ивайловград, Симеоновград, Елхово и Малко Търново. Извършена е и значителна 
дейност с цел дезинформация на противника, касаеща плановете на българската войска за 
неутрализиране на евентуален десант на англичаните и американците на Балканите и в 
района на Източното Средиземноморие5.

В предлаганата статия се прилагат непубликувани документи от фонд 2123К – 
Полицейски архив – общи дела от Централен държавен архив (ЦДА) на Държавна агенция 
„Архиви“ в Република България. Те съдържат информация за състоянието на турските 
въздушни войски през пролетта и лятото на 1944 г. Документите са приложени, като е 
спазен оригиналният ръкопис при изписване на имената на населени места и на моделите 
самолети. 

Сведенията са придобити от Разузнавателния отдел към Щаба на Действащата 
армия и са предоставени за нуждите на командването на българската военна авиация. 
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Сред документите има два подробни анализа за устройството и числения състав на 
турските въздушни войски към 1 май 1944 г. и 15 юли 1944 г. В тях се съдържат данни за 
командния и личния състав, военновъздушните, противовъздушните и парашутните части, 
въздухоплавателните училища, материалната част и самолетната индустрия. Особено 
внимание се обръща на състоянието на летищата и доставките на материална част. Въз 
основа на получените сведения се прави изводът, че развръщането на турските въздушни 
войски към момента подчертава тежестта на усилията към северозападните и западните 
граници на страната, което показва подготовка за действие срещу силите от Оста. На-
личността на противопарашутните части по турските летища означава, че се вземат сери-
озни мерки срещу евентуални въздушни десанти. Към анализите има няколко приложения. Те 
дават информация за бойното разписание на турските въздушни войски и за количеството 
самолети. Приложени са и схеми на разположението на летищата и складовете за гориво и 
бойни припаси в Тракия и Мала Азия. Документите илюстрират състоянието на турските 
въздушни войски в периода от април до юли 1944 г. и ни дават представа за степента на 
информираност на българското командване към момента на подаване на сведенията.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Поверително.

СВЕДЕНИЯ
За турските въздушни войски към 1 май 1944 г6.

 Турските въздушни войски все още се намират в състояние на преустройство и раз-
витие. Тяхната характеристика сега е, както следва:

а/ Командване.
 В Турция се забелязва стремеж за обособявяне на въздушните войски в отделно минис-
терство. В духа на това проучва се възможността за създаване „Секретариат на въздуш-
ните войски“ към Министерството на Народната отбрана. Въз основа на тези проучвания 
лежи идеята впоследствие този секретариат да се преустрои в отделно министерство.
 Секретариатът ще обединява всестранното командване и снабдяване на въздушните 
войски на страната.
 Досегашната длъжност „Технически въздухоплавателен съвет при Щаба на войската“, 
чрез която досега се провеждаше оперативното командване на въздушните войски, ще оста-
не с намалени функции – техническо осведомяване щаба на войската, относно възможност-
ите и нуждите на въздушните сили.
 Във връзка с това преустройство в командването се предвижда и смяната на някои 
началстващи лица:

- досегашният технически въздохуплавателен съветник – генерал Зеки Доган ще бъде 
назначен за началник на секретариата на въздушните войски;

- досегашният командир на I. въздушна дивизия – генерал Яйа Рази Билтан щял да бъде 
назначен технически въздохуплавателен съветник при щаба на войската на мястото 
на генерал Зеки Доган. В последно време, генерал Яйа Рази Билтан е бил командирован 
към щаба на войската вероятно, за да се запознае с бъдещите си длъжности.
За сега всички турски въздушни части са сведени в един въздушен корпус. Командир 

на корпуса е генерал Зеки Доган. Секретариатът на въздушните войски още не е създаден. 
Генерал Яйа Рази Билтан е заел мястото си като въздухоплавателен (съветник) в Щаба на 
войската.

Относно отправлението на земната организация на турските въздушни сили, 
сведения липсват.
 Липсват сведения също и за устройството на п. в. отбрана. Знае се, че за началник 
на тази отбрана е назначен генерал Джелал Якал.
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б/ Въздушни части.

Въздушните части на Турция се преустройват в един въздушен корпус с две въздушни 
дивизии, чийто състав и дислокация се виждат от приложеното бойно разписание и схема 
№1.

Стремежът в развитието на въздушните части е:
- да се попълни 7. въздушен полк до три орляка;
- да се формира 8. въздушен полк;
- двете въздушни дивизии да се развият в по две бойни въздушни бригади с по два 

въздушни полка и една учебна бригада.
Сега Турция има един еднороден бомбардировъчен полк, три еднородни изтребителни 

полка, три смесени полка от бомбардировъчни и изтребителни орляци, два самостоятелни 
бомбардировъчни орляци, три самостоятелни разузнавателни орляци и един самостоятелен 
водосамолетен орляк.

Вероятно смесените въздушни полкове ще бъдат предназначени за непосредствено 
съдействие на земните войски, а еднородните – за далечни въздушни действия, за отбрана 
на вътрешността на страната и при нужда – за усилване на въздушните части за 
непосредствено съдействие.

Еднородните самостоятелни, изтребителни и бомбардировъчни орляци вероятно ще 
се използват за специални задачи и за усилване на другите полкове, с оглед пригодяване 
на последните за успешни съвместни действия между изтребители и бомбардировачи при 
непосредственото съдействие на земните войски.

Прави впечатление, че Турция има слаби разузнавателни части, снабдени със 
стара материална част. Може да се предполага, че турците ще преминат към въздушно 
разузнаване с изтребителни или бомбардировъчни самолети. Това се потвърждава и от 
обстоятелството, че в някои разузнавателни части има изтребителни самолети.

Тренировъчните изтребителни ята, вероятно са школи за преминаване на 
изтребителни самолети – Къртис Хоук, каквито Турция се надява да получи в по-голямо 
количество от Америка.

в/ Противовъздушна артилерия.
Сведенията за п. в. артилерия на Турция остават същите, изложени със сл. писмо 

№... от 1943 г.
г/ Парашутни части.

Турция има една парашутна дружина с 400 души личен състав без достатъчна 
материална част. Парашути има само за една рота. Турците работят вече сами парашути 
от местни материали. Коприненият плат за парашутите се изработва във фабриката за 
копринени платове в гр. Бурса. Може да се предполага, че в скоро време Турция ще се снабди 
с необходимите парашути.

д/ Противовъздушни части.
Такива има по една рота при по-големите летища. Известно е, че на летището при 

Акхисар има една тежко-картечна рота, а за летищата Гази Емир и Ески Шехир, турците са 
приготвили планове за формиране на смесени войскови единици от една противопарашутна, 
една инженерна дружина и едно п. в. арт. отделение.

На летището при гр. Ерзерум се намира 3 п. в. дружина.
е/ Работни части.

По една рота към по-главните летища.

ж/ Въздухоплавателни училища.
Военни въздухоплавателни училища има в околностите на градовете Анкара, Ески 
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Шехир, Иешликьой, Коня, Малатия /по-рано в гр. Мерзифон/, Диар Бекир и Иньоню.
От тези училища, с изключение на това в гр. Малатия, всички са първоначално, т. е. 

за първоначално подготовка на пилоти и наблюдатели. В същите училища са застъпени най-
старите видове самолети, главно: Ханриот7, Къртис Райт и Майлс Магистър.

При училището в гр. Ески Шехир има формирано едно разузнавателно ято от 12 
самолети тип Лисандър.

Въздушното училище в гр. Малатия е вероятно втори курс за пилоти и наблюдатели, 
получили първоначална подготовка в споменатите по-горе училища. Тук става преминаването 
на разните видове бойни самолети. Предполага се, че тук се намира най-добре подготвеният 
личен състав на турските въздушни войски, който се използва като инструкторски кадър. 
На това училище са дадени на разположение най-различни видове самолети. Тук се изпращат 
и новопристигащите такива от Англия и Америка за изпитание и за преминаване. Към 
същото училище е образувано едно тренировъчно бомбардировъчно ято от 12 самолети 
тип Уелингтон.

За подготовката на запасни въздушни офицери на летището при гр. Ески Шехир 
е открита въздушна школа. На същото летище има и школа за свръхсрочни подофицери-
пилоти.

з/ Личен състав.
 Личният състав на турските въздушни сили е около 12 000 души, от които 2 500 души 
специалисти. От тях 1000 пилоти /600 офицери и 400 подофицери/, от които добре подготве-
ни 700 души, а с летене над 80 часа – 500 души. Пилоти, подготвени за нощно летене Турция 
има около 200 души.
 Това количество на личния състав и главно на пилотите се смята крайно недоста-
тъчно и за това турците изпращат постоянно на специализация в Египет, Англия, Америка 
и Канада значителни групи летци. С това те подготвят своевременно и инструкторски ка-
дър за новополучената или неполучена още, но предназначена за Турция материална част от 
своите съюзници.
 Така например напоследък, бяха изпратени значително число турски пилоти на специа-
лизация по бомбардировъчните и изтребителните отдели в Англия. На 4 април т. г. са завър-
шили специализацията си около 60 души млади турски пилоти. Други такива продължавали 
стажа си в разни училища на Англия.
 За подготовка на технически персонал и различни специалисти в последно време в 
Турция бяха открити няколко технически училища. За сега такива са известни в Ески Шехир и 
Ешликьой. В самолетната фабрика при Ески Шехир беше открито училище и за специалисти 
работници. В това училище бяха приети и жени работнички.

и/ Материална част.
Количеството и данните на самолетите, с които Турция разполага към 1 май т. г. 

са показани в таблица №2.
Прави впечатление, че голям процент от наличните бойни бомбардировъчни, а най-

вече изтребителни самолети се държат на склад. Това осигурява до голяма степен бързото 
заменяне на излезлите от строя при занятия и бойни действия самолети във въздушните 
части.

Турция продължава да доставя самолети от всякъде от където може.
В последно време, след като англичаните преустановиха военните си доставки 

за Турция, последната се е обърнала към Германия, от където иска доставянето на нова 
самолетна материална част. През пролетта тази година, турците купиха пет транспортни 
германски самолети Ю-52.

Въпреки пречките от политическо и военно естество, Турция е отишла доста напред 
в снабдяването си с материална част. Старите самолети ПЗЛ и Ферей Батл са вече изкарани 
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от бойните части и се използват само като такива за преминаване в учебните части.
Разпределението на бойните самолети е показано в таблица №3.
От всичко 505 изтребителни самолети в бойните части /първа линия/ са 372. 

Останалите 133 се разпределят, както следва:
- 7 Къртис Хоук са сведени в тренировъчно изтребително ято – вероятно школа за 

преминаване, на летище Етимосут;
- 15 Кити Хоук на склад;
- 94 Хърикейн на склад;
- 17 Кити Хоук на склад;

От 242 бомбардировъчни самолети, в бойните части са 219. Останалите 23 се 
разпределят, както следва:

- 12 Уелингтон са дадени като учебно ято във въздушното училище при Малатия;
- 8 Мичел и 3 Бристол Бофорт са на склад.

Наличните разузнавателни и водосамолети са дадени всички в бойните части.
` Сведенията за материалната част на п. в. артилерия остават същите, изпратени 

със сл. писмо №……… Нови сведения липсват.
к/ Самолетна индустрия.

Турция има една самолетна фабрика в гр. Ески Шехир, която произвежда учебни 
самолети и такива за преминаване.

Освен това, на всяко по-голямо летище има устроени ремонтни работилници.
Някои от тези работилници произвеждат и нови самолети.
Има сведения, че работилницата при Ешликьой е изработила един нов тип шестместен 

пътнически самолет М-38.
За тази година се проектира работилницата на летище Етимосут да се преустрои 

и развие в голяма самолетна фабрика.
л/ Земно устройство.

Сведения за управлението, устройството, дейността и зависимостта на земните 
служби липсват. Може да се предполага с положителност, че и турците са възприели 
системата на независимо земно устройство от летателните части, но как се отправляват 
земните служби и как се съгласува тяхната дейност с дейността на летателните части, 
сведения липсват. Обстоятелството, че в Турция има много летища, на които няма част, 
и че се строят много нови летища, потвърждава независимостта на земното устройство. 
Турските летища и складове са показани на схеми № 3, 4, 5

м/ Заключение.
От направената характеристика на турските въздушни войски могат да се направят 

следните изводи:
1. Турция се стреми към съвременно устройство на въздушните си сили и към 

снабдяването им със съвременна материална част.
2. Главното внимание е съсредоточено върху изтребителните части и след това 

на бомбардировъчните такива. Това съвпада с възприетата за сега в Турция 
стратегическа идея за водене на отбранителна война.

3. Турция разполага с твърде много и добре устроени летища, които са разположени 
по цялата територия на страната и главно срещу ония зони, които са най-
вероятно бойни театри. Количеството на летищата показва, че Турция разчита 
на въздушното съдействие и на чужди въздушни сили.

4. Групировката на турските въздушни войски подчертава тежестта на усилията 
към северозападните и западни граници на страната. Това показва, че Турция 
подготвя въздушните си войски по-скоро за действие срещу силите от оста, 
отколкото срещу тези на демокрациите.
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5. Въздушните части са разположени в повечето случаи по орлячно на отделните 
летища. Това подчертава, че орляците са основната тактическа единица.

6. Наличността на противопарашутните части по турските летища показва, 
че Турция взема сериозни мерки срещу въздушни десанти в собствената си 
територия.

Изобщо, устройството на турските въздушни войски е основано на едни правилни и 
съвременни схващания за въздушната война.

/Петков8/
ПОЛКОВНИК – Началник Щаба Въздушните на Н. В. войски



НВИМ  ИЗВЕСТИЯ 2022

80

ПОДЕЛЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КОМАНДИР ЯТА САМОЛЕТИ ТИП НА САМОЛЕТИТЕ

А. КОМАНДВАНЕ

1. Технически съветник при 
Щаба на войската

Анкара генерал 

Айя Рази 
Билтан

2. Щаб на Възд. корпус Анкара ген. Зеки 
Доган

Б.1.ВЪЗДУШНА ДИВИЗИЯ
1. Щаб Ески Шехир полк. Исхан 
2. възд. полк Езинер

а/ Щаб Ески Шехир
б/ Бомбард. орляк Ески Шехир 2 18 Хайнкел 111
в/ Бомбард орляк Ада Пазар 3 27 Бр. Бленхайм

г/ 167. бомб. орляк Ески Шехир 2 12 Мартин 167
3. 2 възд. полк полк. Наим 

Бофкт 
а/ Щаб Кютахия

б/ 9. бомбард. орляк Кютахия 3 34 Вулти
в/ 3. изтреб. орляк Кютахия 3 36 Хърикейн
г/ Бомбард. орляк Афион 2 18 Мартин 139

Карахисар
4. 4. възд. полк полк. Аргун

а/ Щаб Мерзифон
б/ Изтреб. орляк Мерзифон 3 36 Хърикейн
в/ Изтреб. орляк Мерзифон 2 24 Хърикейн
г/ Изтреб. орляк Мерзифон 2 24 Хърикейн

д/ Тренир. изтр. ято Кютахия 1 12 Къртис хоук
5. 7. възд. полк.

а/ Щаб Коня
б/ Изтреб. орляк Коня 3 36 Спитфайер
в/ Изтреб. орляк Исиарта 2 24 Хърикейн

6. Самост. бомб. орляк. Ески Шехир 3 11 Либерейтър
7. Самост. бомб. орляк. Йешил кьой 2 18 Бр. Бофорт
8. Разузнав. орляк Ески Шехир 1 12 Авро Ансон

1 10 Хъдсон
9. Разузнав. орляк Чорлу 2 24 Лайсандър
10. Възд. учебна бригада

а/ Училище Анкара
б/ Училище Ески Шехир
в/ Училище Йешил кьой
г/ Училище Иньоню

В. 2. ВЪЗД. ДИВИЗИЯ. полк. Мизафет 
1. Щаб. Смирна

лет. Г. Емир
2. 3.възд. полк. 

подполк. 
а/ Изтреб. орляк Смирна –лет. Енвер Пикат 3 36 Томахоук

Гази Емир подполк. 
б/ Изтреб. орляк Чумасваси Евзай бей 3 36 Томахоук

подполк. 
в/ 10. бомб. орляк Акхисар Исмаил Ергер 3 27 Бр. Бленхайм

г/ 12. бомб. орляк Смирна, лет. 3 27 Бр. Бленхайм
Гази Емир

д/ Тренир. изтр. ято ---------„---------- 1 12 Къртис хоук

3. 5 възд. полк. полк. Зия 
Сейкер 

а/ Щаб Балъкесир
б/ 102 изтр. орляк Балъкесир подп.  Ихсан 3 36 Томахоук

Ергунер
в/ Бомб. орляк Биндерма 3 27 Бр. Бленхайм

4. 6. възд. полк.
а/ Щаб Бурса

б/ Изтреб. орляк Бурса 2 24 Фоке В. 190
в/ Изтреб. орляк Бурса 2 24 Фоке В. 190

5. Водосамолет. орляк.
а/ Щаб Смирна

б/ Водосамолетно ято Смирна 1 8 Ферей Суордфиш
в/ Водосамолетно ято Чанак-кале 1 5 Суперм. Валрюс

3 Суперм. Валрюс
6.Разузнавател. орляк. Адана
7. Учебна бригада

а/ Ш. З. Офицери Ески Шехир
б/ Ш. З. Подофицери Ески Шехир
в/ Школа за усъвърш. 

на пилоти Малатия.
г/ Школа за усъвърш. Смирна – 

на наблюдатели Гази Емир.
д/ Училище. Диарбекир
е/ Училище Коня

Г.ПАРАШУТНА ДРУЖИНА Бурса

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТАБЛИЦА №1

БОЙНО РАЗПИСАНИЕ НА ТУРСКИТЕ ВЪЗДУШНИ ВОЙСКИ9
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ПОДЕЛЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КОМАНДИР ЯТА САМОЛЕТИ ТИП НА САМОЛЕТИТЕ
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Щаба на войската
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Доган
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1. Щаб Ески Шехир полк. Исхан 
2. възд. полк Езинер

а/ Щаб Ески Шехир
б/ Бомбард. орляк Ески Шехир 2 18 Хайнкел 111
в/ Бомбард орляк Ада Пазар 3 27 Бр. Бленхайм

г/ 167. бомб. орляк Ески Шехир 2 12 Мартин 167
3. 2 възд. полк полк. Наим 

Бофкт 
а/ Щаб Кютахия

б/ 9. бомбард. орляк Кютахия 3 34 Вулти
в/ 3. изтреб. орляк Кютахия 3 36 Хърикейн
г/ Бомбард. орляк Афион 2 18 Мартин 139

Карахисар
4. 4. възд. полк полк. Аргун

а/ Щаб Мерзифон
б/ Изтреб. орляк Мерзифон 3 36 Хърикейн
в/ Изтреб. орляк Мерзифон 2 24 Хърикейн
г/ Изтреб. орляк Мерзифон 2 24 Хърикейн

д/ Тренир. изтр. ято Кютахия 1 12 Къртис хоук
5. 7. възд. полк.

а/ Щаб Коня
б/ Изтреб. орляк Коня 3 36 Спитфайер
в/ Изтреб. орляк Исиарта 2 24 Хърикейн

6. Самост. бомб. орляк. Ески Шехир 3 11 Либерейтър
7. Самост. бомб. орляк. Йешил кьой 2 18 Бр. Бофорт
8. Разузнав. орляк Ески Шехир 1 12 Авро Ансон

1 10 Хъдсон
9. Разузнав. орляк Чорлу 2 24 Лайсандър
10. Възд. учебна бригада

а/ Училище Анкара
б/ Училище Ески Шехир
в/ Училище Йешил кьой
г/ Училище Иньоню

В. 2. ВЪЗД. ДИВИЗИЯ. полк. Мизафет 
1. Щаб. Смирна

лет. Г. Емир
2. 3.възд. полк. 

подполк. 
а/ Изтреб. орляк Смирна –лет. Енвер Пикат 3 36 Томахоук

Гази Емир подполк. 
б/ Изтреб. орляк Чумасваси Евзай бей 3 36 Томахоук

подполк. 
в/ 10. бомб. орляк Акхисар Исмаил Ергер 3 27 Бр. Бленхайм

г/ 12. бомб. орляк Смирна, лет. 3 27 Бр. Бленхайм
Гази Емир

д/ Тренир. изтр. ято ---------„---------- 1 12 Къртис хоук

3. 5 възд. полк. полк. Зия 
Сейкер 

а/ Щаб Балъкесир
б/ 102 изтр. орляк Балъкесир подп.  Ихсан 3 36 Томахоук

Ергунер
в/ Бомб. орляк Биндерма 3 27 Бр. Бленхайм

4. 6. възд. полк.
а/ Щаб Бурса

б/ Изтреб. орляк Бурса 2 24 Фоке В. 190
в/ Изтреб. орляк Бурса 2 24 Фоке В. 190

5. Водосамолет. орляк.
а/ Щаб Смирна

б/ Водосамолетно ято Смирна 1 8 Ферей Суордфиш
в/ Водосамолетно ято Чанак-кале 1 5 Суперм. Валрюс

3 Суперм. Валрюс
6.Разузнавател. орляк. Адана
7. Учебна бригада

а/ Ш. З. Офицери Ески Шехир
б/ Ш. З. Подофицери Ески Шехир
в/ Школа за усъвърш. 

на пилоти Малатия.
г/ Школа за усъвърш. Смирна – 

на наблюдатели Гази Емир.
д/ Училище. Диарбекир
е/ Училище Коня

Г.ПАРАШУТНА ДРУЖИНА Бурса
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Лично поверително.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ
За турските въздушни войски към 15 юли 1944 г10.

А. ВЪЗДУШНИ ЧАСТИ
а/ Размествания.

В началото на м. май т. г. турците, за да подсилят въздушната отбрана на Източна 
Тракия, са прехвърлили от: 2. въздушен полк – едно разузнавателно ято, и от 3. и 5. въздушни 
полкове -по едно изтребително ято на летище при с. Ешликьой /Цариградско/. Така че на 
това летище, заедно със съществуващият там бомбардировъчен орляк, сега има около 54 
самолети, разпределени, както следва:

- 1 бомбардировъчен орляк от две ята, всяко от по 9 самолети, тип „Бристол Боф-
орт“ или всичко – 18 самолети от този тип.

- 2 изтребителни ята от по 12 самолети тип „Томахоук“ и
- 1 разузнавателно ято от 12 самолети тип „Вулти“.

Б. ЛИЧЕН СЪСТАВ.
а/ Подготовка.

1. Към средата на м. юни т. г. в гр. Кайсери е открита свръхсрочна въздухоплавателна 
школа. Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за постъпване в 
същата, са следните:
- Кандидатите трябва да имат завършено първокласно образование и да са на 

възраст 12 – 15 години.
- Същите трябва да притежават медицинско свидетелство, от което да се вижда, 

че те са напълно здрави и физически добре развити.
- Разноските по пътуването и продоволствието на приетите кандидати от тяхното 

местожителство до училището в гр. Кайсери, са за сметка на последното и
- Допълнителни сведения за основните условия по приемането в школата, могат да 

се получат от всяко военно окръжие в страната.
2. От 1 юли т. г. при въздухоплавателното училище „Иньоню“ се откри двумесечен 

въздухоплавателен курс за учащите се от горните класове на военните лицеи и 
гимназии. Лицата, които го завършат успешно, щели да преминат един стаж, като 
офицери-летци от запаса.

В. МАТЕРИАЛНА ЧАСТ
 Сведенията за материалната част остават същите, дадени в сведението от 1 май 
т. г., изпратено с л. п. № 720 от 8.V. т. г. Получени са и следните нови сведения:
 На 5.V. т. г., 6.V. и 11.V. с. г. след англо-американските въздушни нападения над Балкан-
ските държави, на турските летища при Ешликьой – Цариградско и Ченгелкьой – при Босфора 
на Анадолския бряг са кацнали принудително 3 противникови бомбардировъчни самолети „Ли-
берейтър“ с екипажи 7, 6, и 11 души, които след кацането си са били интернирани. Това идва 
да потвърди сведението, според което американските пилоти били получили инструкции, при 
нужда за принудително кацане, при действията си над Балканите, да избират турска тери-
тория.
 Горните самолети сигурно ще бъдат поправени и използвани при нужда от турските 
въздушни войски. С това броят на бомбардировъчните самолети от този тип в Турция въз-
лиза на 14.
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 Получени са следните нови данни за някои типове самолети, които се намират на въ-
оръжение в турските въздушни войски:
 Изтребителните самолети от типа „Хърикейн“ са от моделите: М.К.1, М.К.Д.В. и 
М.К.Д.С.

Самолетът „Хърикейн“ М.К.1 е въоръжен с 8 картечници, а самолетът М.К.Д.Б. – с 12 
картечници. От тези два модела самолети турците притежават около 130 броя. Същите 
се смятат за доста остарели и с не голяма бойна стойност.

Самолетът М.К.Д.С., обр. 1942 г. тежи 2700 кгр.; мотор Ролс-Ройс-Марлен от 1260 к. 
с.; район на действие 880 клм.; въоръжен е с 8 картечници или 4 оръдия; на 4 000 м. височина 
максималната му скорост е 635 клм. в час, а нормалната скорост – 520 клм. в час. От този 
вид самолети турците имат около 120 броя. Същият е един модерен боен самолет със 
сравнително високи бойни свойства.

Изтребителният самолет „Хърикейн М.К.2.Д.“ турците не притежават. Той е на 
въоръжение в английските въздушни войски. Въоръжен е с две 40 мм. противоброневи оръдия, 
с тежест на снаряда 0, 557 кгр.

Изтребителният самолет „Спитфаер“, който е на въоръжение в турските въздушни 
войски е от моделите М.К.3. и 5.В.

Сомолетът „Спитфаер“ М.К.3., от който турците имат най-много, има следните 
данни: един мотор „Ролс-Ройс-Марлен“ от 1045 к. с.; въоръжен е с 8 картечници; район на 
действие 1000 клм.; на 4 000 м. височина има максимална скорост 590 клм. в час, а средната 
му скорост е 520 клм. в час. Самолетът тежи 2 600 кгр.

Самолетът „Спитфаер 5.В.“, от който турците имат само няколко броя е въоръжен с 
две 20 мм. оръдия и четири картечници, или четири 20 мм. оръдия. Максималната му скорост 
надминава 600 клм. в час. Този вид самолет в Англия е заменен с модел „Спитфаер 9“, от 
който турците не притежават.

Самолетът тип „Магистер“, който с изключение на мотора се строи в самолетната 
фабрика при летището на Етимесус /Анкара/, има следните технически данни:

- мотор с мощност 100 к. с. /тези данни подлежат на проверка/;
- максимална скорост 270 клм. в час;
- минимална скорост 80 клм. в час;
- издръжливост на самолета при пикиране /гмуркане/ до 525 клм.;
- дължина на крилете 8 м.;
- дължина на тялото 6, 98 м.;
- височина на самолета 2, 08 м.;
- полезен товар 150 кгр.;
- таван 6 000 м.

Г. ЗЕМНО УСТРОЙСТВО
а/ Летища.

1. В околността източно от гр. Одрин, в близост на р. Марица, има летище, което 
постепенно взема вид на постоянно такова. Досега същото беше снабдено само 
с асфалтова писта. В близост до нея са построени и в строеж 3 – 4 хангара. В 
летището има вече и личен състав от турските въздушни войски.

2. При с. Ченгелкьой /на Анадолския бряг/, има постоянно летище.
3. На летището при с. Ешликьой /Цариградско/, са построени четири полуподземни 

хангари.
4. На летището при Бандерма има девет самолетни хангари, които събират 100 

самолета.
5. Хангарите при летището при Афион-Кара-Хисар събират около 60 самолета.
6. От м. януари т. г. в околностите на гр. Калъксир се строи от английски и турски 
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инженери, техници и работници-специалисти, един подземен хангар с размери: 
200/200/10 метра. Работата е денонощна и се очаква постройката да завърши към 
1 август т. г.
Има сведения, че от този вид подземни хангари имало вече три построени в турска 
Тракия.

б/ Складове.
1. На 2 клм. южно от Хадемкьой има подземен склад с бойни припаси, който събира 

30 – 40 вагона муниции. На входа на подземния склад има една каменна постройка с 
размери 6/8 и височина 4 метра. Камуфлирана е със зелен цвят. Складът е пълен с 
артилерийски и самолетни бойни припаси.

2. На 3 клм. източно от Хадемкьой има друг склад за бойни припаси, състоящ се от 
3 постройки от бетон, без подземни съоръжения. В този склад има пехотни бойни 
припаси и укрепителни материали.

3. На 2 клм. югозападно от Бандерма се намира един склад за бойни припаси, който се 
състои от 4 каменни постройки, всяка от които има размери 8/20 и височина 4 метра.

4. На около 200 метра източно от летището на Афион-Кара-Хисар има подземни 
бензинови складове.

5. На 5 – 600 м. северно от гара Ушак, на шосето за Гедиц има един подземен бензинов 
склад. Над него се намира една малка камуфлирана постройка. В склада са складирани 
около 6 000 тона бензин като резерв.

6. На 3 клм. южно от гарата на Ески-Шехир на ж. п. линия за Кютахия се намира един 
подземен бензинов склад с размери 100/100 метра. В него има около 8 000 тона бензин, 
като резерв. Бензинът бил турски, а не на съюзниците, както се предполагаше.

7. На 1 клм. източно от окрайнината на гр. Коня има подземен бензинов склад.
8. На 1 клм. източно от окрайнината на гр. Сивас има подземен бензинов склад.
9. На 9 клм. северно от гарата на Бахчеиз /на ж. п. линия Хадемкьой-Чаталджа/ има 

подземен бензинов склад, който снабдява с гориво частите от района на Чаталджа.
в/ Снабдяване.

 По подобие на някои от големите държави, на 14.VI. т. г. турската камара е разгледала 
и одобрила законопроект, отнасящ се до продоволствието на екипажите на важните видове 
самолети с неприкосновен запас от шоколад, коняк, минерална вода и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. С незначителните размествания на малки части от въздушните си войски и 

изнасянето им към Източна Тракия, Турция иде да подчертае още веднъж по-голямата 
си готовност за действие срещу силите на Оста.

2. Поради недостиг от летци, особено от пилоти и поради големия им разход във 
време на война, турците полагат вече грижи, не само за подготовката на такива за 
попълване на въздушните си части, но и за запаса.

3. С откриването на свръхсрочна въздухоплавателна школа за младежи на възраст 
12-15 години, турците правят още една решителна и крайно навременна крачка по 
отношение предказармената въздухоплавателна подготовка на своята младеж.

4. Турция продължава да усъвършенства и развива летищната си мрежа, като много от 
временните летища се превръщат в постоянни такива. По подобие на някои западни 
държави, тя строи вече и подземни хангари. Такива имало и в Турска Тракия.

/Петков/
ПОЛКОВНИК – Началник Щаба Въздушните на Н. В. войски
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DOCUMENTS ON THE STATE OF THE TURKISH AIR FORCE IN 1944

Nikolay IVANOV, PhD, Chief Research Assistant

Abstract

Bulgaria joined the Tripartite Pact on 1 March 1941. As a result of the Wehrmacht’s Balkan 
campaign in the spring of the same year, Yugoslavia and Greece were defeated. Until the end of the 
war, Turkey – potential foe of Bulgaria – remained neutral. From 1943 on, London and Washington in-
tensified their efforts to attract Ankara to the side of the anti-Hitler coalition. The Wehrmacht command 
received information of Allied plans for invasion in the Balkans in 1943, informed the Bulgarian Army 
Headquarters. The country’s defence plans were also drawn accounting for this eventuality. Bulgarian 
military intelligence played an important role in neutralizing the Turkish threat in 1944. The published 
documents offer information on the state of the Turkish Air Force in the spring and summer of 1944.
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БЛИЗКОИЗТОЧНАТА КРИЗА И СЪВМЕСТНОТО БЪЛГАРО-СЪВЕТСКО 
ВОЕННО УЧЕНИЕ ОТ 1958 Г.

Валентин Василев

Един от регионите, където противоборството между двете суперсили – СССР и 
САЩ, придобива особено силни размери в началото на Студената война е Близкият Изток. 
Още след края на Втората световна война Кремъл се опитва да заяви своите амбиции 
в този регион, като установи връзки с новосъздадената държава Израел. Неуспехът да 
привлече младата еврейска държава в своята сфера на влияние тласка СССР към подкрепа 
на надигащия се арабски национализъм и панарабизъм, който се усилва през 1952 г. след 
свалянето на прозападния крал Фарук и идването на власт на „свободните офицери“ 
начело с Гамал Абдер Насър в Египет. От своя страна Съединените щати, притеснени от 
засилващото се съветско влияние в Близкия Изток, инициират създаването през 1955 г. на 
Багдадския пакт, включващ Турция, Иран, Ирак, Пакистан и Великобритания, който да служи 
като щит срещу евентуални посегателства от страна на СССР в региона. В отговор на 
това Кремъл започва да доставя оръжие на режимите в Египет и Сирия1.

По време на Суецката криза през 1956 г. Съветския съюз има първата възможност 
да защити решително своите арабски съюзници, като заплашва нахлулите на египетска 
територия Израел, Великобритания и Франция с ответен удар, който включва и ядрени 
ракетни удари. Изтеглянето на тройната агресия в резултат на съветския ултиматум и 
позицията на САЩ, които водят до мирното решаване на конфликта, повишава стремежите 
на съветското ръководство да има водеща роля в Близкия Изток. В сирийската криза от 1957 
г., възникнала в резултат на възхода на панарабизма, Кремъл отново предприема защита 
на арабските националисти срещу евентуални действия от страна на западните сили и 
техните местни съюзници2.

На 5 януари 1957 г. американският президент Дуайт Айзенхауер свиква обща среща на 
Конгреса, за да предупреди за назряваща тежка криза в Близкия Изток. Според него регионът 
е в опасност да попадне под контрола на Съветския съюз и САЩ трябва да направят всичко 
възможно, за да помогнат на страните от Близкия Изток да запазят своята независимост. 
Айзенхауер приканва Конгреса да приеме резолюция, която му дава право да обещае увеличена 
икономическа и военна помощ и дори директна военна намеса от САЩ в защита на всяка 
близкоизточна страна, която желае да признае заплахата от международния комунизъм. Два 
месеца по-късно – на 9 март 1957 г., Конгресът приема исканата резолюция, която добива 
популярност като доктрината „Айзенхауер“ и бележи появата на САЩ като доминираща 
западна сила в Близкия Изток3.

Вододелна в развитието на Близкия Изток се оказва 1958 г., чиито събития водят 
до трайни последствия и разместване на ролите и силите в развитието на региона. На 
1 февруари 1958 г. феноменът на арабския национализъм преминава в следваща фаза от 
своето развитие, когато е създадена Обединената арабска република като съюз между 
Египет и Сирия. На 21 февруари 1958 г. в двете държави е проведен референдум, който 
съвсем предвидимо потвърждава началото на новото обединение. Още на следващия ден 
съветското ръководство радушно признава ОАР, а няколко дни по-късно с неохота същото 
правят и САЩ. Начело на новото образувание застава енергичният и харизматичен 
египетски президент Гамал Абдел Насър, който не крие намеренията си да обедини арабите 
под негово управление. На 8 март 1958 г. Кралство Йемен се присъединява към федерацията, 
образувайки конфедерацията на Обединените арабски държави. Така въпросът за арабска-
та интеграция под егидата на Насър излиза на преден план в политическата програма на 
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Близкия Изток. Като контрапункт на тези действия прозападно настроените хашемитски 
монархии в Ирак и Йордания на 12 февруари 1958 г. обявяват създаването на федерация под 
името Арабски съюз4.
 През май 1958 г. в Ливан избухва въстание срещу президента Камил Нимр Шамун 
– лоялен западен съюзник, възприел доктрината „Айзенхауер“. За да запази своята власт, 
Шамун се обръща за помощ към западните сили, които от своя страна се надяват да се 
възползват от благоприятния момент за поредна намеса в процесите, протичащи в Близкия 
Изток. САЩ, Великобритания, а също водещите страни от Багдадския пакт – Турция и Ирак, 
започват подготовка за интервенция в Ливан. Оправдавайки действията си с доктрината 
„Айзенхауер“, Съединените щати обявяват готовността си да изпратят оръжия и войски 
в помощ на режима на Шамун. Израел също проявява интерес към изхода на ливанските 
събития, разчитайки на подкрепата на Белия дом, за да затвърди позициите си в Близкия 
Изток5.
 В същото време друг съюзник на Запада – йорданският крал Хюсейн, е заплашен да 
загуби властта си. В началото на юли 1958 г. йорданските власти получават информация 
от ЦРУ за плановете на Насър да свали от престола крал Хюсейн. Централна фигура в 
готвения преврат има полковникът от йорданската армия Махмуд Русан, свързан с Абдел 
Хамид Сарадж, министър на вътрешните работи за северната част на ОАР. Крал Хюсейн 
се обръща към своя братовчед – иракския крал Фейзал II, да му изпрати военна помощ срещу 
готвения преврат6.
 В катализатор на кризата в Близкия Изток от лятото на 1958 г. се превръща 
извършеният в Ирак преврат. В ранното утро на 14 юли 1958 г. 20-а пехотна бригада от 
иракската армия, която е изпратена да помогне на крал Хюсейн да запази престола си, вместо 
да се насочи към Йордания обгражда кралския дворец, парламента и правителствените 
учреждения в Багдад. Крал Фейзал II и членове на кралското семейство са убити, а на 
следващия ден тяхната съдба сполетява и министър-председателя Нури Саид. Монархията 
е свалена, а властта преминава в ръководителите на военната организация „Свободни 
офицери“ начело с бригаден генерал Абдел Керим Касем и неговия съратник полковник Абдел 
Салам Ареф, които извършват преврата и установяват републикански режим7.
 Основната опасност според Съединените щати и Великобритания е Иракската 
революция да доведе до верижна реакция в целия арабски свят и стратегическите и 
икономическите им интереси в Близкия Изток да бъдат застрашени8. САЩ все още не раз-
полагащи с достатъчно информация за външнополитическите възгледи на новото иракско ръ-
ководство, се опасяват от сближаване на Ирак със Съветския съюз и ОАР. Според Белия дом 
една тяхна военна операция в Близкия Изток трябва да убеди поддръжниците им в Анкара, 
Техеран, Рияд и Тел Авив в решимостта им да подкрепят своите регионални партньори, 
а от друга страна, да послужи като предупреждение към лидера на ОАР – Гамал Абдел 
Насър. По оценка на експерти от Държавния департамент на САЩ и ЦРУ съветска намеса 
в събитията в Близкия Изток е малко вероятна, така че президентът Айзенхауер е уверен, 
че изпращането на американски войски в Ливан по молба на прозападния ливански президент 
Шамун, няма да доведе до въоръжен сблъсък със СССР. Обединеният комитет на началник-
щабовете на Съединените щати разработва няколко плана за атака срещу Ирак, които 
предвиждат както едностранни американски действия, така и комбинирани действия, в 
които САЩ да въведат войски в Ливан, Великобритания да изпрати свои сили в Йордания и 
Ирак, Турция да нахлуе в Сирия, а Израел да окупира западния бряг на р. Йордан9.
 Американският десант в Ливан под кодово име Blue Bat започва на 15 юли 1958 г. около 
15:00 ч. местно време. Първият американски контингент, който стъпва в Ливан, включва 
около 2 хиляди морски пехотинци от Шести американски флот. Две седмици след началото 
на десантната операция американският контингент е увеличен на 15 хиляди души, което се 
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равнява на една американска дивизия. Американските сили са въоръжени с пускови установ-
ки за изстрелване на ракети MGR-1 Honest John, способни да носят ядрени бойни глави10. В 
нощта на 16 срещу 17 юли 1958 г. Великобритания започва преместване на 16-а парашутна 
бригада от базата си в Кипър в Йордания, с което цели да подкрепи режима на крал Хюсейн, 
потърсил британска подкрепа срещу местните националистически сили11.

Решителните действия на Вашингтон и Лондон сериозно смущават световната 
общност, особено арабския свят и социалистическия лагер. СССР заема твърда позиция 
срещу действията на САЩ и Великобритания в Ливан и Йордания, считайки ги за намеса 
в делата на суверенни държави, която трябва да бъде прекратена незабавно. В остро 
обръщение към американското ръководство съветският лидер Никита Хрушчов напомня, че 
СССР има атомни и водородни бомби, авиация и флот, плюс балистични ракети от всякакъв 
вид, включително междуконтинентални12. По този начин е даден ясен сигнал на Вашингтон, че 
нахлуване в революционен Ирак е недопустимо. Така Москва очертава „сферите на влияние“ 
в региона: Йордания и Ливан все още са признати за „клиенти“ на САЩ и Великобритания, 
където те имат пълна свобода на действие, но Ирак вече не е включен в този списък. В 
допълнение към официалното изявление на съветското правителство относно „Агресията 
на САЩ и Великобритания в Близкия и Средния Изток“ на 19 юли 1958 г. Москва отправя 
покана към Дуайт Айзенхауер, Харолд Макмилан, Шарл дьо Гол и Джавахарлал Неру за среща 
в Женева, на която да се обсъдят мерки за разрешаване на ситуацията в Близкия Изток. 
Западните държави очаквано отхвърлят този формат на взаимодействие, а остри критики 
идват и от президента Насър, който не желае съдбата на арабския свят да се решава от 
външни фактори. Москва разглежда американския и британския десант в Бейрут и Аман 
като подготовка за военен удар срещу Ирак и ОАР13.

В така създалата се взривоопасна ситуация Кремъл е притеснен от евентуална 
интервенция на Турция, която да застраши постигнатото от Иракската революция. Oт 
своя страна Анкара не крие амбициите си да увеличи своето влияние в Близкия Изток. Като 
лоялен западен партньор страната става първо член на НАТО през 1952 г., а след това 
се превръща и във водеща военнополитическа сила в създадения през 1955 г. Багдадски 
пакт. По време на ливанските събития Турция твърдо застава на страната на САЩ. Още 
на 2 юли 1958 г. президентът Джелал Баяр дава уверение на президента Шамун, че може 
да разчита на пълната подкрепа на страната му. Турската преса открито призовава за 
американска интервенция в Ливан14. След десанта на американски войски в Ливан турският 
външен министър Фатин Зорлу заявява, че Турция напълно одобрява тези действия и че 
правителството е готово да предостави помощ на САЩ. В комюнике на срещата на 
правителствените ръководители на Турция, Иран и Пакистан от 17 юли 1958 г. десантът 
в Ливан се разглежда като важно събитие, което може да укрепи Багдадския пакт и че 
американската инициатива ще се разпространи и в други страни. Турските държавници 
настояват за необходимостта от незабавно влизане на англо-американски войски в Ирак. 
В същото време те заявят, че Анкара не признава новото иракско правителство и че е 
готова за активни действия, включващи изпращането на доброволци в Ирак15. На 22 юли 
1958 г. външният министър Зорлу в интервю за кореспондента на британския вестник 
Daily Mail заявява, че Турция напълно подкрепя действията на Великобритания в Йордания 
и изразява надеждата, че тези британски действия ще се разпространят и в Ирак16. На 24 
юли 1958 г. съветското правителство изпраща меморандум до турското правителство, 
в който предупреждава Турция да се въздържа от въоръжена намеса в делата на арабския 
Изток. В меморандума в ултимативен тон съветското правителство смята за свой дълг да 
предупреди турското правителство за сериозната отговорност за възможните последици 
при разгръщането на военен конфликт в тази област17. Кремъл не без основания смята, че 
турската интервенция в Ирак е реална. Както бе отбелязано по-рано, американските военни 
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разработват план за съвместна военна операция с Анкара. В тази операция значителна роля 
е отредена на военната база на САЩ в Южна Турция, в Адана. Допълнително разузнаване-
то на ОАР получава информация за концентрацията на американски войски в Южна Турция. 
Екипът за стратегическо планиране на ВВС на НАТО в Европа също е временно преместен 
в Турция. В съветския меморандум към турското правителство се отбелязва, че заплахата 
от агресия срещу Ирак не е премахната, а също че турски военни части се концентрират 
в Диарбекир, насочвайки се към границите на Сирия и Ирак, въпреки че, както знаете, нито 
Сирия, нито Ирак заплашват Турция18.

Реалните възможности за военна намеса на Съветския съюз в близкоизточен конфликт 
са изключително ограничени на този етап и затова основните усилия за противодействие 
на военните мерки на САЩ, Великобритания и техните партньори са концентрирани главно 
върху използването на дипломатически натиск и пропагандното излагане на „агресивните 
действия“ на западните сили. Но съветските ръководители предприемат още един ход, 
с който се надяват да окажат натиск върху „агресорите“ и да защитят постигнатото 
от Иракската революция. Съветският съюз обявява мащабни военни маневри на южните 
си граници и на територията на Народна република България. Именно в този момент 
българската държава започва да играе активна роля при разрешаването на близкоизточната 
криза от „горещото“ лято на 1958 г.

Най-подробно съвместното българо-съветско военно учение е разгледано от Йордан 
Баев в неговото изследване, посветено на ролята на България в Близкоизточния конфликт 
по време на Студената война19. В рускоезичната и англоезичната литература се съдържат 
откъслечни сведения за проведените маневри на съветска и българска територия. Съветският 
и руски политик и ориенталист Евгений Примаков в своята монография „Конфиденциално: 
Близкият Изток на сцената и зад кулисите“ дава информация, че в отговор на американската 
и британската интервенция в Близкия Изток Министерството на отбраната на СССР 
обявява провеждането на военни маневри в Туркестанския и Закавказкия военен окръг с 
участието на Черноморския флот, като към маневрите е привлечена и България, действаща 
на собствена територия20. 

Сведения за съвместните маневри се съдържат и в някои спомени на участници от 
лятото на 1958 г. Така например бъдещият египетски президент Ануар Садат – по това 
време държавен министър на страната, дава информация, че президентът на ОАР Гамал 
Абдел Насър, когато научава за преврата в Ирак, веднага се отправя от Югославия, където 
бил на посещение при Тито, за спешна среща с Никита Хрушчов в Москва. В разговори, 
продължили близо 16 часа, Насър се опитва да убеди съветския лидер да защити иракската 
революция от западната агресия, но молбите остават безрезултатни21. По-подробна 
информация от тази среща се съдържа в спомените на друг близък сподвижник на Насър 
– главния редактор на вестник „Ал Ахрам“ Мохамед Хейкал. По свидетелства на Хейкал 
съветският лидер откровено признал, че директна намеса на Съветския съюз би усложнило 
нещата, защото би повишило температурата и в този момент внезапното повишаване може 
да доведе до непредвидими последици. Температурата е вече близо до точката на кипене. Не 
бива да правим нищо, което да го утежни. Вместо това Хрушчов информира египетската де-
легация, че е взето решение за увеличаване на мащаба на маневрите на Варшавския договор, 
които трябва да се проведат близо до българо-турската граница. В допълнение съветският 
лидер изтъква, че маршал Гречко ще командва половин милион войници, макар че, разбира 
се, трябва да се изясни, че това са само маневри и че новите управници на Ирак ще трябва 
да изиграят своята роля, като дадат на Запада подходящи уверения22. Мохамед Хейкал дава 
информация, че когато египетската делегация пристига на летището в Баку, маневрите 
вече са започнали и описва необикновената гледка на 500 – 600 самолета, разположени крило 
до крило. Докато египтяните закусват – продължава Хейкал, генерал от съветските ВВС 
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им представя комюнике за маневрите, които са били извършени и които са подготвени по 
подходящ драматичен начин23. Според Хейкал на връщане от Съветския съюз разочарованият 
Насър повтарял непрекъснато думите на съветския лидер за движението на съветските 
войски: Това са само маневри24.

На 17 юли съветските медии официално обявяват началото на маневрите. От 
вътрешността на страната започва демонстративно прехвърляне на армейски части 
към турската и иранската граница. На следващия ден Българската телеграфна агенция, 
едновременно с началото на учението публикува комюнике на Министерството на народната 
отбрана на България, в което се посочва следното: В съответствие с плана за бойната 
подготовка на Българската народна армия военните учения на сухопътните, военноморските 
и военновъздушните сили ще започнат на 18 юли 1958 г. Авиодивизии на Военновъздушните 
сили на СССР под командването на маршала на авиацията Н. С. Скрипко ще участват в учени-
ята, заедно с Българската народна армия25.

На 19 юли 1958 г. се свиква пленум на ЦК на БКП, който да обсъди близкоизточната 
криза. Според Тодор Живков Близкият и Средният Изток представляват барутен погреб, 
а англо-американската интервенция представлява авантюра, която заплашва мира26. 
Партийният лидер добавя, че плановете на империалистите трябва да бъдат осуетени, още 
повече че това военно огнище е непосредствено до нашите граници. Пред пленума той дава 
информация за вече протичащите съгласувани военни учения на съветската и българската 
армия. Посочва, че в Съветския съюз са в ход мащабни маневри на иранската и турската 
граница, а в България в близост до турската граница се провежда учение с почти цялата 
наша армия, военновъздушните сили и нашия флот и военновъздушни формации с участие на 
съветските въоръжени сили. Според Живков към момента на провеждането на пленума в 
България редица авиодивизии са пристигнали и пристигат от Съветския съюз и участвуват 
в тези големи наши учения. Той разкрива и целта на ученията: Очевидно тези учения имат 
демонстративен характер; но армията участвува в пълна бойна готовност, готова всеки 
момент, когато се наложи, да действува. Така че те са и демонстративни, но са и реални, в 
зависимост от обстановката. Сега са демонстративни, но всеки час могат да се превърнат 
в реална сила. В допълнение казва, че ние правим демонстрации да неутрализираме Турция 
и Иран, но тази демонстрация е такава, че барутът е сух. Според него ученията дават 
своите резултати, след като Турция отказва да изпрати войски в Ливан и Йордания, а също 
отхвърля американския призив за раздвижване към границите на България и СССР27.

Членът на ЦК на БКП и началник на Главното политическо управление на Българската 
народна армия ген.-лейтенант Мишо Мишев дава сведения пред присъстващите на пленума 
за предприетите политически мероприятия в българската армия: Във всички партийни 
организации са проведени събрания, на които събрания подробно е изяснено положението в 
Средния и Близкия Изток, и пред частите, полковете и съединенията са поставени задачи в 
предприетото учение и евентуално неговото продължение, ако това се наложи. Пред войска-
та ние открито говорим, че може да се наложи да се реши въпросът с оръжие28.

Според Тодор Живков наред с ученията българските власти трябва с пълна сила 
да провеждат пропаганда сред обществото в защита на арабската кауза и против 
империалистическата агресия. Протестите трябва да се изразяват в организиране на 
протестни митинги и събрания, изпращане на протестни резолюции и телеграми до ООН 
и чуждите легации в София и поздравителни писма до арабските народи. Тази кампания 
трябва широко да се разгърне от радиото и печата29. Очевидно пропагандата сред 
населението срещу англо-американската намеса дава своите резултати, както се вижда 
от доклад, предаден от британската легация в София до Форин офис, в който се съобщава за 
100-хилядна демонстрация преминала пред легацията на 21 юли 1958 г. В доклада е посочено 
безпокойството обхванало българското общество: Няма съмнение, че обикновеният българин 
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е дълбоко уплашен от изгледа за война и макар да не вярва на всичко, което му казва пресата, 
той е останал с впечатление, че британското и американското правителство са направили 
нещо в Близкия Изток, което може да доведе до война30. Йордан Баев отбелязва, че по време 
на масовата антиамериканска кампания, обзела българското общество, в Министерството 
на народната отбрана и ЦК на БКП са получени множество искания от съкратени офицери, 
настояващи да бъдат изпратени като доброволци в подкрепа на борбата на арабските 
народи.31

Съвместното българо-съветско учение от лятото на 1958 г.
Участие на Сухопътните войски на БНА
На 18 юли 1958 г. Министърът на Народната отбрана армейски генерал Иван Михайлов 

и Началникът на Генералния щаб ген.-лейтенант Иван Бъчваров дават бойно разпореждане 
за провеждане на учение с участието на сухопътните, военноморските и военновъздушните 
сили на БНА и авиационни съединения от състава на Съветската армия. Заповядано е да 
се създадат ударни групировки от сухопътните войски в близост до турската граница. На 
войските от 2-ра армия в състав 2-ра сд (стрелкова дивизия), 17-а сд, 5-а тбр (танкова 
бригада) и армейските части е заповядано да заемат Маричиното направление, а на войските 
от 3-та армия (7-а сд, 18-а сд, 13-а тбр и армейските части) да заемат Тунджанското 
направление. На 9-а тбр и 11-и отп (отделен танков полк) от 1-ви оск (отделен стрелкови 
корпус) е заповядано да преминат в резерв на Министъра на Народната отбрана. 11-и отп 
още същия ден трябва да се съсредоточи в района на Горна Малина, а 9-а тбр с комбиниран 
марш до 20 юли трябва да се съсредоточи в района на Старозагорски минерални бани, Елхово 
и Стара Загора, където да премине в резерв на Министъра на Народната отбрана. За това, 
че решението за учението е взето в последния момент, продиктувано от възникналата 
криза в Близкия Изток, говори фактът, че на 7-а сд от 3-та армия е заповядано незабавно 
да напусне Белене, където провежда учение на р. Дунав и с комбиниран марш да се насочи 
към българо-турската граница32. От първата оперативна сводка на ген.-лейтенант Иван 
Бъчваров става ясна обосновката за провеждането на ученията: Предвид на създадената 
напрегната международна обстановка и с цел да се запази Българската народна армия от 
възможни внезапни удари на противника и да се повиши бойната й готовност33.

На 19 юли 1958 г. армейски генерал Иван Михайлов в бойно донесение информира 
началника на Генералния щаб и първи заместник военен министър на СССР маршал Василий 
Соколовски за състоянието на българските войски, участващи в учението34. На следващия 
ден съединенията и частите, предвидени за участие в учението, вече са заели заповяданите 
им райони за съсредоточение и започват дейности по оборудването и маскировката им. В 
същото време са предприети мероприятия по повишаване на бойната и мобилизационната 
готовност на войските. На 21 юли оперативни групи от управлението на армиите провеждат 
рекогносцировка на Маричиното и Тунджанското направление, а щабовете и офицерите 
извършват подготовка за предстоящите учения. На 23 юли 17-а сд от 2-ра армия, усилена с 
армейски части – 4-ти аап (армейски артилерийски полк), 23-ти аиптап (армейски изтре-
бително противотанков артилерийски полк) и 91-ви абхз (армейски батальон за химическа 
защита), участва в двустранно дивизионно учение, включващо марш и срещен бой със 7-а 
сд от 3-та армия (усилена с армейски части – 45-и аап, 53-ти аиптап, 26-и исб (инженерно 
сапьорен батальон) и 70-а химр (химическа рота) в района на Тополовград. На 24 юли щабовете 
на армиите провеждат разбор на проведеното предния ден двустранно учение и занятия 
по изучаването на чуждите армии. От 5.15 ч. до 13.30 ч. на 26 юли от района на Еленово, 
Прохорово, в направление на Свиленград 2-ра армия провежда двустранно тактическо учение 
на местността с 5 тбр и 2 сд, която участва с щаба на дивизията и един полк. Същият 
ден щабът на армията се подготвя за командно-щабното учение, което ще се ръководи 
от Генералния щаб. 18 сд от 3-та армия провежда тактико-строево занятие по срещния 
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бой, а Щабът на армията работи по подготовката на посредниците към предстоящото 
двустранно тактическо учение с 18-а сд и 13-а тбр.35

На 27 юли 18-а сд, усилен с 53-и аиптап и една танкова рота от 14-а карабр (картечна 
артилерийска бригада), и 13-а тбр, усилен с 70-и ахимб (армейски химически батальон) и един 
артилерийски дивизион от 34-ти азенап (армейски зенитен артилерийски полк), се намират 
в изходния район за учението – Грудово, Суходол, Дебелт, където провеждат непосредствена 
подготовка към учението. Щабът на армията провежда двустранното тактическо учение 
на тема „Организиране и водене на марш и срещен бой“ от 23.00 ч. същия ден до 8.00 ч. на 28 
юли, като срещният бой се провежда на рубежа Александрово – Оман. На 29 и 30 юли Щабът 
на 2-ра армия продължава командно-щабното учение, ръководено от МНО, което завършва 
на 31 юли и още същия ден е проведен разбор на същото36. В периода до 7 август няма проме-
ни в групировката и състоянието на сухопътните войски, участващи в учението и същите 
провеждат занятия по бойната и политическата подготовка.

На 7 август 1958 г. Министърът на народната отбрана армейски генерал Иван Михайлов 
издава заповед войските, взели участие в ученията, до 12 август 1958 г. да се изнесат на 
собствен ход и с жп транспорт в постоянните си местостоянки. С войските, изнасящи 
се на собствен ход, е заповядано да се проведат полкови учения на тема „Извършване на 
марш с предвиждане на срещен бой“. На 29-и сп (стрелкови полк) от 18-а сд е заповядано при 
изнасянето да проведе учение на тема „Изнасяне на усилен стрелкови полк и организиране 
отбраната на старопланинските проходи“ в Котленския, Върбишкия и Ришкия проход.37

За мащабите на съвместното учение на турската граница може да се добие представа 
от численото бойно разписание на българските сухопътни сили, взели участие в него, 
които възлизат на 22 289 души и 636 танка и САУ (самоходни артилерийски установки)38. 
 Участие на Военноморски сили на БНА

Учението обхваща и българската акватория на Черно море с участието на българските 
ВМС. Веднага след началото на учението на 18 юли, корабните поделения на военноморските 
бази Варна и Бургас и на 8 ОДПЛ (отделен дивизион подводни лодки) започват да се 
разсредоточават съгласно плана за привеждането им в оперативна готовност. В 3.00 ч. на 
19 юли от ВМБ Варна във ВМБ Бургас е извършено пребазиране на корабен отряд, състоящ 
се от включения предната година в състава на ВМС стражеви кораб проект 50 „Дръзки“, 
два БТЩ (базови тралчици) и два ПРГ тип БО (големи преследвачи на подводни лодки тип 
„Большой охотник“). Отрядът още същия ден извършва преход Бургас – Балчик39. До 22 юли 

всички кораби заемат отговорните райони.
В учението взема участие 9 ОДТКА (отделен дивизион торпедни катери) със седем 

торпедни катера, като до 25 юли извършва преход последователно от Варна в Созопол и от 
Созопол в Балчик и обратно. Корабната група състояща се от стражеви кораб „Дръзки“, два 
БТЩ и два ПРМ (малки преследвачи на подводни лодки) през този период също извършва преход 
от Созопол до Варненския залив и Балчик и обратно. 7 ОДЗМ (отделен дивизион минни загра-
дители) от състава на ВМБ Бургас, изпратен по-рано за учение на р. Дунав, се пребазира от 
Белене в Русе. На два пъти – на 22 и 24 юли, ВМС Варна с всичките си кораби провежда рейд 
на корабните дивизиони. По време на учението пред двете военноморски бази във Варна и 
Бургас постоянно се носи корабен дозор, който включва два ПРМ и един торпеден катер. 
На позиции пред базите се намират и две подводни лодки, а два ПРГ се пребазират между 
Несебър, Бургас и Созопол40. В бойното разпореждане на Генералния щаб от 18 юли 1958 г. 
при обявяването на учението е предвидено включване в преходите и на ескадрения миноносец 
„Георги Димитров“, но видно в дневните оперативни сводки няма информация за негово 
участие. Общо в учението участват 26 кораба, без да се отчитат спомагателните, които 
осигуряват бойните кораби. По време на преходите и базирането им в котвените стоянки 
корабите се прикриват от Бреговата артилерия. Една от учебните цели, поставени на ВМС 
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по време на учението, е да се отработят въпросите по взаимодействието с авиацията 
при съвместни действия на корабните сили. В учението са отработени редица въпроси по 
бойната подготовка на военноморските сили, включващи разсредоточаване на корабите, 
торпедни атаки от подводни лодки по надводен кораб, ескортиране и заемане позиции от 
подводни лодки, тралене за влизането и излизането на корабите в базите и са проведени 
редица стрелби41.

Командващият военноморските сили на НРБ вицеадмирал Бранимир Орманов на 24 
юли донася до Министерството на народната отбрана и началника на Генералния щаб, 
че независимо от допуснатите слабости и остарялата материална част учението е 
допринесло за повишаване на боеспособността на ВМС. За високата боеспособност на 
силите вицеадмирал Орманов изтъква благоприятното отражение от участието им в 
съвместно учение с Черноморския флот на СССР и ВМС на Румъния през юни 1958 г.42

Участие на Военновъздушните сили на БНА и съветските авиодивизии от Одеския военен окръг
Българските ВВС и ПВО участват в учението в мирновременната си групировка и 

дислокация, като само 22-ри иап (изтребителен авиационен полк) е пребазиран от аеродрум 
Безмер на аеродрум Крумово43. На 18 юли 1958 г. на територията на НРБ се базират две 
съветски авиодивизии от състава на 48-а въздушна армия от Одеския военен окръг:

-119-а иад (изтребителна авиодивизия) – 157-а и 684-а иап и управлението на дивизията 
се базират на аеродрум Безмер с 67 изтребителя МиГ-17 и МиГ-19, а 86-а иап на аеродрум 
Равнец с 16 изтребителя МиГ-17.

-140-а бад (бомбардировачна авиодивизия) – 24-ти бап (бомбардировъчен авиополк) се 
базира на аеродрум Балчик с 22 бомбардировача Ил-28, а 779-а и 985-а бап на аеродрум 
Толбухин с 42 бомбардировача Ил-28.44

Полковник Хортиянц – началник на политотдела на съветската 140-а бомбардировъчна авиодивизия, изнася информация пред български и съветски бойци за 
действията на САЩ и Великобритания в Ливан и Йордания, аеродрум Балчик. Фонд НВИМ, инв. № XVI-А-524/1427-1428

Още от 18 юли българската и съветската изтребителна авиация започват действия 
по прикриването на 2-ра и 3-та армия и военноморските сили по маршрутите на изнасянето 
и в районите за съсредоточение от положение „дежурство на аеродрумите“ и „баражиране 
във въздуха“ с групи в състав от звено до ескадрила. На 19 юли на аеродрум Каменец се 
очаква пристигането на един съветски полк бомбардировъчна авиация тип Ту-16. На 18 
и 19 юли 10 иад (изтребителна авиодивизия) с 14 самолетоизлитания чрез „баражиране“ 
има готовност за действие по появили се противникови самолети над гръцка и турска 
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територии. От 19 до 22 юли българската и съветската авиация продължават да изпълняват 
задачи по прикриване територията на страната, изнасянето и съсредоточаването на 2-ра 
и 3-та армия и ВМС. Разузнавателната авиация извършва разузнаване на райони и обекти в 
граничната полоса източно от меридиана на Пловдив. На 23 юли българската и съветската 
изтребителна авиация провеждат действия по прикриване и поддържане войските на 
2-ра и 3-та армия при двустранното учение с войските. По време на учението съветски 
бомбардировачи със „съсредоточени удари“ и „ешелонирани действия“ поддържат войските 
на 2-ра и 3-та армия. Разузнавателната авиация извършва разузнаване на черноморското 
крайбрежие и приграничната полоса с Турция. На 24 юли войските на ПВО и ВВС провеждат 
бойни действия по прикриване на ВМС. За периода от 19 до 25 юли българската изтребителна 
авиация провежда 358 самолетоизлитания, а съветската изтребителна и бомбардировъчна 
авиация – 526 самолетоизлитания. Радиотехническите войски проследяват над югославска 
територия 68 полета, над гръцка – 114 полета, и над турска – 109 полета45.

През следващите два дни – 26 и 27 юли, българската и съветската авиация продължават 
носенето на установеното бойно дежурство, като осигуряват действията на 2-ра и 
3-та армия и българските военноморски сили. Извършено е разузнаване на черноморското 
крайбрежие и за кораби в морето. Съветската бомбардировъчна авиация провежда маршрутни 
полети над обекти в страната с демонстративен характер. На 28 юли 1-ва иад провежда 
полети с групи до ескадрила по осигуряване учението на 18-а сд и 13-а тбр от 3-та армия. 
За действие по противникови самолети, летящи в близост до южната граница, дивизията 
вдига 4 двойки за баражиране в района на Елхово, Тополовград, Малко Търново. Съветската 
бомбардировъчна авиация взима участие в учението чрез нанасяне на „бомбови удари“ по 
войските на „противника“. От 29 юли до 7 август полети, свързани с учението, почти не се 
извършват, като българската и съветската авиация водят бойно дежурство на заетите 
аеродруми и занятия по плана за бойната и политическата подготовка. До 8 август цялата 

Български и съветски авиотехници подготвят за монтиране нов двигател 
за самолет изтребител, донесен от Съветските ВВС, аеродрум Равнец. 

НВИМ, инв. № XVI-А-524/1425)

Капитан Карагеоргиев от българските ВВС преди 
полет с Миг-15, аеродрум Равнец.

НВИМ, инв. № XVI-А-524/1417
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съветска авиация се пребазира на свои аеродруми, а на 11 август 22-ри иап се пребазира от 
аеродрум Крумово на постоянния си аеродрум Безмер46.

Реактивни самолети МиГ-15 взели участие в съвместното учение, аеродрум Равнец. НВИМ, инв. № XVI-А-524/1435.

Български летци по време на съвместното учение. НВИМ, инв. № XVI-А-524/1440.
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В бойно донесение от 14 август 1958 г. временно изпълняващият длъжността Министър 
на народната отбрана генерал-лейтенант Иван Бъчваров осведомява председателя на 
Министерски съвет Антон Югов и секретаря на ЦК на БКП – генерал-лейтенант Боян 
Българанов, че сухопътните войски, взели участие в учението, са се завърнали в постоянните 
си гарнизони, военновъздушните сили са базирани на постоянните си аеродруми, а ВМС са 
в постоянните си бази47.

 

Съветски самолети Ил-14 при отпътуването им от учението за СССР.
НВИМ, инв. № XVI-А-524/1439

На пост пред реактивни самолети взели участие 
в съвместното учение, аеродрум Равнец. 

НВИМ, инв. № XVI-А-524/1434

Съветски и български офицери преди заминаването на съветските летци пред самолет Ил-14. НВИМ, 
инв. № XVI-А-524/1448

Николай Терентиев, боец от съветските ВВС,
получава агне като подарък.
НВИМ, инв. № XVI-А-524/1442
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Разузнавателно управление на Генералния щаб на БНА по време на Близкоизточната криза от 1958 г.

По време на съвместното българо-съветско учение всекидневно постъпва 
разузнавателна информация за ситуацията в Близкия Изток. Разузнавателното управление 
на Генералния щаб на БНА разполага с точна информация за движението и числеността на 
американските и английските сили от самото начало на десантите им в Ливан и Йордания. 
Според нея в периода от 15 до 18 юли 1958 г. САЩ съсредоточават в Ливан около 6000 души 
от 2-ра дивизия морска пехота на Шести американски флот, а Великобритания прехвърля в 
Йордания 16-а парашутна бригада от Кипър. Основните сили на флота и авиацията на САЩ и 
Великобритания са приведени в бойна готовност. В района на Близкия Изток са съсредоточени 
основните сили на Шести американски флот, като в началото разузнавателната информация 
на РУ – ГЩ е за 38 – 42 кораба и около 300 самолета, а по-късно вече нараства на 75 кораба и 
около 500 самолета. Към Персийския залив се насочва Седми американски флот от Далечния 
Изток, а в Източния Атлантически океан маневрира Втори американски флот. Към 19 юли 
1958 г. информацията, с която разполага военното разузнаване, е, че САЩ продължават 
да прехвърлят частите на 24-та пехотна дивизия от Западна Германия48 на аеродрумите 
в Адана и Диарбекир49, като част от стоварените в Адана войски са изнесени в Ливан. 
Авиация от състава на 16-а и 17-а въздушна сила на САЩ от районите Терехон, Казабланка 
и Триполи се пребазират на аеродруми в Турция. Великобритания прехвърля 24-та пехотна 
бригада от Кения в Аден и продължава прехвърлянето на частите на 19-а пехотна бригада 
от Колчестър (Англия) в Кипър. Към 17 юли 1958 г. е на разположение информация, че в 
Източното Средиземноморие се прехвърлят оръжия за масово поразяване, като в района на 
Неапол е създаден склад за атомно оръжие. Според непотвърдени сведения на разузнаването 
командването на израелската армия съсредоточава войски към сирийската и ливанската 
граница50.

РУ – ГЩ на БНА разполага с особено подробна информация за ситуацията в Турция. 
Според тези данни Турция подкрепя действията на САЩ и Великобритания и се извършва 
частична мобилизация и мероприятия за повишаване готовността на войските. Към 21 юли 
1958 г. турски войски се изнасят към сирийската и иракската граница. Турското команд-
ване предприема интензивни мерки и по прикриването на границата с България. Частите 
от 3-ти корпус, дислоцирани в района на Хадемкьой (Чаталджански укрепен район), и 5-и 
корпус (Чорлу) са поставени в бойна готовност, а фортификационните съоръжения в този 
район се почистват и маскират. На 20 юли в Одрин пристига с транспорт от 33-та и 61-
ва пехотна дивизия на 3-ти корпус група от 50 души турски офицери от различни родове 
войски начело с дивизионен генерал. Към 23 юли 1958 г. РУ – ГЩ разполага с информация, 
че 65-а пехотна дивизия (Люлебургас) от турските въоръжени сили е поставена в бойна 
готовност. Отбелязва се раздвижване и на турски военни кораби в Черно море в района на 
Босфора вероятно за провеждане на обявени преди няколко дни маневри, в които участват 
повече от 20 кораба (от тях 6 ескадрени миноносеца и 4 подводници). В близост до българо-
турската граница части от 6-а пехотна дивизия (Балъкесир), а възможно и цялата дивизия 
се предислоцират в района на Малкара (40 км югозападно от Родосто), където още юни 
тази година е предислоциран 95-и пехотен полк на дивизията. На 23 юли е установено ново 
раздвижване на офицерски групи в Източна Тракия, когато в Одрин пристигат 15 разузнава-
телни автомобила с офицери от 3-та танкова бригада (Истанбул), а група турски офицери, 
между които и един американски морски офицер, са водили наблюдение от границата към 
Свиленград. През следващите дни офицерски групи продължават да излизат на турско-
българската граница и да водят наблюдение към българска територия. На 25 юли след обяд 
от района на Истанбул за района на Източна Тракия са заминали 30 товарни автомобила 
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от американските ВВС и 4 разузнавателни автомобила с един американски генерал и група 
старши офицери. Получена е информация, че на запасните в Одрин, по-възрастни от 45 
години, годни да носят оръжие, са раздадени пушки, като вероятно същите ще се използват 
за подсилване на охраната в пограничната полоса с България. Към 30 юли учението на 
турските ВМС в района северно от Босфора е завършило и основната част от участвалите 
в него кораби са се изтеглили в района на Мраморно море51.

Въпреки че основно вниманието е насочено към Турция, българското военно разузнаване 
разполага с информация и по гръцко направление. Така например е получена информация, че 
на аеродрум Елевсина са пребазирани две американски изтребителни ескадрили. В същото 
време командирът на 3-ти корпус (Солун) е започнал на 18 юли обиколка на частите, 
разположени в близост до българо-гръцката граница. Гръцките ВВС и ВМС са поставени 
в бойна готовност, като се извършва разсредоточаване на гръцката авиация, а някои от 
частите във вътрешността на страната имат готовност при нужда да се изнесат към 
българската граница. От пристанище Пирея се отправят към Северна Гърция по море и жп 
транспорт боеприпаси и автомобили. На 4 август в северната част на Гърция започват 
ученията на гръцките въоръжени сили под названието „Милтиадис“, за чието провеждане 
българското военно разузнаване има сведения от по-рано52.

В обобщена разузнавателна сводка от 9 август 1958 г. началникът на Разузнавателното 
управление на ГЩ полковник Илия Кръстев прави изводи за ситуацията в Близкия Изток от 
последния месец. Според него целта на американската агресия да възстанови статуквото 
в Ирак и да заздрави властта на проимпериалистическите управници в Ливан и Йордания 
се е провалила благодарение на решителните мерки, взети от СССР и останалите 
социалистически страни. Полковник Кръстев смята, че САЩ и Великобритания ще се 
опитат да реставрират положението в Ирак не чрез развиване на военните действия в 
Ливан и Йордания, а чрез мероприятия отвътре, като прогнозира продължително напрежение 
в Близкия Изток53.

Край на Близкоизточната криза от 1958 г. и оценка на съвместните българо-
съветски учения

На 2 август 1958 г. САЩ, а малко по-късно и Великобритания признават новото 
иракско правителство. Към този момент прехвърлянето на американски военни сили в Ливан 
и Турция и на английския десант в Йордания е преустановено. На 4 август 1958 г. на заседание 
на Президиума на ЦК на КПСС Никита Хрушчов заявява, че признанието от западните 
държави на правителството на Касем означава, че те нямат намерение да организират 
нападение над Иракската република или на друга страна от Арабския Изток. Хрушчов каз-
ва: Това беше нашата главна цел и тъй като тя е достигната, е дадено разпореждане за 
прекратяване на военните учения. Ръководителят на ученията маршал Андрей Гречко е 
отзован в Москва54. С началото на относителното стабилизиране на ситуацията в Близкия 
Изток на дневен ред излиза задачата за най-скорошното изтегляне на американските и 
британските войски, чието присъствие в региона води до нарастващото недоволство сред 
арабските народи и в същото време позволява на Съветския съюз да развива тезата за 
империалистическата същност на американската и британската политика. Под натиска 
на световната общественост САЩ и Великобритания се съобразяват с резолюцията на 
извънредната сесия на Общото събрание на ООН, приета на 21 август 1958 г., и започват 
изтегляне на своите войски от Ливан и Йордания.55

Във вестник „Работническо дело“ от 22 септември 1958 г. в статия, посветена 
на Деня на народната армия (23 септември), съвместното българо-съветско учение е 
представено пред българската общественост като доказателство за нерушимото бойно 
единство между нашите въоръжени сили и армиите на другите социалистически страни, но 
и тяхната твърда решителност заедно да бранят световния мир, да защитават делото на 
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социализма56. В същия брой ген.-лейтенант Дико Диков, заместник-министър на Народната 
отбрана, изтъква, че ученията, проведени по време на изострената криза в Близкия и 
Средния Изток, която е можело да доведе до разпалването на нова война в резултат на 
империалистическата агресия, са показали високата политическа зрялост, дисциплинира-
ност и бойна готовност на БНА.57

В началото на октомври 1958 г. е проведен нов пленум на ЦК на БКП, на който Тодор 
Живков излага своята оценка за вече отминалата криза. Пленумът е проведен само месец 
след гостуването му в Крим по покана на Хрушчов, където прекарва седмица с генералния 
секретар на ЦК на КПСС. Според него изходът от кризата от 1958 г. е трета поред победа 
на социалистическия лагер след Суецката криза от 1956 г. и Сирийската криза от 1957 г., 
победа, извоювана, без да гръмне наша пушка. Нещо повече, според Живков тази победа води 
до рухването на стратегическите, политическите и икономическите планове, въплътени в 
доктрината Дълес-Айзенхауер и на Багдадския пакт58. За постигането на тази победа той 
изтъква важната роля, която са изиграли съвместните българо-съветски учения, довели до 
отказа на Турция и Иран да предприемат каквито да е контрамерки59. На пленума се вижда и 
ревизираното отношение към президента на ОАР Гамал Абдел Насър, което е в пълен унисон 
с позицията на съветското ръководство. Показателни са думите на първият секретар на 
ЦК на БКП, че Насър е националист, военен човек, без необходимия политически и житейски 
опит, с диктаторски амбиции60. Тази позиция на съветското и българското ръководство 
е продиктувана от засилената панарабистка националистическа реторика на Насър, 
започнала след кризата от 1958 г., която включва силна антикомунистическа ориентация и 
дори преследване на комунисти в сирийската част на ОАР.

Александър Фурсенко е на мнение, че организираните в последния момент маневри 
в СССР и България са имали за цел съветското ръководство просто да покаже зъби в 
позицията си по Близкоизточната криза61. Алвин Рубинщайн в своята монография, посветена 
на политиката на Москва в Третия свят, също смята, че Хрушчов в случая продължава да 
проявява сдържаност в близкоизточната си политика и целта на маневрите е Съединените 
щати да се замислят два пъти, преди да предприемат контрапреврат в Ирак. Още в разгара 
на кризата разузнаването на американските военновъздушни сили също смята, че няма 
опасност от съветска интервенция в Близкия Изток и за разлика от Суецката криза от 
1956 г. сега съветската реакция не е толкова агресивна62. В разговор с египетския маршал 
Абдел Хаким Амер на 9 юни 1963 г. Хрушчов се връща към събитията от лятото на 1958 г.: 
Тогава Съветският съюз реши да подкрепи и защити иракската революция. За да удържим 
Турция, Пакистан и Иран, които можеха да разгромят революцията, ние проведохме военни 
маневри по нашите граници с Турция и Иран, както и по българо-турската граница63.

Съвместните българо-съветски маневри от лятото на 1958 г., макар и имащи 
демонстративен характер, са важен етап в развитието на Българската народна армия 
и като цяло на създадения няколко години по-рано Варшавски договор (14 май 1955 г.). Те 
са сред първите мащабни съвместни учения в рамките на Варшавския договор64, които в 
бъдеще стават един от често използваните инструменти от съветското ръководство 
за оказване на натиск при разрешаването на възникнали международни кризи. Показателни 
в това отношение са съвместното командно-щабно учение „Буря“, състояло се по време 
на втората Берлинска криза през есента на 1961 г.65 и оперативно-тактическото учение 
„Родопи“ през август 1967 г., проведено във връзка със ситуацията в Близкия Изток66. 

От друга страна, българското политическо ръководство чрез учението доказва своята 
лоялност и непоколебимост да участва в политическите авантюри на Съветския съюз, 
а Българската народна армия показва потенциалната си сила на Югозападния театър на 
военните действия. Във външнополитическо отношение също се наблюдава разширяването 
на влиянието и авторитета на България в Близкия Изток след 1958 г. Това не остава 
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незабелязано и от Форин офис, като в техен доклад от края на 1959 г. е посочено, че Москва 
е дала водеща роля на България в съветската политика в Близкия Изток и по-специално в 
Ирак. Близкоизточната криза от лятото на 1958 г. води до разместването на позиции и при 
западните сили. От гледна точка на англо-американските отношения интервенциите в Ливан 
и Йордания означават фактическо прехвърляне на традиционното регионално господство 
на Великобритания в Близкия Изток към нейния по-мощен съюзник. През следващите 
десетилетия на Студената война Съветският съюз и Съединените щати ще са основните 
сили, които ще се опитат да спечелят сърцата и умовете на народите в Близкия Изток, 
като ще се намесват в техните локални конфликти.
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THE MIDDLE EAST CRISIS AND THE BULGARIAN-SOVIET JOINT MILITARY EXERCISE 
OF 1958

Valentin Vasilev

Abstract

 One of the regions where the confrontation between the two superpowers, the Soviet Union 
and the United States, became particularly strong at the beginning of the Cold War was the Middle 
East. Important in the development of the „Arab Cold War“ was 1958, whose events led to lasting 
consequences in the development of the region. The catalyst for the Middle East crisis of the summer 
of 1958 was the anti-monarchist coup in Iraq on July 14, 1958. At the same time, to protect its loyal 
partners, the United States and Britain carried out military interventions in Lebanon and Jordan. In this 
explosive situation, the Kremlin is worried about a possible Turkish intervention that would jeopardize 
the achievements of the Iraqi revolution. The Soviet Union announced large-scale military maneuvers 
in the Turkestan and Transcaucasian military districts and on the territory of the People‘s Republic of 
Bulgaria. The Bulgarian-Soviet joint military exercise involved the Bulgarian Ground forces, Naval forces 
and Air forces together with two Soviet air divisions of the 48th Air Army from the Odessa Military 
District. The Bulgarian-Soviet joint military exercise of the summer of 1958 was an important stage in 
the development of the Bulgarian People‘s Army and the Warsaw Pact, as it was one of the first large-
scale joint military exercises in the pact, which in the future became one of the most frequently used 
instruments of the Soviet Union to put pressure on resolving international crises.
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АРХЕОЛОГИЯ НА КОНФЛИКТИТЕ

д-р Анета Петрова

Археологията на конфликтите е едно от новите направления в археологията, кое-
то бележи все по-голяма популярност в Северна Америка и Европа от началото на ХХI в. 
Първоначално развитието му е свързано с проучването на места, където са се състояли 
известни от историята битки. В сравнение с традиционните археологически обекти 
бойните полета имат някои особености, на които се и дължи късният интерес към 
тяхното изследване. В редица случаи местата на бойните действия са повече или по-
малко известни, а и съществуват писмени сведения за самите битки, особено за тези 
от по-новите исторически периоди. От своя страна бойните полета са почти неуловими 
археологически, тъй като на тях не се натрупва забележим пласт заради краткотрайното, 
макар и интензивно, използване. Може да се каже, че в края на XIX и началото на ХХ в. няма 
подходящи методи за тяхното проучване1. Дори и след откриването на металотърсача и 
въвеждането му в археологията продължава да се смята, че местата, на които са се провели 
бойни действия, нямат потенциал за сериозно археологическо проучване2. В края на 50-те 
години на ХХ в. са проведени първите съвременни изследвания на бойни полета в Португалия 
и САЩ, но те не получават широка популярност сред археолозите, една от причините за 
което е и използването на такъв непопулярен инструмент като металотърсача в някои 
от тях3. Още по-малко влияние оказват проучванията от края на 50-те и 60-те години 
на ХХ в., направени в някои държави на бившия Източен блок (Полша, Унгария, България), 
които в повечето случаи са свързани с годишнини от големи битки4. Те като че ли остават 
незабелязани от представителите на западните археологически школи и не се взимат под 
внимание като част от историята на дисциплината. В обзорната си статия за развитието 
на археологията на бойните полета в Централна Европа A. Homann изтъква като възможна 
причина за това обстоятелството, че тези проучвания не отговарят на представите за 
независимо проучване на западните учени5. Струва ми се, че не трябва да се пренебрегват 
още два фактора, които, макар и смущаващи, не би трябвало да се игнорират. От една 
страна, това е разделението на Изток и Запад, което има дълбоки корени, и особено на 
т.нар. Източен и Западен блок по времето на Студената война. 
 Изолацията и пропагандата и от двете страни са толкова силни, че създадените 
стереотипи все още не са, а и едва ли в близко бъдеще ще бъдат преодолени. От друга 
страна, трябва да се отчетат и спецификите на различните националности и съответно 
школи, при които ключова роля играе не само историческото им развитие, но и други фактори 
като например езика, който безспорно е бариера или проводник на влияние. 

В Полша, където активно се развива археологията на бойните полета, до средата на 
80-те години на ХХ в. се работи с най-напредничавите в този период методи – използват се 
металотърсачи, хеликоптери, фосфатен анализ на почвата6. Вероятно по полски образец е 
замислено и проучването на бойното поле край Варна, на което през ноември 1444 г. се про-
вежда битката на войските на крал Владислав Ягело и Янош Хуниади с тези на султан Мурад 
II, извършено през 1963 – 1964 г. по инициатива на тогавашния началник на Националния 
военноисторически музей полковник Марин Михов. Георги Джингов, който е ръководител 
на проучването, посочва, че писмените сведения са субективни, често противоречиви и 
напълно недостатъчни за специалиста, който се интересува от различните аспекти на 
военното дело. В данните, разкрити чрез специфичните методи на археологията, той вижда 
равностойни на писмените сведения свидетелства, които биха обогатили изворовата база. 
Планираните дейности включват проучването на литературните и архивните източници, 
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аерозаснемане и теренно обхождане, наблюдение на вече съществуващи изкопи, запознаване 
със случайните находки от района на бойното поле и мястото на намиране на тези, които 
представляват интерес, комуникация с местното население. Въз основа на събраните 
данни е предвидено „да се направят издирвания с магнитен и електрически метод“, след 
което да се проведат археологически разкопки и подводни проучвания на места с по-висок 
информационен потенциал7. Планираните дейности в значителна степен се доближават 
до тези, които се извършват и в наши дни, но поради липса на средства програмата е 
редуцирана.

Kакто беше споменато, тези изследвания в Източна Европа остават без внимание 
от другата страна на Желязната завеса, а истинското развитие на направлението започва 
от края на 90-те години на ХХ в. Подтик за него са проучванията, които провеждат Дъглас 
Скот, Мелиса Конър и Ричард Фокс на полето при Литъл Бигхорн, където през 1876 г. се 
е състояла битката между 7-и кавалерийски полк на армията на САЩ начело с генерал 
Дж. Кастър и обединените сили на племената лакота, северни шайени и арапахо8. Дъглас 
Скот, по-късно често определян като „баща на военната археология“, въвежда стратегия за 
полево проучване, която използва контролирано изследване с металотърсач, изпълнено от 
опитни специалисти, картиране на всички находки и криминологичен анализ на мунициите 
и останалите открити артефакти9. Важна част от метода е и детайлното изследване на 
архивите и устните традиции за идентифициране на потенциалните места за проучване. 
Трябва да се подчертае, че Скот с цел пълноценно използване на възможностите, които 
дават металдетекторите, се опира на доброволци с опит, притежаващи качествени 
апарати. Уверявайки се, че опитът и техниката са в основата на успешното проучване, 
той започва да създава квалифициран екип от археолози, работещи с металотърсачи. 
Важна промяна в подхода е картирането и събирането на всички находки, чрез чийто анализ, 
съчетан с данните за пространственото им разпределение, могат да се реконструират 
позициите и ходът на военните действия. Именно изследването на бойното поле при Литъл 
Бигхорн е едно от първите, които водят до осъзнаването на факта, че археологическите 
данни от битките могат да доведат до самостоятелна интерпретация, която да се сравни 
с историческите документи. Така постепенно направлението става популярно и спомага 
не само за проучването, но и за опазването на бойните полета10. Част от местата, къ-
дето са се състояли битки, стават обекти, посещавани с образователна и туристическа 
цел11. Някои проучвания са основа за заснемането на научнопопулярни телевизионни филми, 
които разпалват въображението на зрителите и популяризират археологията на бойните 
полета12. Това от своя страна активизира проучванията. 

***
Методът на Дъглас Скот остава актуален в наши дни, но с развитието на 

аналитичните техники, използвани в археологията, настъпват промени и в проучването на 
бойните полета. Особено важен за направлението е напредъкът в начините за недеструктивно 
изследване, свързан с използването на различни геопространствени технологии – системи 
за дистанционни изследвания (геофизика), географски информационни системи (ГИС), ди-
ференциални системи за глобално позициониране (DGPS), сателитни заснемания, лазерни 
заснемания и картирания от въздуха13. Разширяват се видовете геофизични инструменти 
и освен металотърсачи в редица проучвания се използват магнитометри, георадари и 
електрически измерватели на земното съпротивление14. Тяхната употреба дава възможност 
за локализиране и проучване на останки, особено на масови гробове, които биха останали 
неизвестни. Освен че увеличават възможностите за идентификация на археологически 
обекти, геопространствените технологии дават възможност за изследване на големи 
площи в степен, която е невъзможна с обичайните археологически методи. Разширяването 
на спектъра от заснемания от височина – сателитни и аерозаснемания в комбинация със 
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съществуващи исторически карти, фотографии, ГИС и GPS технологиите, дава възможност 
за картиране и анализиране на материалните останки от конфликти в контекста както 
на съвременния им ландскейп, така и на ландскейпа дълго преди и след военните действия15. 

Използването на ГИС позволява да се управляват, анализират и показват големи 
количества пространствени данни. Това разширява и възможностите на изследователите 
да погледнат дадено място от военна гледна точка и да установят какво са виждали 
участниците в дадена битка. Анализът на местността, известен с акронима КОСОА, е 
един от начините за археологическо изследване на места, свързани с конфликт. Терминът 
означава Key terrain, Observation and fields of fire, Cover and concealment, Obstacles, and Ave-
nues of approach, в превод „господстваща местност, наблюдение и зона на огъня, защита и 
маскировка, препятствия и направления на подход“16 и е един от начините да се изследва 
даден участък от топографска и стратегическа гледна точка. Под „господстваща 
местност“ (key terrain) се разбира всяко място, което дава отчетливо предимство на 
групировката, която го заема. „Наблюдение“ (observation) е възможността да бъдат 
видени други приятелски или неприятелски сили от дадено място, а в „зоните на огъня“ 
(fields of fire) оръжията могат да стрелят успешно по дадена позиция. „Защитата“ (cov-
er) и „маскировката“ (concealment) предпазват от вражеския огън. „Препятствията“ (ob-
stacles) са естествените и изкуствените заграждения, предназначени да спрат, обърнат 
или блокират движението на противниковата сила. „Направленията на подход“ (avenues of 
approach) са маршрутите, които водят до господстващата местност. В анализа на мест-
ността се държи сметка за още няколко показателя. „Решаваща (критична) местност“ 
(decisive /critical/ terrain) е местността, която трябва да бъде контролирана, за да се изпълни 
успешно мисията. „Мъртво пространство“ (dead space) е зоната в рамките на максималния 
обхват на оръжие или наблюдение, която не може да бъде видяна или уцелена от дадена 
позиция заради характеристиките на терена или огранченията във възможностите на 
оръжията. „Направления на изтегляне“ (avenues of withdraw) са маршрутите, които извеждат 
от господстващата местност, а „коридор за придвижване“ (mobility corridor) е районът или 
мястото, където е насочено движението поради ограниченията на терена. КОСОА анализът 
е създаден за сухопътни бойни полета, но се използва и в комбинацията им с водни, като се 
въвеждат различни променливи, които могат да определят хода на битката, напр. ветрове, 
течения, ширина и дълбочина на каналите. Анализът на местността е опит да се разкрие 
значението, което е придавано на местността, както и събитията, които са ставали на 
нея17. 

В последните години някои изследователи предлагат използването на компютърни 
реконструктивни симулации за подпомагане на разкопките на бойни полета. Този тип 
симулации дават възможност да се предположат действията, довели до даден резултат18, 
и по този начин да се разберат повече подробности за това, което се е случило в дадено 
сражение. Те обединяват различните видове налична информация в обща рамка и с помощта 
на вариации на стартовите условия представят различни хипотези. Особено подходящ под-
ход е агентно-базираното моделиране, което не само позволява проследяване на действията 
на всеки отделен агент, но и анализира промените на терена с течение на времето и дава 
възможност за симулиране и избор на най-добра стратегия за полева работа19. 

Наред с нарастването на интереса и техническите възможности за археологическо 
проучване на местата, свързани с отминали битки, нараства и академичният интерес 
към тях. През 2000 г. департаментът по археология на Университета в Глазгоу провежда 
първата археологическа конференция, посветена на бойните полета и конфликтите, а от 
2005 г. започва да излиза Journal of Conflict Archaeology. През 2006 г. към същия университет 
се създава „Център по археология на бойните полета“, а от 2008 г. Университетът в Бир-
мингам предлага магистратура и докторантура по археология на конфликтите. Академич-
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ният интерес неизбежно води до промяна в отношението към интерпретацията, както на 
предметите и ландскейпа, така и на спомена за събитията, и именно той е в основата на 
развитието на конфликтите като отделно направление20. 

***
Докато в началото интересът е концентриран към проучването на мястото, на което 

се е състояло дадено сражение, впоследствие той се преориентира към самото събитие с 
неговите предхождащи и последващи дейности21. Разширява се сферата на проучвания, която 
включва и местата, свързани с организацията и подготовката на военните действия – ла-
гери, арсенали, лазарети, гробища и др. Анализът на останките от бойните полета показва, 
че археологическото им изследване може да даде много повече информация от детайлите 
относно местоположението на военните части по време на боя. Принципите на проучване 
се оказват подходящи и за друг тип конфликти, в това число граждански недоволства, 
бунтове и войни, геноцид, военнопленнически, протестни и концентрационни лагери. Това 
води до генерализиране на проблематиката в посока археология на конфликтите. В общи 
линии е прието, че терминът „археология на конфликтите“ е по-широк и обхваща в себе 
си археологическите аспекти на всичко, свързано с конфликтите от какъвто и да е тип22. 
Самата терминология не е докрай изчистена и често „археология на бойните полета“ и 
„археология на конфликтите“ се използват за едно и също нещо според предпочитанието 
на отделния автор или като синоними. Анализирайки опита на Холандия в сферата на 
археологията на Втората световна война, Jobbe Wijnen предлага прецизиране на термина 
според целта, с която е проведено проучването. Според него, когато фокусът е върху 
случващото се по време на битките, военните решения, стратегията или логистиката от 
археологическа гледна точка, тогава трябва да се използва „археология на бойните полета“, 
докато „археологията на конфликтите“ има по-обща цел – да работи за предотвратяване из-
бухването на нови войни. Това разширява полето за изследване, включващо и теми, свързани 
със самия стремеж на хората към конфликти, както и страданията, породени от тях23.

***
Разширяването на тематичния обхват на направлението върви успоредно с 

разширяването на хронологичния. Това е част от увеличаването на времевата рамка, в 
която работи археологията, наблюдаващо се по-активно от края на 90-те години на ХХ в. 
насам предимно в англосаксонските страни, но и на други места като Испания, Франция, 
Скандинавските страни и др. в резултат от развитието на теоретичната археология 
и осъзнаването на същността на археологическите методи и извори като преди всичко 
свързани с материалната култура на хората24. Така фокусът на археологията се измества 
към взаимодействието между материалната култура и човешкото поведение без значение 
от времевата и пространствената рамка25. Конкретно археологията на конфликтите се 
ориентира и към конфликтите от новата и съвременната история. Проучването на послед-
ните (т.е. от XX и XXI в.) минава отвъд бойните полета и изисква специфични подходи, тъй 
като съвременните конфликти имат много голяма интензивност и предизвикват значителни 
промени на ландскейпа. Наред с това темата и представянето са особено чувствителни, 
защото в повечето случаи тези конфликти са свързани със и съответно предизвикват 
силни национални и етнически настроения. В допълнение идва и фактът, че за част от тях 
има запазена жива памет26. Разглеждането на съвременните конфликти като феномен с 
дълготрайно въздействие, оставящ следи на различни места и намиращ различно отражение 
във всички или в почти всички компоненти на обществото, поставя изследването им в 
тясна връзка с антропологията27. Това разширява изключително много спектъра на темите 
на изследване, които са насочени от полевите съоръжения, военните летища и ракетните 
силози през военните гробища, военнопленническите лагери и войнишкото творчество 
до колекционирането на шрапнели от Втората световна война от британските деца, 
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носенето на военни отличия и отражението на етническите прочиствания на Балканите 
през 90-е години на ХХ в. върху традиционните занаяти28. Особено голям интерес предизвиква 
Първата световна война, по-конкретно Западният фронт и е забележително, че това става 
точно когато поколението от живи свидетели на войната си отива29. Дори конфликти като 
Студената война, в които няма много бойни полета в прекия смисъл на думата, както и мир-
ните протестни лагери, насочени срещу войната, стават обект на изследване30.

Изместването на изследванията от бойните полета към конфликтите като цяло 
отваря врата и към такава специфична сфера, каквато са конфликтите в праисторията. По 
принцип идентифицирането и проучването на праисторически бойни полета е затруднено от 
невъзможността да се прилагат някои от характерните за дисциплината методи, например 
използването на металотърсач за откриване на артефакти, особено за периодите преди 
масовото навлизане на оръжията от метал. Археологията обаче е единственият начин за 
доказване на наличие на войни и конфликти, както впрочем и за каквато и да е друга дейност 
за периодите и обществата без писменост, за които няма етнографски данни. Спецификата 
на останките, които могат да покажат наличието на насилие или конфликт, определят и 
обектите на проучване, концентрирани върху въоръжението, укрепителните съоръжения, 
опожарените и разрушени жилища или селища, останките от починали вследствие насилие 
и травми и интерпретацията на някои изображения като представящи конфликти или лица 
с военен статус31. 

***
Развитието на археологията на конфликтите води до някои важни промени. В част 

от страните, където направлението придобива най-голяма популярност, се създават 
организации за опазване и представяне на бойните полета – САЩ (American Battlefield 
Trust, 1987), Великобритания (Battlefields Trust, 1992) и Шотландия (Scottish Battlefields Trust, 
2015). Заради бързото разрастване на градовете, което води до разрушаване на бойни 
полета, се създават документи, които помагат на собствениците и властите, издаващи 
разрешителни за строителство и експлоатация върху места, свързани с конфликти. През 
1995 г. във Великобритания е създаден регистър на историческите бойни полета (English 
Heritage Register of Historic Battlefields), който е проект на организациите English Heritage, Bat-
tlefields Trust и National Army Museum. През 2010 г. в Шотландия организацията Historic Scotland 
създава опис на историческите бойни полета в Шотландия (Inventory of Historic Battlefields in 
Scotland). През 2011 г. двата документа са включени в Списъка на националното културно 
наследство на Англия (National Heritage List of England), което осигурява тяхната защита. В 
САЩ бойните полета се ползват със закрилата на федералните и държавните власти, като 
получават статут на паркове, които почитат важните битки и загиналите в тях32.

Другата промяна е свързана с отношението към металдетектинга в страните, 
където направлението намира приложение. Традиционно и често с основание хората с 
металотърсачи се считат за иманяри, които изваждат артефактите от техния контекст 
и унищожават цялата археологическа информация, която може да се извлече както от 
артефакта, така и от мястото, на което се намира.33 Дори при използване на металотърсач 
в рамките на археологическо проучване е смущаващо отклонението от традиционната 
методология, която изисква бавно и внимателно разкопаване, при което се държи сметка за 
промените в почвената структура, дълбочината на артефактите и отношението им към 
намиращото се около тях. Особеностите на местата, свързани с конфликти и най-вече на 
бойните полета обаче показват, че металдектекторите могат да бъдат и средство за научно 
изследване. В редица случаи методологията на Д. Скот за използване на металотърсачи е 
единствената възможност за регистриране и изследване на обекти, заемащи голяма площ, 
каквито са бойните полета34. Това важи с особена сила за периодите след въвеждането на 
ръчното огнестрелно оръжие, когато има голямо количество артефакти от метал. И докато 
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включването на металдетектори едва ли намира противници, когато се отнася за подобен 
вид проучвания, съществува дебат относно участието на любители (т.е. не-археолози) в 
тях. Методът на Д. Скот акцентира върху добрата подготовка на хората, работещи с 
металотърсачите, както и на качеството на самите апарати, и затова той включва в 
проучването на Литъл Бигхорн неспециалисти. Примерът му е последван и от редица други 
археолози, което води до силна демократизация на археологията на бойните полета35. Воде-
щи изследователи считат, че именно сътрудничеството с клубовете по метал детектинг 
е част от решението на проблема с пораженията, които нанасят любителите върху 
археологическите обекти36. Дори има примери за метал детектинг сборове, организирани 
от музеи и научни институции с цел регистриране и проучване на археологически обекти, в 
които участват археолози, студенти и любители37. Все пак някои изследователи обръщат 
внимание върху възможните негативни страни на такова сътрудничество, породени от 
специфичните пристрастия и мотивацията на любителите на метал детектинга, които, 
участвайки в археологическо проучване, трябва да се пренастроят от обичайния си 
начин на действие и да работят под нечие ръководство. Както показват някои примери, 
обучените професионални археолози откриват над два пъти повече артефакти за единица 
време от любителите дори когато са поставени в по-неблагоприятни условия. Освен това 
любителите дори и понякога подсъзнателно пропускат сигналите за железни предмети, 
обръщат по-малко внимание и преминават по-бързо през зоните с ниска концентрация на 
артефакти. Това води до потенциални отклонения в получените данни и съответно непълна 
или погрешна интерпретация38.

***
Войните и конфликтите съпътстват човечеството почти през цялата му история. 

Често те са повратни точки в развитието на народите, а местата, на които са се 
състояли, са свързани дори несъзнателно от хората със самото създаване на историята, с 
борбата, понякога на живот и смърт на техните предци. Обичайно е именно тази емоцио-
нална ангажираност да се използва с пропагандна цел, неглижирайки отрицателните страни 
на конфликтите. Археологическото им проучване обаче може да направи изследването на 
конфликтите по-обективно, като добави редица детайли, тъй като археологическите извори 
са неутрални. Макар и непълни заради степента, в която са запазени, те представят всяка 
от враждуващите страни и позволяват да се покаже зловещата същност на войните не 
само чрез допълването на документалните и устните сведения, но дори и представяйки 
дребните детайли – малки предмети, принадлежали на участниците в конфликта, показвай-
ки човешките му измерения.
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ARCHAEOLOGY OF CONFLICTS

Aneta Petrova, PhD

Abstract

 Archaeology of conflicts is one of the new archaeological sub-disciplines, which since the 
beginning of the 21st century gradually gain popularity throughout North America and Europe. Some re-
search notwithstanding, it remains generally overlooked in Bulgaria. The discipline studies past military 
campaigns, the activities that precede and follow them, as well as other types of conflicts: civil unrests, 
riots and wars, genocide, prisoners of war, protest, concentration camps. Expansion in the thematic 
scope occurs alongside expansion of the chronological one – towards modern and contemporary 
conflicts. To the study of conflicts archaeology contributes a greater degree of objectivity – improving 
the level of detailed evidence, since archaeological data is neutral and represents each of the warring 
parties. It reveals the sinister face of war, not just by supplementing documentary sources and oral 
testimonies, but also by bringing in the spotlight some ordinary belongings of the participants.
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ДАРЕНИЕ ЗА НВИМ – ПОВОД ДА СИ СПОМНИМ ЗА 
БЪЛГАРСКИЯ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОДОР ИВАНЧОВ

Силвия Зарева

През ноември 2021 г. се навършват 120 години от края на управлението на кабинета 
Иванчов. Тодор Атанасов Иванчов е 11-ият министър-председател на следосвобожденска 
България. Много подходящо точно сега в НВИМ се получи дарение – портретна снимка 
на министър-председателя Тодор Иванчов (който понякога в изворите и литературата е 
назоваван Иванчев), предоставена от неговата племенница Аделина Маринова-Симова.

През 1858 г. в Търново, тогава в Османската империя, се ражда момченце, на което 
дават името Тодор. Когато пораства, бъдещият министър-председател получава отлично за 
времето си образвание. Той завършва „Робърт колеж“ в Цариград, след което учи три години 
медицина в гр. Монпелие, Франция. 

Непосредствено след освобождението на България през 1878 г. Тодор Иванчов се 
завръща в родината си и става учител в Дряново (1878 – 1879). Следващата точка от 
професионалната му биография е в Кюстендил, където е назначен за директор на средното 
образователно училище „Неофит Рилски“. То е една от първите държавни реални гимназии, 
създадени у нас след Освобождението. В модерната за времето гимназия при управлението 
на директора Т. Иванчов са създадени пансион, училищна градина, ученическа, учителска и 
училищна библиотека.

От 23 декември 1893 до 18 януари 1899 г. Тодор Иванчов е директор на статистиката 
в статистическото бюро в София.

Като министър на Народното преосвещение през 1899 г. Т. Иванчов въвежда с наредба 
първият официален български правопис. Той остава валиден до 1921 г., когато е заменен 
от омарчевския правопис. През 1923 г. с известни изменения отново е възстановен т. нар. 
иванчевски правопис, който остава актуален до правописната реформа на българския език 
през 1945 г. 

Политическата кариера на Тодор Иванчов започва в далечната 1886 г., когато в 
качеството си на активен деятел на Либералната партия участва в първото правителство 
на Васил Радославов (1886 – 1887) и в правителството на Димитър Греков (1899). Бил е 
народен представител в III велико народно събрание и в V и X обикновено народно събрание. 
В периода 1899 – 1901 г. Тодор Иванчов с указ на княз Фердинанд Сакскобургготски оглавява 
19-ото и 20-ото правителство на България, междувременно е и министър на финансите. В 
тайните общества у нас тогава има масони от всички нива на политическия, обществения 
и икномическиия живот на страната. Един от тях е и Тодор Иванчов.

Историята разказва, че по време на управлението на кабинета Иванчов, през 1899 
и 1900 г. лошите земеделски реколти, заедно със слабия експорт на храна от предишните 
години довеждат Княжество България до дългова криза. Това налага връщането на натуралния 
десятък (основен данък от Средновековието до ХХ в. в България). Тази непопулярна мярка, 
предприета от правителството, цели да увеличи паричния поток в хазната в услуга на 
чужди кредитори. Недоволството на народа предизвиква вълна от селски бунтове, които са 
потушени с кръв от армията и полицията. Между края на 1899 и средата на 1900 г. в тези 
бунтове са въвлечени над 500 селища и 350 000 души. Наложеният десятък и намесването на 
армията срещу разбунтувалите се хора провокират недоволството и на парламента срещу 
кабинета Иванчов. На 27 ноември 1900 г. княз Фердинанд възлага на генерал Рачо Петров 
да състави преходен кабинет до провеждането на нови парламентарни избори. Министър-
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председател на новото правителство, просъществувало до 12 януари 1901 г., отново е Тодор 
Иванчов, но реално властта се контролира от княз Фердинанд и генерал Рачо Петров. Поради 
съществуващия вече конфликт между Тодор Иванчов и Министерския съвет кабинетът не 
успява да се справи с поставените му задачи и подава оставка.

Три години по-късно, на 4 юни 1903 г., Тодор Иванчов и министрите му са съдени от 
Първия държавен съд за нарушаване на конституцията. Министър-председателят е осъден 
на 8 месеца затвор, но по-късно е освободен. 

Тодор Иванчов не създава семейство. 
Негов наследник се явява Аделина Маринова-
Симова, правнучка на брат му Сава. Сава 
Иванчов е доктор на юридическите науки, 
юридически съветник на княз Фердинанд и 
цар Борис III, зам.-председател на Народното 
събрание през 1900 г. Г-жа Симова любезно 
ми разказа и за други известни близки 
и роднини от родословието на двамата 
братя. По търновска линия техен братовчед 
е големият български държавник Стефан 
Стамболов. Известният възрожденец, 
корабовладелец и богат търговец на сол 
от Русе Иванчо Стоянов – Соларя, става 
тъст на д-р Сава Иванчов, който се жени за 
дъщеря му Елена. Около родолюбеца Иванчо 
Стоянов – Соларя, витае много история. 
Интерес за нас представлява фактът, че 
той, живеейки в две епохи – преди и след 
Освобождението, е финансирал четите на 
Стефан Караджа и Панайот Хитов, купил 
сабя на Христо Ботев и може би е платил 
билетите на четниците му за кораба 
„Радецки“. Иванчо Стоянов е финансирал и 
образованието на Иванка Ботева, дъщерята 
на Христо Ботев. 

Тодор Иванчов умира в Париж на 
47-годишна възраст. Гробът му до днес 
остава неизвестен за наследниците му и 
българската памет. 

С това затваряме само една страница от спомените за достойните български родове 
и техните вълнуващи истории. 

Прилагам снимката дарение (СнIV4156) от г-жа Аделина Маринова-Симова на 
роднината й Тодор Иванчов. На нея Тодор Иванчов се е снимал със своите отличия – орден 
„Св. Александър“ с лента ( който се връчва по личното благоволение на царя), орден „За 
военна заслуга“ ( за висши държавни служители и военни в знак на особено благоволение на 
монарха) и турския орден „Османие“ (гражданска и военна украса на Османската империя).

Снимка портрет на Тодор Иванчов. 
Фонд НВИМ, СнIV4156
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