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РЕДОВЕ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР
Балканските войни са последната възвишена и бляскава изява на възрожденския романтизъм. Те впечатляват
с феноменални прояви: въодушевление, ентусиазъм, себепожертвователност в името на българския идеал – освобождението на поробените братя и приютяването им под покрива на родното огнище.
Ние се обръщаме към тези събития не толкова, за да обясним всичко, колкото да възстановим някои истински
събития и факти, за да почустваме възхода и горчилката, да потърсим мъдростта, скрита в изпитанията и катаклизмите на това време. Време, което прелива от съдбоносни решения и действия, предопределящи в значителна
степен бъднините на българския народ.
Незабравимите героични събития са пресъздадени във вълнуващите творби на поети и писатели, художници,
скулптори и музиканти – неувяхващ венец на българската бойна слава, на величавия подвиг на българския народ през
Балканските войни.
доц. д-р Соня Пенкова

М УЗЕ ОЛОГИ Я
Новата законодателна рамка на публично-частното партньорство
Мариана Стаменова
Настоящото изложение няма претенциите за подробно и изчерпателно представяне на
новата законодателна рамка ... прочети

Брюксел — Кралският музей на въоръжените сили и военната история
Калина Хинкова
Кралският музей на въоръжените сили и военната история се намира в една от сградите на парка на Петдесетгодишнината ... прочети

В ОЕН Н А И СТ ОРИЯ
Тържество в 22-ри пехотен тракийски полк след Втората Балканска война 1913 г.
д-р Даниела Цанкова-Ганчева
Месеци след края на Втората Балканска война Министерството на войната се стреми
да създаде оптимистично ... прочети

Памет за извисения национален дух
д-р Стефанка Кръстева
Многоцветието и многозвучността на едно историческо събитие най-добре се проявява в художествените творби ... прочети

Генерал от пехотата Никола Жеков (1864 — 1949)
д-р Стоян Николов
Никола Тодоров Жеков е роден на 25 декември 1864 г. в Сливен и е първото дете на Тодор и Ирина Жекови ... прочети

Генералите на българския дух
Румяна Пенчева
Във времето на всеобщия национален подем след Освобождението и последвалите го
събития – Съединението и обявяването ... прочети
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Едно писмо, разказващо за превратностите през
първия етап от Балканската война 1912 — 1913 г.
Даниел Иванов

Книгите

Едно писмо, непубликувано до днес и съхранявано във фонда на Националния военноисто
рически музей, разказва за превратностите ... прочети

Полевите ножове във въоръжението на българското офицерство
през Първата световна война
Агоп Казазян
Бойният опит от двете балкански войни, в които постепенно се налага окопната война
с нейните специфични ... прочети

Амазонките от Гюл бунар – Спомени за Балканската война, разказани от
народната певица Стефка Съботинова
Веселина Тонева
Яхнали магарета, жените се движели бавно към Одрин. Дълъг път се точел пред очите
им, ту по шосето, ту направо през полето ... прочети

Как е преминала войската на Мурад II (1421 – 1451)
през Проливите в есента на 1444 г.?
Невян Митев
Едно от основните събития, които предопределят крайния изход на втория поход на Вла
дислав Варненчик (1434 – 1444) през есента ... прочети

Р ед а кци он н о -издателска дейност

н а Н а ци он а лния военноисторически музей
„Музейната мрежа в България.
Последните двадесет години (1989 – 2012)“. С., 2012 г.
д-р Соня Пенкова

„Военните музеи. Общата
история на първите години“
С., 2011 г.
д-р Соня Пенкова
„Музейната мрежа в България. Последните двадесет
години (1989 – 2012)“
С., 2012 г.
д-р Соня Пенкова
„Военна фотография.
Балкански войни
1912 – 1913“. С., 2012 г.
д-р Даниела Цанкова-Ганчева
„Военната униформа в България 1878 – 2004“. С., 2012 г.
д-р Даниела Цанкова-Ганчева
„Военни паметници
в България“
Петко Йотов,
Соня Димитрова,
Даниела Цанкова-Ганчева
„Мъдростта на един
вековен дъб“
С., 2011 г.
д-р Стефанка Кръстева
може да бъдат закупени на
касата на Националния воен
ноисторически музей, София,
ул. „Черковна“ № 92.

Казват че в недрата на всяка наука, дори и в най-развитата, винаги ще се намерят скъ
тани и непознати богатства ... прочети

„Военна фотография. Балкански войни 1912 – 1913“. С., 2012 г.
д-р Даниела Цанкова-Ганчева
В годините от 1944 доскоро за Балканските войни се говореше рядко и на широк кръг от
българското общество бяха малко познати ... прочети

„Военната униформа в България 1878 – 2004“
д-р Даниела Цанкова-Ганчева
Несведущият читател никога не би предположил колко многопластов е проблемът за во
енната униформа и колко обективни ... прочети

И н ф орм а ци онен бюлетин за музеите у нас и по света
Силвия Ламбова

НОВАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА
НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО
Мариана Стаменова

Н

астоящото изложение няма претенциите за под
робно и изчерпателно представяне на новата за
конодателна рамка на публично-частното партньорство.

То представлява пръв опит за схематичен анализ на За
кона за публично-частното партньорство, Правилника за
неговото прилагане и Наредбата за условията и реда за
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планиране и критериите за включване на проекти за ПЧП
в Оперативния план и в програмата за реализация на об
щинския план за развитие и има за цел да даде първона
чална обобщена информация на настоящата аудитория
за основните положения в областта на ПЧП, които се
регламентират с тях.
Въпреки, че необходимостта от създаването на ал
тернатива на бюджетното финансиране за проекти от
обществена значимост в Западна Европа възниква още
през 80-те години на миналия век, на ниво европейско
законодателство и до момента няма приет единен акт,
който да регулира публично-частното партньорство
(ПЧП) като такава алтернатива.
Приети са само няколко основни програмни докумен
та, от които на първо място следва да спомене публи
куваната през 2004г. от Европейската комисия (ЕК) Зе
лена книга за ПЧП (COM – 2004/327, final, 30. 4. 2004 г.).
Чрез нея комисията кани всички заинтересовани страни
да изпратят коментарите си по въпросите, формулирани
в книгата, като на основа на получените материали, ко
мисията планира да изготви съответните заключения, а
където сметне за подходящо, да внесе конкретни послед
ващи инициативи.
Следва период на консултации, като през май 2005 г.
ЕК публикува доклад, анализиращ обществените комен
тари, изпратени до нея в процеса на консултацията (SEC
(2005) 629, 03. 05. 2005 г.), а през ноември 2005г. приема
комюнике (COM (2005) 569, final, 15. 11. 2005 г.).
Така, постепенно се стига до приемането в края на
2006 г. от Европейският парламент (ЕП) на начален до
клад върху Зелената книга (European Parliament Resolution
on Public-private Partnerships and Community Law on Public
Procurement and Concessions – 2006/2043 – INI), очертаващ
възможните начини за регулиране на ПЧП, а през 2008 г.
– на Правила за институционални ПЧП, които регулират
специалните дружества, които могат да се създадат
между публичния и частния партньор.
Заслужава да се отбележи констатацията на ЕК, че
поради липса на дефиниция на понятието „публично-част
но партньорство“ много държави променят управлението
на обществените поръчки за проекти на ПЧП или опро
стяват националните правила и практики за обществе
ните поръчки, като често излизат извън минималните
процедурни изисквания на общностните правила (Дирек
тива 2004/17/ЕО и Директива 2004/18/ЕО) в тази област.
На сегашен етап водещи държави членки на ЕС със се
риозна национална законодателна уредба в материята на
ПЧП са Великобритания, Франция, Гърция, Ирландия, Хо
ландия, Испания, Португалия, Белгия. Голямо приложение
на проектите, реализирани чрез ПЧП, около 10 – 15 % е
на лице в Франция и Великобритания, като съвременните
модели на ПЧП водят началото си главно от Великобри
тания.
У нас с влизането в сила на Закона за публично-част
ното партньорство от 01. 01. 2013 г., се прави опит за
първи път да се създаде законова рамка на придобилото
вече голяма популярност и в нашата страна партньор
ство между държавата, респективно общините и частни
те партньори за постигане на дадени обществени цели.
До този момент, поради липса на законова база пове

чето от общините в България работиха по собствени
правила за осъществяване на публично-частно партньор
ство, но те не бяха достатъчни за въвеждане на ясни
правила, публичност и прозрачност при определяне на
частния партньор и регулиране на последващите взаимо
отношения между партньорите. Създадоха се и различни
модели на ПЧП, които комбинираха различни, незабранени
от Закона институти и похвати. Основната правна фор
ма на ПЧП, позната преди влизане в сила на ЗПЧП беше
праваната форма на концесията, уредена посредством
Закона за концесиите и Правилника за неговото прила
гане.
ЗПЧП е плод на дъргогодишно търсене на най-оптима
лен законов вариант за решаване на въпросите, свързани
с прилагането на ПЧП в България. След провала на няколко
законопроекта в тази област, най-сетне се стигна до
приемането на този специален закон, който да уреди об
ществените отношения, свързани с ПЧП, правен инсти
тут, непознат до този момент на българското право.
С приемането на ЗПЧП се въведе нов инструмент за
насърчаване на частните инвестиции в изграждането,
поддържането и експлоатацията на обекти на техниче
ската и социалната инфраструктура и се осигурява въз
можност за развитие на висококачествени и достъпни
услуги от обществен интерес при пълна публичност и
прозрачност на процедурите в унисон с добрите евро
пейски практики.
Законът е замислен така, че да допълни национално
то и европейското финансиране. Големите проекти у нас
често надхвърлят възможностите на държавните и об
щинските бюджети и затова е необходимо да се потърси
и друг източник на финансиране, а именно – частният
сектор. Чрез прилагане на ПЧП се спестяват около 20 %
от строителните разходи и 30% от разходите за под
дръжка и експлоатация на обектите, твърдят запознати.
У нас предстои практиката да го докаже.
Според изразеното от вносителите на законопроекта
в Народното събрание мнение, чрез Закона ще се осигури
участие на частния сектор там, където икономическата
изгода липсва, но частният сектор може да предостави
по-добра услуга от държавата.
На първо място следва да се посочи, че законът пред
лага легална дефиниция и характеристика на понятието
ПЧП /чл.3, ал.1/, както и на основни понятия като „дей
ност от обществен интерес” „услуга от обществен
интерес” /чл.4/, посочва обектите (приложното поле) и
субектите, дефинира целите и принципите на ПЧП.
Основните цели на закона са да осигури развитие на
висококачествени и достъпни услуги от обществен ин
терес чрез постигане на по-добра стойност на вложе
ните средства, да даде възможност за насърчаване на
частните инвестиции в строителството, поддържането
и управлението на обекти на техническата и социална
та инфраструктура и в извършването на други дейности
от обществен интерес, да създаде гаранции за защита
на публичните активи и за ефективното управление на
публичните средства, като осигури публичност, прозрач
ност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дис
криминация, равнопоставеност и пропорционалност при
осъществяване на ПЧП /чл.2, ал.1/.
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Основните характеристики на ПЧП са свързани с фи
нансирането на проекта, със срока на взаимоотношени
ята между публичния и частния партньор и с разпределе
ние на рисковете и съответстващите им отговорности,
като изрично се набляга на това, че ПЧП е средство за
извършване на дейности от обществен интерес.
При ПЧП финансирането на мероприятията по из
граждане, ремонтиране и/или поддържане на обектите
се осигурява от частния партньор, като неговото въз
награждението се осигурява от публичния партньор по
средством финансова подкрепа, при съответното раз
пределение на рисковете. Финансовата подкрепа може да
е под формата на плащания; предоставяне на права върху
имоти или части от имоти, различни от обекта, с който
се извършва дейността от обществен интерес, за из
вършване на допълнителна стопанска дейност и/или пре
доставяне на допълнителни услуги, извън дейността от
обществен интерес; предоставяне на права за извърш
ване на допълнителна стопанска дейност, различна от
дейността от обществен интерес и/или за предоставя
не на допълнителни услуги, извън дейността от общест
вен интерес. Законът не позволява обаче, като финансова
подкрепа към частния партньор да се предоставят права
върху обекти и имоти, които са публична държавна или
публична общинска собственост.
При ПЧП частният партньор няма право да получава
приходи от потребителите на съответната услуга от
обществен интерес, като в случай, че от услугата се
получават приходи от потребителите, на частния парт
ньор може само да му се възложи събирането им в полза
на публичния партньор.
В тази връзка, всеки публичен партньор внимателно
следва да анализира и прецени възможностите за осигу
ряване на финансова подкрепа за частния партньор преди
стартиране на проект за ПЧП.
Срокът на договор за осъществяване на ПЧП може да
бъде от 5 до 35 години и се определя за всеки конкретен
случай в зависимост от финансово-икономическите пока
затели на проекта и техническите и/или технологични
те особености на обекта.
Предвижда се разпределението на рисковете да се
осъществява според възможностите на партньорите да
се справят с тях. В Допълнителните разпоредби, §1, т.
16 са посочени „съществените рискове”, които по смисъ
ла на Закона са строителният риск, рискът за наличност
и рискът за търсене на услугата. Частният партньор ви
наги поема строителния риск и поне един от останалите
два съществените рискове.
За създаване на ПЧП следва да са налице следните
условия:
1. Възлагането на дейността от обществен интерес
не може да бъде осъществено по реда на Закона за об
ществените поръчки, защото публичният партньор не
може да осигури финансиране на дейността от общест
вен интерес и същото трябва да бъде изцяло или частич
но поето от частния партньор;
2. Чрез разпределение на рисковете между публичния и
частния партньор ще се постигне по-добра стойност на
вложените публични средства;
3. Възлагането на дейността от обществен инте

рес не може да бъде осъществено чрез концесия, защо
то няма приходи от потребителите на услугата от об
ществен интерес или от други трети лица във връзка с
дейността от обществен интерес, а когато има такива
приходи – не е предвидено частният партньор да получа
ва права върху тях.
Приложното поле, което е очертано в закона е умиш
лено ограничено.
ПЧП ще се прилага там, където възлагането на дей
ността от обществен интерес не може да бъде осъ
ществено по реда на Закона за обществените поръчки,
защото публичният партньор не може да осигури финан
сиране на дейността от обществен интерес и същото
трябва да бъде изцяло или частично поето от частния
партньор, както и там, където възлагането на дейност
та от обществен интерес не можеда бъде осъществено
чрез концесия, защото няма приходи от потребителите
на услугата от обществен интерес или от други трети
лица във връзка с дейността от обществен интерес, а
когато има такива приходи – не е предвидено частният
партньор да получава права върху тях. ПЧП задължително
се осъществява чрез разпределение на рисковете между
публичния и частния партньор, в резултат на което се
цели постигането на по-добра стойност на вложените
публични средства.
Според вносителите на закона, той запълва вакуум на
сегашния режим, който може да ощети както държавата,
така и частна компания с договор за концесия или изпъл
нител на обществена поръчка.
Законът обхваща специалните случаи – когато дей
ността не генерира собствени приходи, за да бъде отда
дена на концесия, и когато не става въпрос за еднократ
ни действия, които могат да се изпълнят с възлагане
на обществена поръчка. Споменават се, например кетъ
рингът за затворници, поддръжката на уличното освет
ление, обслужването на публични сгради, образователни
услуги, грижата за деца или възрастни хора, инфраструк
турното изграждане на паркинги, гаражи, спирки на град
ския транспорт, системи за наблюдение и сигурност, по
добряване на градската среда – зелени площи, паркове и
градини, при изграждане на обекти на здравеопазването,
образованието, културата, спорта и туризма, социално
то подпомагане.
Транспортните услуги, ВиК-услугите, при които по
требителите плащат за тях, добивът на природни бо
гатства и други области, които носят собствени прихо
ди, ще продължат да се отдават към частния сектор под
формата на концесия.
„Ограничихме и обхвата на закона до дейности, чието
оказване не носи собствени приходи” посочва г-жа Мен
да Стоянова, председател на бюджетната комисия към
парламента. Според създателите му, тъй като подобен
закон се въвежда за първи път, целенасочено обхватът
му не е много широк, като ще може да се разширява в
бъдеще, когато се види как действа и ако трябва, дори да
се внесат подобрения.
В обхвата на приложение на закона, като дейност от
обществен интерес, е посочено и предоставянето или
осигуряване на предоставянето на една или повече услуги
от обществен интерес чрез финансиране, както и строи
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телство, и/или управление, и/или поддържане на обекти на
социалната инфраструктура, предназначени за култура.
Варианти за ПЧП в тази сфера биха могли да се тър
сят по посока на изграждане, ремонтиране и/или поддър
жане на сгради/зали за театър, опера, балет, концерти,
изложби, други културни мероприятия; ремонтиране и/или
поддържане на държавни или общински музеи; изграждане
и/или поддържане на музеи със смесено участие и други.
На частния партньор може да се възложи извършване
то на ремонтните дейности и поддръжката на обекта
за определен срок, а самото предоставяне на услугата
от обществен интерес да остане в компетенциите на
съответния публичен партньор.
За да се защити собствеността на държавата, об
щините и публичноправните организации, законът въвеж
да забрана за извършване на разпоредителни сделки с
нея. При договорите за ПЧП не се прехвърля собственост
от публичния към частния партньор. Частният партньор
за срока на договора управлява и поддържа публичната
собственост, като в случаите, в които създава имоти,
те преминават в собственост на публичния партньор.
Когато обектът, с който се предоставя или се осигуря
ва предоставянето на услугата от обществен интерес,
е собственост на частния партньор, законът дава въз
можност с договора да се уговори прехвърляне на соб
ствеността върху публичния партньор, без да поставят
ограничения за условията, реда и сроковете за това.
Със Закона се предвижда създаването на публичен
регистър за ПЧП, който ще се води и поддържа от Ми
нистъра на финансите. Достъпът до регистъра ще бъде
безплатен и свободен чрез интернет-страницата на Ми
нистерство на финансите, като на него ще се публикува
информация относно приетите програми за ПЧП, тяхно
то изпълнение, решенията и обявленията за откриване
на процедурите за определяне на частен партньор, фи
нансово-икономическите анализи, решенията за опреде
ляне на частен партньор, сключените договори за ПЧП,
заедно с последващи техни изменения, информация за из
пълнението на договорите за ПЧП на публичноправните
организации и др. Чрез регистъра се цели да се гаранти
ра максимална публичност и прозрачност на процеса на
ПЧП в България.
На второ място ще отбележа, че законът маркира ос
новните етапи или стъпки, ако мога така да се изразя,
през които се преминава, за да се достигне до реализа
цията на едно ПЧП.
Следвайки тези стъпки, би следвало да започнем от
Националната програма и Оперативния план за публичночастно партньорство.
Първо важно и необходимо условие за успешното раз
витие на ПЧП в България е изготвянето, одобряването и
изпълнението от Министерски съвет на Национална про
грама за ПЧП на национално ниво.
Националната програма е основният документ за
стратегическо планиране на ПЧП на национално ниво, кой
то съдържа общите и специфичните цели, стратегията
за развитие и основните приоритети за осъществяване
на ПЧП в страната и в нея ще се включват както проек
тите за държавни ПЧП, за които се предвижда финанси
ране изцяло от частните партньори, така и проектите,

по които се предвижда финансова подкрепа от публични
те партньори, включително със средства от фондовете
на Европейския съюз. Националната програма за ПЧП се
разработва за седемгодишен период на действие.
Второ: Националната програма ще се изпълнява чрез
Оперативен план, който се изготвя по години и съдър
жа проектите за държавните ПЧП и за ПЧП на държав
ните публичноправни организации, както и сроковете за
изпълнение на проектите и необходимите средства за
тяхната реализация с посочени форма и размер на финан
совата подкрепа.
Не може да се осъществи проект за ПЧП, който не е
включен в Оперативния план.
На местно ниво: Политиката за общински ПЧП ще се
определя от съответния общински съвет с общинския
план за развитие и ще се изпълнява от кмета на общи
ната.
В програмата за реализация на общинския план за раз
витие в самостоятелен раздел ще се включват общин
ските ПЧП, сроковете за изпълнението им по етапи и
формата, и размерът на финансовата подкрепа за всеки
отделен проект.
В програмата се включват и проектите за ПЧП на
общинските публичноправни организации.
Не може да се осъществи проект за ПЧП, който не е
включен в програмата за реализация на общинския план
за развитие.
Общинският съвет приема решения за откриване на
процедури и за определяне на частен партньор, както и
решения за изменение, допълнение, продължаване и пре
кратяване на договори за общински ПЧП.
Тук е мястото да се посочи, че условията и редът за
включване на проекти за ПЧП в Оперативния план, съот
ветно в програмата за реализация на общинския план за
развитие намират своята уредба в Правилника за при
лагане на ЗПЧП, а критериите за включване са изрично
изброени в Наредбата за условията и реда за планиране
и критериите за включване на проекти за ПЧП в Опера
тивния план и в програмата за реализация на общинския
план за развитие.
Всеки публичен партньор, по смисъла на чл. 13 от За
кона, може да представи в Министерство на финансите,
в рамките на бюджетната процедура, ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ДЪРЖАВНИ ПЧП ПРОЕКТИ или ЗА ПЧП ПРОЕКТИ НА
ДЪРЖАВНИ ПУБЛИЧНОПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ. Предло
женията следва да бъдат придружени от предварителна
оценка за осъществимостта на проекта чрез ПЧП, съ
държанието на която е точно определено в Правилника.
Министърът на финансите изготвя списък на постъ
пилите предложения, въз основа на който Министерски
съвет ободрява Оперативния план. По аналогична проце
дура се извършват и актуализацията и измененията в
ОП.
Законът предвижда инициатива за осъществяване на
ПЧП да може да осъществи и всяко заинтересовано лице,
без да конкретизира това понятие. Предложенията на ЗЛ
следва да бъдат придружени от обосновка и финансовоикономически анализ, а когато включват строителство
– и от прединвестиционно проучване или инвестиционен
проект. ПП може да приеме или да откаже да предприеме
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действията по включване на проекта в ОП.
Следващите стъпки, които се предприемат от ПП са
стъпките по реализацията на конкретен проект за ПЧП,
като:
I. При включен в ОП проект за ПЧП, компетентния за
неговото осъществяване ПП предприема разписаните в
закона и в правилника по неговото прилагане ПОДГОТВИ
ТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ.
1. ПД включват основно осигуряване от ПП изготвяне
то на следните документи:
– ОБОСНОВКА ЗА ДОКЗВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНО
МИЧЕСКАТА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОЕКТА ЧРЕЗ ПЧП и;
– ПРОЕКТИ НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ – ПРОЕКТИ НА
РЕШЕНИЕ, ОБЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, СЪОТВЕТНО
ОПИСАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗАО
ПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧАСТЕН ПАРТНЬОР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРО
ЕКТ НА ДОГОВОП ЗА ПЧП.
2. Проект за ПЧП, включен в ОП, в който е предвидено
ПЛАЩАНИЯ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ и за който пред
стои откриване на процедура за определяне на частен
партньор се включва като ПРИЛОЖЕНИЕ към Закона за
държавния бюджет за съответната година. ПРЕДЛОЖЕ
НИЕТО се представя в рамките на съответната година.
3. ПП прави МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ пред ком
петентния орган – Министерски съвет или съответния
общински съвет ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗ
БОР НА ЧП. Към предложението се прилагат изготвена
та обосновка за доказване на социално-икономическата
целесъобразност от изпълнението на проекта чрез ПЧП
и проектите на документи, посочени по-горе в изложе
нието.
II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ЧАСТЕН ПАРТНЬОР
Процедурата за определяне на частен партньор
включва:
1. Приемане на решение за откриване на процедура за
определяне на частен партньор;
2. Провеждане на процедура за определяне на частен
партньор;
3. Приемане на решение за определяне на частен парт
ньор или на решение за прекратяване на процедурата.
Решението за откриване на процедура за определяне
на частен партньор и решението за определяне на частен
партньор или на решение за прекратяване на процедура
та се приемат от Министерски съвет по предложение
на съответния министър или ръководител на ведомство.
Частният партньор се определя чрез процедура, която
следва да се проведе при условията и по реда на Закона за
обществените поръчки /ЗОП/, като възможните видове
процедури са открита процедура, ограничена процедура,
състезателен диалог или процедура на договаряне с обяв
ление. Правомощията на възложител, определени в ЗОП,
в този случай се изпълняват от ПП, с някои изключения, в
които ЗПЧП е регламентирал вземането на конкретното
решение да става от Министерски съвет.
На трето място, ще обърна внимание на ДОГОВОРА
ЗА ПЧП.
След влизане в сила на решението за определяне на
частен партньор, се сключва ДОГОВОРА ЗА ПЧП между

съответния публичен партньор и участника в процеду
рата, определен за частен партньор, когато той е капи
талово търговско дружество /по смисъла на Търговския
закон/.
Задължителният минимум реквизити на договора са
посочени в чл. 44 от Закона, като неразделна част от не
го е финансово-икономическия модел, предложен от част
ния партньор.
При изпълнение на договора се осъществяват мони
торинг и контрол /текущ контрол/ на изпълнението на
задълженията на страните, както и одит на частния
партньор. Текущият контрол на изпълнението се осъ
ществява от публичния партньор чрез назначени от него
за целта длъжностни лица и/или контролна комисия. Мо
ниторингът се извършва от Министъра на финансите и
Министерски съвет, респективно от общинските съве
ти на база на ежегодна отчетност от ПП.
Със ЗПЧП се въвеждат специални случаи, при които се
изисква създаването на ново дружество – новоучредено
капиталово търговско дружество, страна по договора за
ПЧП.
В първия случай – когато участникът, определен за
частен партньор не е капиталово търговско дружество
или ако това е предвидено в обявлението или в оферта
та на участника, договорът се сключва с новоучредено
капиталово търговско дружество, наречено в закона про
ектно дружество. Едноличен собственик на капитала на
това дружество е ЧП, като то се създава за срок – срока
на договора за ПЧП и е обвързано с офертата на ЧП.
Във втория случай – когато е предвидено в обявлени
ето, договорът се сключва с новоучредено капиталово
търговско дружество, наречено в закона публично-частно
дружество. В това дружество съдружници или акционери
са ЧП като частен съдружник и държавата, общината,
публичноправната организация и/или публично предприя
тие като публичен съдружник. Това дружество се учредя
ва за срока на действие на договора за ПЧП и се подчиня
ва на редица, разписани в закона условия.
И при двата случая, новоучредените дружества не мо
гат да извършват дейности, които не са в обхвата на
договора за ПЧП, както и да участват в други дружества
или сдружения. Целта е да се създаде още един механизъм
за контрол по отношение на предоставянето на услугата
в обществен интерес.
ЗПЧП предвижда възможност договорът за ПЧП да мо
же да се изменя или допълва с допълнително споразуме
ние, сключено между публичния и частния партньор. При
определени случаи това става без решение на Министер
ски съвет, респективно, съответния общински съвет, но
в повечето случаи се изисква тяхна санкция.
ЗПЧП посочва и случаите, при които договорът за ПЧП
се прекратява. В основния случай, това е изтичането на
срока на договора.
На четвърто място ще се спра на някои специфични
характеристики на ПЧП, уредено с новия закон.
1. Законът определя случаите, при които се допуска
предоставянето на ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ОТ СТРАНА
НА ПУБЛИЧНИЯ ПАРТНЬОР, а именно когато частният
партньор не получава приходи от потребителите на дей
ността от обществен интерес или от други трети лица
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във връзка с дейността от обществен интерес, или е не
обходимо постигане на социално приемлива цена на услу
гата от обществен интерес, както и за възстановяване
на обекта след случай на непреодолима сила.
Под формата на финансова подкрепа публичният
партньор може да извършва реални плащания към част
ния партньор, да учредява вещни права върху имоти или
части от имоти, които са различни от обекта, с кой
то се извършва дейността от обществен интерес, за
извършване на допълнителна стопанска дейност или да
предостави на частния партньор права за извършване на
допълнителна стопанска дейност, различна от извършва
ната дейност от обществен интерес. Във всички случаи
учредените, съответно предоставените права са срочни
– до прекратяване на договора за ПЧП – чл. 11 ЗПЧП.
За предоставяне на финансова подкрепа от публичния
партньор ще се изисква доказването с обосновка на по
носимостта за бюджета и на постигането на по-добра
стойност на вложените средства чрез ПЧП. За държав
ните ПЧП тази обосновка ще се одобрява предварително
от министъра на финансите, като проектът следва да
се заложи и в Закона за държавния бюджет за съответ
ната година преди стартиране на процедурата.
2. За да постигне ПЧП целите си, е необходимо под
държането през целия срок на съответния договор на
ИКОНОМИЧЕСКИ БАЛАНС.
Във връзка с това в закона е дадена дефиниция на ико
номическия баланс на ПЧП, който представлява равнове
сието между ползите за страните и разпределението на
рисковете между тях в състоянието, в което същото е
било към датата на сключване на договора за ПЧП. Та
ка дефиниран, икономическият баланс на ПЧП трябва да
е налице във всеки етап от действието на договора за
ПЧП. Пряката последица от въвеждането на принципа за
поддържане на икономически баланс на ПЧП е определяне
то на законово ниво на обстоятелствата, при настъпва
нето на които този баланс се нарушава, и последиците
от това.
В заключение ще посоча някои от основните характе
ристики и предимства на ПЧП:
– Откриване на повече възможности за активно
включване на частния бизнес в развитието на държавна
та или общинската инфраструктура;
– Дългосрочен договор между публичен и частен парт
ньор за предоставяне на услуги от обществен интерес,

базиран на нови или подобрени активи;
– Частният партньор участва във всички етапи на
реализацията на проекта – проектиране, строителство,
финансиране, поддържане и/или експлоатацията на обек
та;
– Публичният орган дефинира целите, определя изис
кванията за качество и количество и контролира изпъл
нението;
– Частният партньор финансира изцяло или по-голяма
част от реализацията на проекта;
– Справедливо разпределение на рисковете между
партньорите на база на това кой може по-добре да се
справи с тях;
– Механизмът на плащане от публичния сектор се об
вързва с изпълнението;
– Подобряване на управлението на обекта и повишава
не качеството на услугите;
– По-добра стойност на вложените средства;
– Договор за публично-частни партньорства се сключ
ва със задължителна финансова и икономическа обоснов
ка, която определя принципите и изгодата на всяка от
участващите страни.
С цел популяризиране на института на ПЧП и негово
то правилно прилагане, в Министерството на финансите
предстои да бъдат разработени Методически указания,
Анализ на секторните политики, ръководства, финансови
модели и други материали и образци на документи, които
да подпомогнат централните и местни органи.
За финал ще отбележа следното – въпреки че ЗПЧП
включва културата в своето приложно поле, моето мне
ние е, че в чисто практически план, едно ПЧП, особено
що се отнася до държавните музеи като потенциални
участници в него, е трудно да се реализира. Причина за
това, виждам например в невъзможността като финансо
ва подкрепа към ЧП да се предоставят права върху обек
ти и имоти, които са публична държавна или публична
общинска собственост, както и в сложната и тромава
процедура за реализацията на ПЧП на национално ниво.
Не виждам също така, какви права за извършване на до
пълнителна стопанска дейност или за предоставяне на
допълнителни услуги, извън дейността, която ще е пред
мет на ПЧП може да предостави на ЧП един държавен му
зей? Логичният въпрос в случая е – няма ли да се отрази
всичко това негативно на привлекателността на ПЧП за
потенциалните ЧП?

БРЮКСЕЛ — КРАЛСКИЯТ МУЗЕЙ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ
СИЛИ И ВОЕННАТА ИСТОРИЯ
Калина Хинкова

К

ралският музей на въоръжените сили и военната
история се намира в една от сградите на парка
на Петдесетгодишнината. Богатата му колекция от над
сто хиляди експоната го нарежда сред най-богатите и

посещавани военни музеи в света.
Паркът на Петдесетгодишнината е известен повече
като Юбелпарк заради U-образния комплекс, построен по
поръчка на белгийския крал Леополд II през 1880 г, когато
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се навършват 50 години от създаването на Белгия като
независима държава. Няколко години по-късно по повод
Международното изложение на науката и индустрията
(1888), което се провежда в парка, изниква и Дворецът на
петдесетгодишнината – изящна постройка в неокласи
чески стил на архитекта Жедеон Бордьо. Днес паркът е
един от най-красивите в Брюксел, разположен на повече
от 30 хектара. Класическите градини, дългите алеи и
красивите лаврови дръвчета пренасят посетителите в
друга епоха.
В парка се намират Кралският музей на въоръжените
сили и военната история, Музеят на автомобила и Крал
ският музей за изкуство и история.
Историята на създаването на военния музей започва
през 1910 г., когато за Световното изложение в Брюксел
са събрани от Луи Леконт около деветстотин експона
та, които да представят историята на белгийските въ
оръжени сили през XIX век.
Изложбата има голям успех. Тя провокира в следва
щите години активна събирателска дейност. Музеят е
открит официално едва на 28 юни 1923 г. от крал Алберт
I. По време на Втората световна война окупационните
сили затварят музея. Достъпна е само библиотеката.
След войната музеят отново е отворен, а през 1976 г. с
кралски указ той става национална научна институция.
Днес музейната експозиция проследява развитието
на военната история и техника през последните 10 в.
Тя е изградена на тематико-хронологичен принцип и
колекционен похват. Колекциите му варират от ценни
огнестрелни оръжия и майсторски изработени мечове
до бронирани автомобили и самолети. Белгийски и чуж
дестранни униформи демонстрират еволюцията на во
енната униформа. Чрез множество картини, скулптури и
декорации в експозицията е представена военната поли
тика на страната, белгийската независимост и големи
те световни конфликти.

история на широката общественост във вида, създаден
през 20-те години на миналия век – т.е. тази зала сама
по себе си е музей в музея. Нейното обновяване все още
е в процес на обсъждане.
Специална зала в музея е насочена към специалисти
те и хората с интерес към оръжието. Залата е ренови
рана и в нея може да се види кремъчно и капсулно оръжие,
както и унитарно оръжие с различен калибър. Военният
музей на Брюксел притежава най-богатата и разноо
бразна сбирка на предмети от Първата световна война.
Една голяма част е посветена на артилерията. В нея са
представени оръжия от всякакъв тип и калибър, изложе
ни доста атрактивно и въздействащо.

Показан е британският танк Mark IV от 1917 г. – те
жащ 27 т. Отделено е място и на ужасните от използва
нето на химически газ по време на войната. Експонирани
са различни видове противогази.
Изцяло обновена зала, открита през 2011 г., е посве
тена на Русия. В нея са изложени руски сребърни съдо
ве, сигнални тръби и униформи, принадлежали на казашки
офицери, на царе и императори. Вещите са напуснали
страната по време на революцията през 1917 г. След
дълго пътуване те пристигат във Франция, а от 1936 г.
са притежание на Кралския военен музей в Брюксел. Един
от най-впечатляващите експонати е сребърна купа за
пунш с тегло над 50 кг.
Най-голяма
та зала в музея
е зала Авиация.
Тя е открита
през 1972 г. с
около 30 са
молета. Днес
колекцията на
броява 130 екс
поната, разпо
ложени в зала с
дължина 200 м,
широчина 70 м и височина 40 м.
Раздел авиация може да се похвали с изключителна
колекция от самолети от Първата и Втората световна
война, периода между двете световни войни и периода

Първата голяма зала Salle Historique 1830 – 1914 г. е
запазена в първоначалния си вид и е типична за година
та 1920 – с униформи, знамена и картини по стените.
В нея са разположени около осем хиляди експоната. Те
датират от началото на белгийската независима дър
жава. При откриването на експозицията музейният екип
е имал амбицията да покаже всичко свързано с военната
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след Втората световна война. С подкрепата на добро
волци и на белгийските ВВС много от самолетите са
възстановени. Някои от тях като Nieuport 23, хидроплана
Шрек и два германски самолети за наблюдение от Пър
вата световна война са изключително редки и предиз
викват голям интерес сред посетителите. Колекцията
проследява развитието на авиацията в световен мащаб.
Тук могат да се видят Spitfire, Tiger Moth, легендарният
Дакота, МиГ-21 и F-16.

Музеят развива активна дейност, насочена към под
растващите. Отдел Образование организира събития за
деца като образователни програми на английски, френ
ски, холандски и немски език, екскурзии, рождени дни и др.
Музеят предлага възможност да използвате и аудио гид.
Представя се информация за 80 предмета, 40 истори
чески теми и личности на 4 езика – холандски, френски,
английски и немски.
В музея функционира Информационен център с биб
лиотека, военен архив и фото
архив.
Фондът на библиотеката
наброява около 300 000 тома,
свързани с военната история
и военното изкуство. Създа
дена е през XIX в. и съхранява
както частни колекции, така и
колекции на разпуснати полко
ве, белгийски и чуждестранен
периодичен печат.
Военният архив притежава
всички документи, свързани с
дейността на Министерство
на отбраната на Белгия. Найстарите документи датират
от XVІІІ в., като това главно са официални и лични до
кументи по военна история. Към архива има специален
фонд с военни карти. В него се съхраняват и първите
официални карти на страната.
Фотоархивът е невероятно разнообразен. Съхранява
над 100 000 снимки. Музеят разполага с база данни за
падналите на белгийска територия самолети по време
на Втората световна война (септември 1939 – май, 1945
г.). Приоритет на музея е да представи със съвремен
ни средства образа на армията и въздействието, което
тя оказва върху обществото. Музеят често е домакин
както на военни, така и на светски събития. Разполага
със сувенирен магазин, електронна книжарница, издава
информационен бюлетин. Отворен е за посещение от
вторник до неделя. Входът е безплатен.
Кралският музей на въоръжените сили и военната ис
тория със своята многостранна дейност е добър пример
както за интердисциплинарни научни изследвания, така
и за ползотворното използване на събраните колекции
като инструмент за познание и възпитание.

Колекцията бойни машини наброява над 250 експона
та. Тридесет от тях са разположени във вътрешния двор
на музея. Този сектор е открит на 9 май 1980 г. Колек
цията включва не само бронирани коли, използвани от
белгийската армия от 1935 г. до днес, но и голям брой
чуждестранни танкове. В музея могат да се видят бри
танският Чърчил, френският EBR-Panhard, руският Т-34
и американският Шърман, а останали превозни средства
се съхраняват в складовите помещения на музея в кре
постта Kapellen в Антверпен. Колекцията е една от найбогатите в Европа, представяща производството на
бронирани превозни средства от 1917г. до днес.
Кралският музей на въоръжените сили и военната
история се намира в непрекъсната експанзия. Днес не
говата експозиция обхваща няколко основни периода,
разпределени в следните зали: Холандска, Независимост,
Въоръжение, Средновековие, Наполеон, Първа световна
война, Русия, Артилерия, Авиация, Военноморски флот.
През 2004 г. е открит Европейски форум на съвременни
те конфликти и зала Bordiau.

ТЪРЖЕСТВО В 22-РИ ПЕХОТЕН ТРАКИЙСКИ ПОЛК СЛЕД
ВТОРАТА БАЛКАНСКА ВОЙНА 1913 Г.
д-р Даниела Цанкова-Ганчева

М

есеци след края на Втората Балканска война
Министерството на войната се стреми да съз
даде оптимистично настроение в обществото, бази
райки се на българската народопсихология. Да отдаде

дължимото преклонение към загиналите по бойните по
лета и да създаде подходящо отношение към военните
символи – бойните знамена. Знамето като символ на по
бедата да спомогне за преживяване на събитията след
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Цариградския мирен договор от септември 1913 г.
Започват да се организират ритуали, един от които
е предаване на пленено турско знаме на 22-ри пехотен

българските войници турското знаме.5 Пленяването на
знаме е символ на победа според военните устави (зна
мето е символ на военната част и тя се заличава при
неговата загуба).
Командващият 4-та армия ген. Стилиян Ковачев се
чуди кого да представи за награждаване по повод побе
дата при Булаир. „Показаната храброст на нашето войн
ство в този блестящ бой беше така единодушна, че се
страхувам да направя оценка за някаква относителна
лична храброст”.6 Гордостта на тракийци от успешно
изпълнения дълг прозира в марша „Булаир”.
„...Бурно мятат се вълните,
на Егея, Мрамора,
и повтарят на борците,
гръмогласното “ура!”
Кървава зора вестява,
страшни боеве за мъст,
рилците са готови,
смело в бой да полетят...”

Кроки на боя при Булаир с подпис на ген. Г. Тодоров

тракийски полк. За този ритуал научаваме от документ,
част от архива на ген. Георги Тодоров: „Тържествено
предаване на 22-ри тракийски полк „турско знаме”, от
нето от ръцете на турците от същия полк при Булаир
на 26 януари 1913 г.”1 Документът се състои от 6 стра
ници машинописен текст с подпис на старши адютанта
при щаба на 7-ма пехотна рилска дивизия, причислен към
Генералния щаб – майор Гавраил Личев.
Тържеството е подготвено с идея да създаде в при
състващите чувство за изпълнен дълг и гордост и отно
во да се напомни за славната победа на полка при Булаир
през януари 1913 г.2
Седма рилска дивизия в състава на Четвърта армия,
командвана от ген. Ковачев, има за задача през януари да
отбранява фронта от Сароския залив до Шар кьой. Диви
зията удържа натиска на турския Булаирски корпус. Две
турски дивизии – „Мюретеби” и 27-ма низамска, са сре
щу българите. В края на 26 януари българите се поздра
вяват със забележителната победа при Булаир. Въпреки
неравните сили те осъществяват една от най-блестя
щите отбранителни операции по време на цялата Бал
канска война.
Най-тежки сражения водят 22-ри пехотен тракийски
полк, 13-и пехотен рилски полк, подкрепени от 49-и пе
хотен полк. Главните военни действия на 22-ри пехотен
полк през януари са около чифлика Доган Аслан и Рязана
та могила. Завързват се кръвопролитни схватки, особе
но около 15 ч., българите преминават в настъпление по
цялата линия. Командирът на 22-ри пехотен полк полко
вник Савов издава заповед до командира на 2-ра дружина:
„...Дръжте се най-упорито. Всички тракийци тук да си
сложат костите, но ни крачка назад...”3 Войниците от
полка напредват около чифлика, подсилени от 4-та дру
жина на 49-и пехотен полк. Противникът търпи много
загуби при българското настъпление „на нож”. При сра
женията при Булаир на 26 януари 1913 г. е взето турско
знаме. „...турците имат загуби в ранени и убити, между
тях е знаменосецът”4. Младшият подофицер Димитър
Терзийски пръв взима и гордо развява над главите на

На 2 ноември 1914 г. с подобаваща тържественост
турското знаме, пленено при Булаир на 26 януари 1913 г.,
е донесено по нареждане на началника на 7-ма пехотна
рилска дивизия от старшия адютант на дивизията ма

Връх Севри тепе при Булаир, 22-ри пехотен тракийски полк

йор Гавраил Личев. Двата полка от гарнизона на Самоков
са строени на площад „Цар Борис”. От там до пътя към
казармите войниците са наредени в шпалир. В 10 и 30 ч.
гражданството изпълва площада.
„...Пристигна и една рота начело с развято наше знаме. Музика, отдаване войнишки почести, сваляне шапки
от гражданите, вълшебна тишина, най-после видът на
нашето знаме, цяло разпокъсано на парцали, вдъхват на
всички присъстващи респект, свети чувства развълнуват нервите... Нашето знаме, поставено пред средата на
ротата, обградено от офицерите на гарнизона и многолюдния народ...”7
Прочувствената реч, произнесена от майор Личев, при
съствието на двете знамена спомагат за създаване на
съпричастност към събитията от края на януари 1913 г.:
„...Ако Шукри паша в Одрин даде заповед да изгорят
всички военни знамена, ако Таксим паша в Солун разпо
10
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реди да унищожат знамената си, не показва ли какво
значение се отдава на загубване на знамето... Тракийци,
бъдете честити и знайте, че с гордост и заслужено Вий
ще го притежавате. Вий същите на 17 юний 1913 г. при
превземането на в. 650 при Злетовска река показахте
чудеса от храброст... По късно същите вие от 24 юни до
17 юли на Калимановските позиции решихте да умрете
като един, но ни крачка назад ....”8
С нужната тържественост турското знаме е доне

чинове от същата дивизия, а особено на 22-ри полк за
показаната от тях храброст при вчерашните бележити
сражения.”10
Тържественото предаване на чуждо знаме на полк се
превръща в значимо събитие за общността. (предходно
то изречение да отиде след)
От дистанцията на времето може да оценим преме
реното и подоба
ващо отношение
към знамето на
противника, пока
заната зрялост в
подхода, въпреки че
още кървят рани
те от войната.
Турското знаме
се съхранява пър
воначално в полка,
след време е пре
дадено в Знамена
та зала на Дворе
ца, а през 1946 г. е
предадено на Глав
ния военен музей
(НВИМ),
където
се съхранява и до
днес.
Снимка на турско знаме

Връх Севри тепе при Булаир

сено по нареждане на началника на 7-ма пехотна рилска
дивизия ген. Георги Тодоров и връчено на командира на
полка. Под звуците на „Булаирски марш” турското зна
ме се „разнесе за оглед” между гражданството. „...След
церемониалния марш с ротата, както обикновено в по
добни случаи, цялото шествие, ротата със знамената,
офицерите от гарнизона, всички войници от двата полка
и голяма част от гражданите потеглиха за казармите
на 22-ри пехотен тракийски полк...”9
Заповед по 7-а пехотна рилска дивизия № 10 от 28
януари 1913 г. , село Кавак
„...Получих от командващия 4-та отделна армия
следната телеграма, изпратена на 27. ...Негово Вели
чество Главнокомандващият благоволи да изкаже своя
та дълбока благодарност на началника на 7-ма пехотна
рилска дивизия и на господа офицерите и всички долни
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ПАМЕТ ЗА ИЗВИСЕНИЯ НАЦИОНАЛЕН ДУХ
д-р Стефанка Кръстева

М

ногоцветието и многозвучността на едно ис
торическо събитие най-добре се проявява в ху
дожествените творби. Може би затова все по-често
чуваме съвета: „Ако искаш добре да разбереш истори
ята, чети художествена литература“. Стихосбирката
на Иван Вазов „Под гърма на победите“ е един чудесен
пример за това.
Преди още да почнат военните действия, Иван Вазов

получава поръчка от редакцията на в-к „Мир“ да напише
нещо, в проза или стихове, което да помести в деня, в
който българските войски преминат границата. Според
нея „това велико събитие може да бъде изтъкнато само“
от перото на народния поет1. По-късно български офице
ри също канят патриарха на българската литература да
създаде една нова „епопея на незабравимите“, защото
той е най-мощен да изрази „чувствата, що вълнуват се
11
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га всички български сърца“2.
обръща внимание на това, че в тези зе
Поетът откликва на тези предложе
ми все още живее население „що мисли и
ния и вдъхновен от историческия подем
ридае на български език“, и не престава
на народния дух създава стихосбирката
да се бори за освобождението си в го
„Под гърма на победите“, една съкровена
дините след Берлинския конгрес. Поетът
изява на този дух, колкото и традицион
прави обобщение, че в „чаровните“ бал
но да звучи и да предизвиква критична
кани и поля на Македония беснее насили
рефлексия у някои. В нея се представят
ето на тримата душмани – турчин, грък
общественият и духовният устрем на
и сърбин „брат жесток“4. И въпреки това
българина по време на Балканската вой
българският дух е все още жив, защото
на. Очертават се причините за обявява
той идва от „Миладиновата Струга“ и
не на войната, нейният характер, проя
от „Самуиловия Охрид“. Поетът изра
вената храброст на българските войни,
зява своята убеденост, че „който знае
отзвукът на победите им в Европа и на
така да мре, не може веч да бъде роб“5 и
деждата на народния поет, че идните по
според думите му войната е започната
коления ще помнят и ще имат за пример
заради свободата на Македония и тя е
Иван Вазов
подвига на предците си.
продължение на борбата на българите за
Иван Вазов вижда причините за Балканската война национално обединение6.
в събитията, предхождащи тридесет и четири години
Иван Вазов определя като справедливи както Освобо
нейното обявяване – т.е. в 1878 г., когато на 13 юли съ дителната, така и Балканската война. В стихотворени
щата година Берлинският конгрес взема окончателното ето, „Не за завоевания се борим“7 той подчертава, че „не
решение за съдбата на България, анулирайки Санстефан сме за плячка гладни, ни за слава, //скъпим кръвта, та да
ския мирен договор, въз основа на който се създава Кня я позорим – // за висша цел се щедро тя отдава.“ Война
жество България с територии, обхващащи българската та по принцип е бич и позор за човечеството, но тази
етническа общност, утвърдени със султанския ферман война – констатира поетът – е озарена от най-чиста
от 1870 г. Според този договор Княжеството трябва любов към човека и от векове за българина е нетленен
има свое правителство и войска, които са припознати венец. Защото тя трябва да счупи братско иго, както
от великите сили. Решенията на Берлинския договор нашето друг брат счупи по бойните полета.
обаче прекрояват политическата карта на Балканите.
Някъде между редовете на сбирката са скътани как
Разпокъсват Санстефанска България на пет части: Кня то грешните решения на правителството, така и теж
жество България, автономна област Източна Румелия, ките исторически последици от тях за по-нататъшното
Македония и Одринска Тракия (върнати на Османската развитие на България. Управниците на държавата се от
империя), Северна Добруджа (дадена на Румъния) Нишка казват от обявяване на автономия на единна Македо
ния. При успешна война според договора, подписан със
област и Поморавието (получава Сърбия).
В стихосбирката си Вазов не се спира на факта, че Сърбия, Македония се разделя на две части – безспорна
след Освободителната война всички, включително и Ру и спорна. Безспорната се дава на България, а спорната
сия, изразяват несъгласие със създаването на толкова се решава след войната. България получава земите на
голяма държава в тази част на Европа. Русия и Англия изток от долното течение на р. Струма, а Сърбия – зе
още на 30 май 1878 г. подписват тайно споразумение за мите на север и северозапад от Шар планина.
Правителството не третира в договорни клаузи и
разкъсване на българската етническа общност. Така
стъпка по стъпка европейската дипломация унищожа въпроса за разпределението на териториите след вой
ва резултатите от Освободителната война и създава ната. Към вече сформирания Балкански съюз между Бъл
предпоставките за продължаващите и до сега военни и гария, Сърбия и Гърция се присъединява и Черна гора.
На 17 септември 1912 г се оповестява общата мо
политически противостояния на Балканите.
В стихотворението „Берлинският ареопаг“ поетът билизация на войската ни. Страната е обхваната от
прави извода, че балканските народи са щели да имат невероятен патриотичен подем. Навсякъде барабанчи
много „по-хубави съдбини“, ако не са били решенията на ци – глашатаи, прочитат манифеста за мобилизацията.
Берлинския конгрес3. Тези решения носят мощен и злоко По улиците настъпва голямо оживление. Върви трескава
бен заряд, пораждащ конфликти, много от които с кървав подготовка по мобилизационното назначение и всеки се
край – например кланетата на българското население стреми да се яви в срок по местата си. Настъпват и мо
в Щип и Кочани, извършени в края на 1911 г. и началото ментите на раздяла с любимите хора. Не липсват сълзи
на1912 г. Народният поет напомня, че всички въстания и и провиквания: „Боже, запази го и жив ни го върни!” Оркес
бунтове на поробените етноси са съпроводени с „ужа три шестват по улиците, свирейки марша „Ний ще по
си, убийства и кланета“ и това става пред очите на бедим”. Още в първите дни на мобилизацията се демон
цивилизована Европа, която проявява пълно бездействие стрира висок дух в полковете, което е залог за осъщест
и бездушие. Държавите, планиращи да се изправят сре вяването на заветното всенародно желание за свобода
щу Турция, водят открита пропаганда. В България тя е и правда във всички земи, където се чува българска реч,
подчинена на лозунга „На борба за освобождение на по където тупти българско сърце. С войнишки униформи, с
робените братя от Тракия и Македония“. Иван Вазов се пушки, саби и оръдия, с развети знамена, окичени с цветя
присъединява към благородните мотиви за войната и и с висок боен дух българските войници се отправят към
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границата на Османската империята.
Войната е обявена на 5 октомври 1912 г.
Победата над Турция е изключително трудна задача,
защото тя разполага с почти милионна армия, въоръже
на с модерно оръжие и с множество крепости на Бал
каните (най-силни сред които са Одрин, Янина, Шкодра,
Чаталджа.
Според стратегическия план Сърбия действа на послабо защитеното Македонско направление. Гърция на
предва на север към Солун и трябва да обсади и превземе
силната турска крепост Янина в Епир, а гръцкият флот
да блокира Дарданелите и да превземе турските остро
ви в Егейско море. Черна гора действа в Косово и Ново
пазарския санджак и трябва да обсади силната крепост
Шкодра в северна Албания.
България действа в Източна Тракия. Тук са основ
ните турски сили с двете крепости Одрин и Лозенград.
Българското командване свиква под знамената си 600
000 войници и 6750 офицери. Организирани са в три ар
мии, начело на които стоят съответно: на 1-ва армия –
ген. Васил Кутинчев; на 2-ра – ген. Николай Иванов, и на
3-та – ген. Радко Димитриев. Първа армия напредва към
турската граница по поречието на р. Тунджа. Втора ар
мия се съсредоточава от изходни позиции в триъгълника
между р. Марица, Харманли и Хасково. Трета армия по
тегля към околностите на Ямбол, а нейните авангардни
части настъпват към Лозенград. Съгласно Конституци
ята върховен главнокомандващ е цар Фердинанд, а негов
заместник е ген. Михаил Савов.
Бежанците от Македония и Одринско сформират
подготвеното за бойни действия Македоно-Одринско
опълчение, съставено от близо 15 хил. бойци. Успоредно
с това други бежанци създават няколко десетки добро
волчески чети, които прекосяват границата за бойни
действия в тила на противника. В редовете на опълче
нието застават и над 500 чужденци.
Предвижда се бойните действия да започнат с ата
ката на турско-българската граница в частта, която
минава по гребена на Родопите – върховете Курт ка
ле, Пилаф тепе и Тас тепе. Според плана тези височини
трябва да се овладеят едновременно и непременно да
се постигне успех, който да провокира сред противника
смут и паника. Така замисленият план е осъществен. По
беда е постигната с 15 убити и 24 ранени при нощната
атака на връх Курт кале. Цар Фердинанад среща няколко
от ранените. Вижда, че един от тях е със счупена че
люст, превързана с кърпа и парче вестник. Царят казва
на войниците няколко думи за кураж, а синът му Борис
взема имената им и обявява, че са удостоени с Войнишки
кръст „За храброст“.
На 5 октомври около 13 часа Тунджанската дивизия
преминава границата. Цар Фердинанд, ген. Рачо Петров,
ген. Никола Иванов и др. наблюдават с бинокли придвиж
ването на войската. Започва така жадуваната война за
освобождение и обединение на българските земи. В на
чалото на войната Върховното командване стои далеч
от боевете. „Изглежда сме свидетели на модерна война,
която се води от разстояние – записва в дневника си
личният секретар на монарха граф Робер дьо Бурбулон.
Войниците напредват, а Генералният щаб е далеч от

бойните действия. Царят кипи от нетърпение. Той иска
да е на границата, но не бива да сме прекалено близко,
защото тогава човек става късоглед и загубва общия
поглед.“
Още в първите дни на войната, 2-ра армия минава в
настъпление по долината на р. Марица. Нейната задача
е да обсади Одрин и осигури операциите на главните си
ли. В резултат на това пламват ожесточени сражения.
Срещу българските войски е Източната турска армия
на Абдулах паша. Тя също получава заповед за активни
действия, опирайки се на крепостите на Одрин и Ло
зенград. Турците атакуват българските позиции, като
се опитват да обхванат фланговете. След тежки сра
жения, при които няколко пъти се стига до ръкопашен
бой, българските части успяват да заемат височините.
В стихотворението „Към бойните полета“ Вазов пи
ше, че България прилича на „настръхнал серафим“ и сти
хийно лети напред „във сеч“ и „в барутний дим“, давайки
„всичко свое: снага, душа и кръв“. В борбата нейните
войни носят „мощта на урагана, и гнева на страшний
лъв“8.
Първият освободен град е Мустафа паша (Сви
ленград). Град, който става тилова база на българската
армия, обсаждаща и щурмуваща Одрин. На 12 октомври
1912 г. цар Фердинанд влиза в града. Това е първото му
посещение в новоосвободените територии от началото
на Балканската война. По тесните градски улици се тъл
пят хора, радостни и щастливи те поздравяват преми
наващите войски, милват телата на оръдията, горещо
прегръщат освободителите. По този повод Ив.Вазов пи
ше стихотворението си „На Свиленград“9. Чрез него той
поздравява града, освободен от ярема на робството, и
пожелава на Марица, която до вчера е „жално плакала“,
„да лей триумфална песен чак до морската граница“. Ед
новременно с това благодари на гражданите на града,
които са именували улица на негово име, и припомня ми
говете, които е изживял тук като учител през 1874 г.
В стратегическия план на българското командване
ІІІ-а армия трябва да нанесе главен удар в направление
Лозенград и заедно с 1-ва армия да разгроми Източната
турска войска, настъпваща по долините на Тунджа и Ма
рица. За два дни българските военни части превземат
непристъпните твърдини. Още тук българските войни
ци показват своето бойно и морално превъзходство и
опровергават думите на фон дер Голц, който изразява
мнение, че „лозенградските силни позиции могат да бъ
дат взети само след шестмесечна обсада, и то от пру
си“. За победните битки в Лозенград народният поет
твърди, че това е „велико слово в нашата история мла
да..., триумф на мощ корава и на сила необятна... напор
титански на народний дух“10. Именно с Лозенградската
победа се поставя началото на велика епопея, предве
щаваща края на една огромна империя. Същевременно
победи постигат и съюзническите армии. Освободени са
още Солун, Скопие, Охрид и целият свят разбира, че бой
ният дух на българите и техният устрем са достойни
за възхищение. Тежки сражения закипяват и по линията
Люлебургаз – Бунархисар. В стихотворението „Сенките
при Аркадиопол“11 (така се казвал през средните веко
ве Люлебургаз) Вазов напомня, че в равнините около тоя
13
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град някога са спечелени две бляскави победи от бълга
рите над византийците: от Симеон през 613 г. и от Асен
І през 1184 г. Сегашното сражение тук се подкрепя от
някогашните смели участници в битките. Това са слав
ните „войнствени царе-войводи“, въоръжени „със своите
копия, саби, лъкове“. Наблюдавайки този „нов гигантски
бой“, те тихо продумват: „Братя, ето време е да видим
сбъднат бляна си големи!“ и се сливат със сегашните
войни за път към Цариград. Народният поет определя
тази битка като титаническа, сравнявайки я с Ватерло
и Бородино, т.е. с най-великите битки в историята на
човечеството. Това е „лют двубой“ – споделя авторът –
сблъсък на два гневни свята, на „Азия с Балкана“, среща
на човешките талази в страшен рев и вой12. Войната се
води при лоши атмосферни условия. В поетичната твор
ба „Към бойните полета“13 се казва:
Разсъмва се. Навън е мъгляво, дъжд, киша.
Внезапно влажний въздух вик някакъв раздра:
войници там вървяха и викаха ура! –
в мъгла, дъжд и киша.
Вървят, вървят денонощно в безкрайни върволици,
течат вълни човешки за кървава война,
чезнат – други идат – от цялата страна
вървят с ура войници.
Благодарение на своята целеустременост българ
ските бойци бързо успяват да пречупят желанието на
османската войска да ги атакува. Те пленяват войници,
знамена, оръдия. Османската войска отстъпва в безре
дие под напора на българите, като изоставя по пътища
та оръдия и ранени.
В творбата си „Неприятели“ Вазов разказва един
епизод от бунархисарския бой. След ужасната „на нож“
атака, спечелена от българите, бойното поле е в зло
вещо мълчание. „При опустелите турски окопи – тела
разкъсани, налягали кат снопи, и живи йощ борци с кръ
воструящи рани“. Пада вечерен здрач и един ранен бъл
гарски войник, тежко се изправя, ударен с щик в коляно
то. Озърта се навред за помощ и съзира в далечината
превързочен пункт, и тръгва към него, но в този момент
вижда стар ранен турчин, който се гърчи от болки. Из
веднъж, той разпознава у него врагът, който е забил щи
ка в крака му и за миг пламва, готов за мъст. Турчинът
разбира кой стои над него и крещи: „Гявур проклет, убий
ме! Аз тебе нараних, а ти гявур доубий ме. И аз бих те
убил, да бе ръка ми здрава!“ За кратко време младият и
снажен българин се двоуми, па накрая троснато му казва:
„Ела с мен, будала, да те превържат тамо!“14.
Друга покрусяваща картина рисува Вазов в стихотво
рението „Сцена при окопите“: Тоз щика си в корема му
забил, // а другий нему нож заврял дълбоко // в гърди и
в гърло му ноктите впил, // и тъй – умрели – гледат
се жестоко15. А в творбата „Самотникът в болницата“
младият боец споделя, че войникът е звяр свиреп само в
боя, но вън от него, той пак е човек и знае що е любов
и що е жалост. На въпроса на неговата любима, защо
горкият все мълчи, дали езикът му е вързан или не чува,
раненият български войник отговаря: Не, той е турчин16.
Хората, когато не са на фронта, една съдба делят.
Раненият враг, попаднал в плен, има по-тежка участ от
другите ранени, защото е в чужбина и няма нито позна

ти, нито роднини, които да го видят, да се погрижат за
него. Сега двамата противници от фронта лежат в една
и съща болница ранени и общата неволя ги прави друга
ри. Българинът дели това, което са му донесли неговите
близки, с бившия си враг.
Вазов често се спира на взаимоотношенията между
противниците. У обикновените хора бушува ненавист
към противника, нанесъл толкова беди на поробеното от
тях население. Но сега, като ги вижда пленени, тихи и
смирени, с наведени глави, в които възникват образите
на техните мили майки, взиращи се във вратите с на
дежда да зърнат завърналия се от фронта син, победи
телят, българският войн разтваря сърцето си, изпълне
но с жал, защото знае, че и те са хвърлени „в зли нужди,
в опасности големи“ и премеждия17.
Такова милосърдие към пленниците проявява и найглавата сестра на България – Царица Елеонора. Нейна
та душа е изтъкана от
високи чувства, които
се проявяват, когато е
надвесена над леглото
на ранения войник и с
нежна майчинска реч
утешава страдащия бо
ец. Поведението й във
войната е пример за
всеблагост и милост.
В тази своя дейност тя
намира „за всеки стон
утеха, за всяка скръб
ласка и с царствен, мил
поглед“18, тя болките
спира. Тази нейна благо
родна мисия е провоки
Царица Елеонора
рала поета да й посве
ти стихотворението „Царица Елеонора“.
Свещена дейност вършат и онези девойки, майки и
съпруги, които се записват като доброволки в Българ
ския червен кръст. „На българските милосърдни сестри“
се пада задължението с „нежни грижи“ да дават облек
чение на ранените бойци, а „под забрадките си бели“, те
изглеждат „по-мили“19 и красиви.
Балканската война предизвиква небивал интерес по
света, особено в Европа. На фронта заминават десетки
кореспонденти и наблюдатели. Водещите чуждестранни
вестници се надпреварват с публикации от горещите
точки на войната.
При известието за българските победи част от ев
ропейския печат се опитва да ги омаловажи. Знамени
тият френски писател и страстен туркофил Пиер Лоти
още при обявяването на войната излиза в чуждия печат
с горещи статии в полза на турците, като превъзна
ся техните човешки добродетели и хуманизъм и нарича
войната на балканските държави „хищническа“. Вазов му
отговаря чрез стихотворението си „На Пиер Лоти“20, из
разявайки категорично своето несъгласие с французина.
Други европейски журналисти се опитват да обяс
нят победите на българите чрез преимуществото на
българската артилерия над турската. Прави се извод,
че френската оръжейна фирма „Шнайдер“ в Крьозо е
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удържала победата над немската фирма „Круп“. Според талджа, въпреки предупрежденията на командването да
народния поет, да се твърди, че в топовете е причина не се прави това. Макар че българските воини се бият
та за победата или неуспеха в този двубой е смешно храбро и безстрашно на бойното поле, те за първи път
заблуждение. Не в топовете е резултатът, а в духа. са победени от османската войска. Покрусата и униние
Духът във воините е мощното оръжие, той дава вели то отекват болезнено в България. Вестниците мълчат,
ката сила, крепката вяра в правотата на действията, а Вазов написва стихотворението „По повод на едно
идеалът в душата и волята за победа. Именно с този писмо от Чаталджа“22, чрез което сякаш иска да вър
дух българинът влиза в битки, а това е духът, който не на борците вярата във великото дело, започнало тъй
липсва на противника – прави заключение поетът в славно. Той напомня, че все още сияят под знамената им
стихотворението „Топовете “, написано през ноември прашни Лозенград, Люлебургаз..., а зимното слънце оза
1912 г.
ря гробовете на много, много български чеда. Ранените
Има и чужди журналисти, които се възхищават от тъгуват за загиналите си другари, които вече не чуват
бойното изкуство на командния състав и от смелост „ура“ и „на нож“. Тяхното свято дело трябва да се до
та, проявена от войските ни. Руските журналисти върши докрай. Забравили за миг страданията и болките
са възхитени от победите на българските войници, си, ранените започват да говорят за битки с врага и да
а Теодор Рузвелт отбелязва в американския вестник жадуват за нови – заветното им желание е час по-скоро
„Outlook“, че борбата на българите е свещена и тя на да влязат в Цариград? Едновременно с това расте и чис
мира подкрепа в американския народ – идваща от духа лото на загиналите.
на Вашингтон и Франклин, борците за американската
Цар Фердинанд скоро осъзнава, че е взел грешно ре
свобода и независимост. В знак на уважение софийското шение и приема предложението за примирие. То е подпи
общество изпраща на аме
сано на 20 ноември 1912
риканския журналист бла
г. По този повод народни
годарствен адрес, а Вазов
ят поет в стихотворени
написва стихотворението
ето си „Утихнаха бранни
„Теодору Рузвелту“21. Със
полета“23, посочва, че в
симпатия народният поет
гърма на ликуването се
се отнася и към чехите, ко
съдържа и жална нотка, а
ито проявяват съчувствие в
тя идва от това, че все
святата борба на българи
още благородната цел,
те за свобода и национално
заради която български
обединение. Военният ко
ят войник лее кръвта си
респондент на „Таймс“пише:
не е постигната.
„Истинският герой на деня
Междувременно мла
е българският пехотински
дотурският комитет из
войник. Търпелив, издръж
вършва военен преврат
лив, весел и засмян, съвсем
в Османската империя и
Българска обсадна батарея край Одрин, 1913 г.
неизглеждащ като модел на
отхвърля всички приети
забележителни качества, но когато работата дойде до от правителството на Кямил паша договорености. За
решителния момент и щиковете се турнат на пушките почналите на 3 януари 1913 г. в Лондон преговори за мир
и гръмогласно „ура“ разцепи въздуха, тогава той се явя са блокирани. На 21 януари 1913 г. военните действия
ва в един нов, удивителен лик. На него всичко се дължи започват отново. Опитите на османската войска да се
– сполука и победа“.
яви в гръб на българската армия при Чаталджа, както и
Именно това мощно „ура“ така силно въздейства на опитът за десант при Шар кьой се провалят след тежки
народния поет. Първоначално е смятал да озаглави своя кървави сражения...
„...Печални са тез голи чаталджански поля – тоз гро
та нова стихосбирка „Под гърма на урата“. Качествата
на българския войн – смелост, целеустременост, себе зен пущинак! Войниците тъжат за родний мил и драг
отдаденост – вдъхновяват поета да употреби и израза предел – дълбока скръб при ратните неволи. Тъжат за
своите парясани поля, за тучните нивя, от другиго за
„слисан свят“.
За по-малко от месец българските войски се надвес сети...“24.
ват над Цариград. Критично е положението на турските
В стихотворението „Мамо, де е тате“ Вазов преда
войски и в сраженията им срещу съюзниците в Запад ва мъчителното чакане на завръщането на най-близките
на Македония, Епир и Албания. Общата равносметка на хора от фронта. Чакат ги за Никулден, чакат ги за Ко
фронтовете показва неизбежната катастрофа за Тур леда. Празниците се нижат едни след друг, а обичният
ция. Основателно правителството й иска примирие.
човек от фронта все не идва. Безгранична е мъката, ко
Главнокомандващият цар Фердинанд, към когото е гато се получава тъжната вест – „че той клет е заги
адресирано предложението, не съобщава за това на съю нал в кървавия бой“25. Колко висок морал и сили трябва да
зниците и без да оцени умората на войниците, холерата, притежава „Майката на героя“, за да превъзмогне огро
която коси техните редици, и лошото снабдяване при на мната си болка и скръб и да изрече: „Ех, бог да прости,
стъпилите студове, заповядва на войските да атакуват щом е тъй трябвало!“26.
последната, силно укрепена отбранителна линия на Ча
„Жертви, жертви ежечасно!... Смърт коси и жъне бяс
15
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но в ужаса на всеки бой... гробове никнат всеки ден и
всеки час... скъпо, родино, купуваш лавърът победен свой!
Смърт на бойните полета, // смърт в болници, в снегове!
// Скръб стихийна е разлета // по села и градове. // На
душата тежко, мрачно... // Боже, сили нови дай // кръста
си велик юначно // да го изнесем докрай.”27
При така стеклата се обстановка приключването
на войната с победа зависи само от превземането на
Одринската крепост. Създадени са специализирани
части от телорезачи и разузнавачи. Организира се про
тиводействие на турските радиостанции, светло- и
звукомаскировка. Продължават да се извършват бой
ни полети над Одрин. За първи път такъв полет с об
стрелване на врага с бомби от въздуха е извършен на
16 октомври 1912 г. С дейността на аеропланното от
деление се подкрепя движението на сухопътните вой
ски. Част от тежките артилерийски оръдия се поста
вят, за първи път в световната практика, на подвижен
лафет. Определят се няколко сектора, в които да се
извърши настъпление, като основен е Източният под
командването на генерал-майор Георги Вазов. Цели се
да се постигне заблуждение на турската армия, която
няма да знае къде ще бъде основният удар. На 11 март
1913 година започва гигантската операция за щурмува
не на една от най-добре осигурените европейски крепо
сти. След засиления обстрел надвечер настъпва зати
шие. Настъпление не последва. Турската бдителност е
принизена. Но в полунощ, при пълна маскировка, започва
българското настъпление. Изненадата за турските
войници е пълна. Рано сутринта са превзети предните
отбранителни позиции на противника. В следобедните
часове започва подготовката за овладяване на главна
та позиция.
Заповедта на ген. Георги Вазов е категорична: „Тази
нощ е необходимо да се реши съдбата на Одринската
крепост. Връщане назад няма! Противникът трябва да
бъде сломен! Напред ни чака слава и мир, назад – безсмис
лие и смърт!“
С изгрева на луната започва втората устремна и не
удържима атака на българските юнаци. При щурма ар
мията използва за първи път „огнен валяк“, запалените
чували със слама са защитна завеса на пехотата. Има
пълно сработване между различните родове войски: пехо
та, кавалерия, авиация, артилерия и инженерните части.
На 13 март 1913 г., след грохота на непрекъснат бой,
продължил 24 часа, и благодарение на изкуството да се
водят атаки и да се побеждава, всички фортове са пре
взети. Българската армия успява да сломи съпротивата
на турците и да превземе Одрин. Плененият Шукри паша
предава сабята си на ген. Никола Иванов – командващ
І2-ра българска армия.
Поради политическата, военна и дипломатическа не
способност на двореца и управниците да решават жиз
нените проблеми на българската държава в тази война
загиват хиляди смели бойци. Подкопана е вярата на бъл
гарския народ в идеалите на националното обединение.
Жителите на Македония през разкошната пролет на
1913 г. продължават да живеят в горест и тежки изпи
тания. Слуховете за бъдещето й навяват смут и трево
га. „Долините пустеят“, и напразно слънцето „извор на

радости и прелест“ ги облива с лъчите си – долините са
мъртви и умълчани. Навред се носи въпросът „Кога денят
на свободата ще изгрее и за нас и кога радостта ще
прескочи и в нашата граница?“28
След голямата победа при Одрин и успешното превзе
мане на Чаталджа преговорите за мир се подновяват.
В Лондон на 30 май 1913 г. е подписан мирният договор.
Чрез него линията Мидия – Енос се документира като
граница между Турция и Европа. Всички земи на запад от
нея, в това число и егейските острови, остават владе
ние на държавите от Балканския съюз.
За българския народ тази война е освободителна и
е опит за завършване на националноосвободителната
революция. Тя е закономерна въоръжена борба срещу не
справедливите решения на Берлинския конгрес.
„Балканската война не е война на генералите, а на
народа. Той беше истинският и единствен герой“ – пише
генерал Радко Димитриев. Тази характеристика на вой
ната може би дава основание на някои европейски жур
налисти да направят извода, че героите на Балканската
война са анонимни. По този повод в творбата си: „Кой
бе героят“, Вазов уверява всички заинтересовани, че на
празно ще търсят имената на първите герои, защото
има „един герой, един витяз всеславен, един титан под
синий небосвод с грамаден ръст в историята изправен
и той се казва: „Българский народ!“ Поетът пояснява, че
във войната вземат участие всички – „и богат, и беден,
и кой остен, и кой перо държи, учен и прост, начален и по
следен – борбата всички в едно сдружи“ . Категоричен е
в своя извод народният поет: „Да, цял народа таз война
изнесе, едничък той героят е сега“29.
При Одрин, Бунархисар, Лозенград, Булаир синовете на
България извършват неудържим и смел полет към наци
оналното обединение. Височините Картал и Курт тепе,
Папаз тепе са прославени в историята благодарение на
себеотрицанието и храбростта на българските войни.
Благодарение на тях са обезсмъртени Айваз баба, Бу
лаир Люлебургаз и Бунархисар30. Войната се превръща
в епопея и остава в историческата памет на народа с
извисения национален дух и с образа на самоотвержения
и доблестен български воин, преминал през всички нейни
изпитания за свободата на своите съотечественици.
Обективно погледнато Балканската война има зна
чение на исторически скок за балканските народи в

Щаба на 5-а Одринска дружина
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ликвидирането на феодалното, политическото и рели
гиозното потисничество, тегнещо до този момент в
европейските владения на Турция. Пред освободените
страни окончателно е разчистен теренът за съвремен
но развитие. Стихотворението „Псалом на енергията“
е написано при известяването за подписването на вто
рия мирен договор в Лондон. Поетът призовава да се
вдигне „нов живот над пепелта“. Във войната с герой
ството си българският войн е учудил „целий мир“, а сега
нека бъде герой и в труда31.
През цялото време на войната Иван Вазов получава
писма от бойните полета в Тракия и Македония. В тях
се изразява чувство на признателност и уважение към
поета, който в прекрасни стихове пресъздава живота и
героизма на българския народ по време на Балканската
война: „Гордеем се с Вас, който възпяхте нашите копне
жи – четем в едно писмо до народния поет. „...Горди се
чувстваме в тоя момент, когато стоим тук на брега
на Мр(аморно) море на стотина крачки срещу турците,
когато по силата на нашето оръжие нашите братя край
Вардар, Струма, Арда, Еркене добиват свобода..., кога
то всред всички тия борби Вие стоите като великан и
смело браните с вещото си перо българското име, бъл
гарската чест.”
Появата на творбата „Паметник на българската
мощ“ е написана в резултат на един разговор на Иван
Вазов с генерал Радко Димитриев32. Генералът призовава
Вазов със свои творби да обезсмърти българската мощ
в ярки и верни образи. Военният категорично подчерта
ва „във верни образи“. През януари 1913 г. Вазов пише
стихотворението „Паметникът“33, в което се казва, че
все още е много прясна пръста, покриваща могилите на
българските синове. Но вече се чува мил глас, призова
ващ да се вдигне огромен паметник. Поетът обръща
внимание на това, че достоен паметник от признател
ното поколение ще бъде не този, направен от бронз, зла
то или от мрамор, а този, който е издигнат с много
любов, удивление и благоговение, този, който винаги е
накичен с цветя и е огласяван от признателни песни. От
такъв паметник хората трябва да черпят сили и мощ и
той трябва да е във всяко сърце.
В лирическата изповед „По бойните полета не бях“
поетът изразява своята съпричастност към подвига и
скръбта на борците за свобода и национално обединение
и казва: „песните ми не са от думи – от вашите души са
ек; трептят от студ, горят от пек, в тях чуй се писък
от куршуми“34.
А „При среща на героите“ Вазов изразява възторга на
родината от благородните войни „с бронзови лица“, кои
то като лъвове са се вихрили из бойните полетата. Тях
ната слава се носи „от Лозенград, та до Султан тепе“.
У поета възниква необходимостта да напише химн,
с който да възпее подвига на бойците, сътворили една
„лъчезарна епопея“35.
За стихосбирката си „Под гърма на победите“ Ва
зов често е обвиняван в български шовинизъм. Ето как
во казва той в един разговор с Ив. Шишманов, проведен
пред кръчмата „Тутракан“: „Мразя го и аз (става дума
за шовинизма – б.а.). Ние не страдаме от тая болест,
свойствена на нашите съседи. Даже ние падаме в друга

крайност от липса на самоуважение. Не казвам, че ня
маме патриотизъм, но той у нас е умерен, хрисим и на
часове – бледен. Нужно е даже да се инжектира, ако това
е възможно, повече това чувство в душата на интели
генцията, особено днес“36. Върху тези думи на Вазов мо
жем да се замислим и сега, особено когато компанията
на Доган и техните привърженици се опитват да нало
жат в обществото своите интерпретации за войната,
елиминирайки документалните свидетелства (докумен
ти, писма, мемоари, литературни творби), създадени по
време на войната и носещи истинските настроения на
народа ни и да осъзнаем дълбоките и искрени основания
на народния поет да завърши стихосбирката, посветена
на самопожертвователното устремление към самосъх
ранението и прогреса на българския народ със стихо
творението „Моите песни“:
Те жив са отклик на духа народни,
а той не мре, и дор сърца туптят
от скръб и радост в наший край свободни
и мойте песни все ще се четат37.
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ГЕНЕРАЛ ОТ ПЕХОТАТА НИКОЛА ЖЕКОВ (1864 – 1949)
Д-р Стоян Николов

Н

икола Тодоров Жеков е роден на 25 декември 1864 владетел от Третата българска държава, той става ру
г. в Сливен и е първото дете на Тодор и Ирина софоб. По-късно е амнистиран и на 27 април 1887 г. е
Жекови. В следващите години семейството се увеличава произведен в първи офицерски чин – подпоручик. Зачислен
с още четири деца: Йовка, Жеко, Димитър и Тодорица. е във 2-ри артилерийски полк в Шумен. На 1 май 1890 г. е
Поради обир от турска шайка и несигурността в Осман повишен в чин поручик, а на 2 август 1894 г. – в чин капи
ската империя баща му е принуден да прекрати търгов тан. Служи за кратко в Северозападна България – Кула,
ската си дейност и семейството живее
Белоградчик и Враца6.
1
в лишения .
След спечелен конкурс през есента
Никола Жеков е твърде млад, за да
на 1894 г. заминава за Торино, Италия,
вземе участие в националноосвободи
за да следва в Генералщабната акаде
телното движение и Руско-турската
мия. В Италия бързо усвоява италиан
война. Въпреки това турските изстъп
ски, като прибавя още един език към
ления при потушаването на Априлското
ползваните от него руски, турски, ла
въстание през 1876 г., както и издиг
тински, френски и немски.
натите бесилки в Сливен, на които са
През 1898 г. завършва с отличен
обесени множество български револю
успех Академията и се завръща в Бъл
ционери, оставят трайна следа в съзна
гария, където продължава службата си
нието на младия Жеков2.
във 2-ри артилерийски полк7. За крат
До Освобождението той учи в основ
ко е преместен в гарнизона в Пловдив.
ното училище в родния си град и работи
През 1900 г. е прикомандирован в Гене
като обущарски чирак. През лятото на
ралния щаб като офицер за особени по
1881 г. отива в София, за да продължи
ръчки. През същата година с две висо
своето образование3. В столицата ра
чайши заповеди е причислен и приведен
Никола Тодоров Жеков
боти, за да се прехранва, докато се под
към Генералния щаб, като заема длъж
готвя за кандидатстване във Военното училище. През ността помощник-началник на мобилизационната подго
1883 г. започва професионалната му подготовка за бъдещ товка. На 1 януари 1901 г. е произведен в чин майор и
офицер. По време на Сръбско-българската война от 1885 става преподавател по военна педагогика във Военното
г. доброволецът юнкер Жеков е назначен за ротен коман училище в София8.
дир в резервен полк, който не взема участие в бойните
През 1903 г. е назначен за началник на Школата за
действия4. За отличен успех и проявена инициативност запасни подпоручици от пехотата в Княжево. На тази
в дните на войната е произведен фелдфебел на рота5.
длъжност остава шест години. Под негово ръководство
Като юнкер е въвлечен в драматичните събития по се обучават около 4000 запасни офицери9.
време на преврата и контрапреврата през август 1886
Така майор Жеков има важен принос в създаването
г. Участва в детронирането на княз Александър I, заради на запасния офицерски състав от Българската войска,
което е разжалван и изпратен да дослужи военната си взел участие във войните за национално обединение на
служба в Стара Загора. Разочарован от офицерите-русо България в началото на ХХ век.
фили, които го въвличат в тези противоконституционни
На 1 януари 1905 г. е произведен в чин подполковник, а
действия, довели до абдикацията на първия български на 18 май 1909 г. в чин полковник10.
През януари 1908 г. подполковник Никола Жеков се же
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ни за Иванка Бъчварова. Семейството живее в скромна
къща в Княжево. Раждат им се две момчета: Тодор и Бо
рис11.
От 27 март 1910 г. командва 1-ви пехотен софийски
полк, а от 1 март 1912 г. е началник на Военното училище
в София.
При мобилизацията на Българската войска за участие
в Балканската война на 22 септември 1912 г. полковник
Никола Жеков е назначен за началник-щаб на 2-ра армия.
Командваната от генерал-лейтенант Никола Иванов ар
мия е съсредоточена и развърната западно от Тунджа.
Втора армия има поставена задача от Главното команд
ване да настъпи към Одрин, да неутрализира действия
та на Одринския гарнизон и да осигури действията на
1-ва и 3-та армия на линията Одрин – Лозенград. Полко
вник Жеков предлага комбиниран удар на 2-ра армия към
Одринската крепост и на 1-ва армия – към Лозенград.
Главното командване обаче не приема тази оперативна
идея и се пристъпва към заслоняване и последваща обса
да на крепостта12.
Бившата столица на Османската империя е важен во
енен, комуникационен, икономически и религиозен център.
Тя прикрива подстъпите към Цариград и затова в наве
черието на войната около града са изградени множество
нови укрепления. Под ръководството на германски инже
нери Одринската крепост е модернизирана и превърната
в една от най-силните крепости в Югоизточна Европа,
състояща се от предни позиции, главна отбранителна
линия (фортови пояс) и втора отбранителна линия13.
Общо споделяната идея за атака на Одрин още в пър
вите дни на войната сближава генерал Иванов и неговия
началник-щаб. През следващите месеци полковник Никола
Жеков е зает с щабна работа по подготовката и про
веждането на щурма на Одрин14.
При започването на преговорите за примирие в бъл
гарската Главна квартира се обсъжда идеята за атака и
превземане на Одринската крепост.
На 6 декември 1912 г. генерал-лейтенант Михаил Са
вов назначава комисия, ръководена от генерал Иванов,
която да прецени възможна ли е атака на крепостта. Тя
изключва постепенната атака и предлага провеждане на
ускорена атака. Щабът на Действащата армия одобря
ва нейните изводи.
Към 20 декември 1912 г. командващият 2-ра армия
и неговите щабни офицери представят пред Щаба на
Действащата армия своите съобръжения за провежда
нето на ускорена атака. С най-голяма вероятност за
успех се планира атака в Източния сектор в района на
форт Айваз баба със съседните фортове от Кестенлик
до Таш табия. Очаква се настъплението да протече в
две денонощия, като през първото се превземе предна
та линия Маслак – Мераз тепе и частите се укрепят на
нея, а през второто се атакува и завладее фортовата
линия15.
Характерно за действията при осъществяване на
Одринската операция (11 – 13 март 1913 г.) е, че българ
ското командване изненадва противника в оперативен
мащаб. Тази изненада се постига главно чрез: насочване
на главния удар там, където противникът не очаква ре
шителни действия; добре организирано и осъществено

взаимодействие между родовете войски и особено между
пехотата, артилерията и инженерните войски; запазва
не в тайна на цялата подготовка на атаката, особено
в Източния сектор; артилерийска подготовка на ата
ката във всички сектори; провеждане на заблуждаващи
мероприятия; провеждане на нощна атака от войските
на всички сектори и проявяване на пълната мощ на арти
лерията в последния момент преди атаката.
В хода на бойните действия при Одрин за първи път
в новата българска военна история се извършва обкръ
жаване и ускорена атака на крепост. В резултат на
превземането на крепостта Османската империя губи
аргумента си да отказва предаването на Източна Тра
кия на България и е принудена да иска подновяване на
преговорите за мир16.
Принос за тази знаменита победа на 2-ра армия има
и нейният началник на щаб – полковник Никола Жеков.
Така през Първата балканска война той се проявява като
талантлив щабен офицер.
По време на Втората Балканска война (1913) полко
вник Жеков е болен17.
При демобилизацията след войната е назначен за на
чалник на щаба на окупационните войски в Западна Тра
кия. През лятото на 1914 г. е назначен за помощник-на
чалник на Щаба на армията, а през пролетта на 1915 г.
за кратко е началник на 8-а пехотна дивизия.
На 2 август 1915 г. е произведен в чин генерал-ма
йор18. След няколко дни, на 6 август е назначен за ми
нистър на войната. По нареждане на цар Фердинанд на
21 септември 1915 г. генерал Жеков е освободен от ми
нистерската длъжност19. Като министър подкрепя ори
ентацията на България на страната на Централните
сили. Организира мобилизацията на въоръжените сили и
съсредоточаването им по границата със Сърбия. През
първата половина на септември генерал Жеков убеждава
Министерския съвет да се мобилизира цялата българ
ска армия. Тези действия предпазват България от изне
надващи настъпателни операции на сръбската армия. С
царски рескрипт от 23 септември 1915 г. е назначен за
главнокомандващ Действащата армия20.
Изборът на монарха за главнокомандващ предизвик
ва дискусия сред обществото. Като кандидати за тази
ръководна позиция са посочвани различни генерали. Сред
недоволните са министрите на Васил Радославов, които
смятат главнокомандващия за демократ, привърженик
на Малинов, и генералите Кутинчев и Бояджиев, които
се чувстват пренебрегнати21.
Българският оперативен план предвижда България да
воюва само срещу Сърбия. Започналата мобилизация в
Гърция и стоварването на съглашенски войски в Солун
принуждават генерал Жеков да отправи остро питане
до Министерския съвет срещу кого още трябва да воюва
България. Радославов веднага използва случая да обяви
пред царя, че новоназначеният главнокомандващ се про
тивопоставя на правителствената политика22.
Под неговото ръководство през Първата световна
война българската войска воюва над 3 години. Сърбия
бързо е разгромена и са отбити настъпващите от Со
лун англо-френски войски. Към края на 1915 г. българските
части достигат гръцката граница. Въпреки настоява
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нето на генерал Жеков настъплението да продължи под
германски натиск е взето решение да не се настъпва в
Гърция. Съюзните главнокомандващи по негова идея ре
шават при настъплението в Румъния най-бързо да се на
стъпи в Добруджа. Разработва подробен план за успешни
действия на българската 3-та армия срещу Румъния. На 6
октомври 1916 г. е произведен в чин генерал-лейтенант.
Той има заслуги за спирането на съглашенското настъп
ление в Македония през есента на 1916 г. През лятото на
1918 г. изпраща доклад до Фердинанд, в който описва бед
ственото положение на войниците на фронта и нуждата
от спешна промяна. Развива остро възпаление на ухото
и на 8 септември 1918 г. заминава на лечение във Виена.
В болницата научава за пробива при Добро поле и в теле
грама до министър-председателя Александър Малинов се
противопоставя на желанията за капитулация.
В София при тази надвиснала над България ката
строфа правителството се занимава с посрещането на
саксонския крал. Генералът от пехотата Павел Христов
отправя забележка на заместника на главнокомандващия
– генерал от пехотата Георги Тодоров, че няма място в
този момент на тържествата при това положение на
фронта и посочва, че ,,в такива случаи генерал Жеков е
отивал на опасните места и е успявал да въдвори ред и
поправи положението”. При това от мястото на пробива
при Добро поле е взета представителна сборна рота от
10-ти пехотен родопски полк за почетен караул при по
срещането на краля в София23.
За тези драматични дни за България бившият коман
дир – генерал Никола Иванов, споделя, че ,,Ако генерал
Жеков не беше заболял и не отсъстваше в странство,
убеден съм, че той не би допуснал това”24.
На 4 октомври 1918 г. генерал-лейтенант Никола Же
ков е освободен от длъжността главнокомандващ и е
зачислен в запаса.
Няколко години остава в изгнание в Германия, Унгария и
Австрия. През 1921 г. се завръща в България, където е осъ
ден от Държавния съд като виновен министър в кабинета
на Радославов за Втората национална катастрофа на 10 г.
затвор. На 10 юли 1924 г. е освободен от затвора25.
Отдава се на научна и литературна дейност, написва
книги на чисто военни теми и мемоари. Сътрудник е на
авторитетните военни издания ,,Военен журнал”, ,,Воен
ноисторически сборник”, ,,Артилерийски преглед”, ,,Наша
та конница” и др. Чете лекции във Военната академия от
1931 г. На 6 май 1936 г. е произведен в чин генерал от пе
хотата. Избран е за почетен председател на Общество
то на кавалерите на ордена „За храброст” в България.
През Втората световна война развива активна про
германска дейност. След победата над Франция генера
лът от пехотата Жеков е посрещнат с почести от гер
мански части в Ньой. Връчена му е и златната книга на
Ньой с посвещение, че за България е настъпил часът на
възмездието. През 1944 г. емигрира в Германия, къде¬то
умира на 1 ноември 1949 г., в град Фюсен-Алгой, Бавария.
През ноември 1992 г. костите му са пренесени в София и
по¬ложени във Военния мавзолей-костница26.
Кавалер е на военния орден „За храброст” II и III ст., 2
кл.; орден „Св. Александър” с мечове I ст. и Великия кръст
на същия орден без мечове; народния орден „За военна

заслуга” IV ст. на обикновена лента и V кл. на обикновена
лента27.
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ГЕНЕРАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ
Румяна Пенчева

В

ъв времето на всеобщия национален подем след
Освобождението и последвалите го събития –
Съединението и обявяването на Независимостта на
България, при избухването на Първата Балканска война
през есента на 1912 г. в нeя вземат участие 607 422
българи.
Немалко писатели, художници, актьори, университет
ски преподаватели са мобилизирани или постъпили в ре
довете на българската армия доброволно, а повечето от
тях участват във военните събития до 1918 г. Пребива
ващият по това време във Вашингтон писател и изда
тел Йордан Сливополски организира набирането на 140
доброволци емигранти, които поемат пътя за България,
за да защитят националната кауза. В творчеството и
жертвоготовността си българските интелектуалци
изразяват духовния екстаз на нашия народ от велича
вите събития през 1912 г., изповядват потреса си от
националната катастрофа след Втората Балканска вой
на и описват умората, разочарованието и ужаса от на
ционалния погром през Първата световна война. Освен
с оръжие, хората на перото и четката участват във
войните чрез своите художествени произведения, пре
създавайки своеобразна хроника на събитията. С чувст
вителността на художника творец те улавят възхода и
падовете в настроенията и нагласите на редовия вой
ник, илюзиите и манипулативността на политическите
водачи, парадоксалността в човешкото поведение.
Писателят Стилиян Чилингиров при обявяването на
Първата Балканска война е народен представител в
ХV ОНС (1911 – 1913) от Прогресивнолибералната пар
тия. Месец след започването на военните действия д-р
Кръстев, идеологът на литературния кръг „Мисъл“, оти
ва в Народното събрание и моли разсилния да повика Чи
лингиров, за да говори с него по важен въпрос. Озадачен,
но и респектиран, народният избраник излиза от пле
нарната зала. Строгият, безкомпромисен, а и понякога
твърде краен и неделикатен в оценките си д-р Кръстев
се объща към младия парламентарист с молбата да му
съдейства за среща с военния министър ген. Никифоров,
за да настоява за освобождаването на български инте
лектуалци от военна служба. В спомен за ония времена
Чилингиров пише: „Аз нямах никакви връзки с него. Нещо
повече, ненавиждах го от Берлин, когато той беше ди
пломатически представител при германското правител
ство. Знаех го като човек, горд и недостъпен. Затова
като стана военен министър, аз дори не го поздравявах.
И изведнъж да отида при него, за да го моля за среща с
доктор Кръстев. От едната страна, нежалан човек –
от друга, неотстъпчив учител. А помежду – животът на
много надеждни български синове”.
Тази среща не дава желаните резултати. В продъл
жение на месеци литературният критик полага много
усилия, за да състави списък на писатели, художници,

учени и музикални дейци, които са на фронтовата линия
като санитари, телефонисти, домакини или пък като ре
дови войници. Смъртта на личност от интелектуалния
елит на страната ни предизвиква у литературния кри
тик безсилие и ярост заради скъпата жертва, не само
защото става въпрос за човешки живот, но и за загуба
за духовния мир на България. В обръщението си до цар
Фердинанд настойчиво, с патос и със солидни аргумен
ти д-р Кръстев поставя въпроса за освобождаването от
действителна военна служба на 80 души.
Както под натиска на д-р К. Кръстев, така и на проф.
Иван Шишманов, П. К. Яворов и др., командването на бъл
гарската армия след ред скъпи жертви взима решение
творците на културата да бъдат освободени от дейст
вителна военна служба – в следващите военни години
те стават военни кореспонденти, военни художници, ак
тьори в полеви театри.
В справочниците, регистрирали подробно житейски
те факти и професионалните постижения на интелек
туалците, много рядко се споменава, че те изпълняват
патриотичния си дълг на бойните полета и участват в
написването на националната ни история. А има безброй
малки истории, които остават ненаписани, но които са
важни за самочувствието ни като потомци на достойни
българи.
Сред имената на учените в списъка на д-р Кръстев
срещаме това на историка Васил Златарски, който ста
ва ректор на Софийски университет след броени месе
ци, на д-р Венелин Ганев (тогава преподавател по фило
софия на правото, по-късно царски регент), на бъдещия
професор Александър Балабанов, на Йордан Иванов – от
кривателя на оригинала на „История славянобългарска“
на Паисий Хилендарски, на философа Димитър Михалчев.
В списъка са попаднали и актьорите Сава Огнянов, Гено
Киров, Кръстьо Сарафов. Благодарение на художниците
Александър Миленков (първия български театрален сце
нограф), Димитър Гюдженов, Симеон Велков, Хараламби
Тачев, Владимир Димитров – Майстора, до нас са дос
тигнали мащабни исторически и житейски достоверни
платна от войнишкото ежедневие.
Странно, но само шест имена на писатели са попад
нали в списъка на литературния критик – това са Дими
тър Бабев, Антон Страшимиров, издателят Александър
Паскалев, Михаил Грозев, по-известен като Михаил Кре
мен, и нежният плевенски поет Никола Ракитин. В след
ващите години те стават военни кореспонденти, а към
техните редици се присъединяват Йордан Йовков, Добри
Немиров, Димитър Подвързачов и много други.
Роденият в Пазарджик нежен лирик Теодор Траянов
– участник в две войни, е единственият ни поет, по
лучил Златен кръст за храброст. Името му свързваме
с опоетизирането на величието на българския дух и с
изявите му в последната трибуна на българския симво
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лизъм – списание „Хиперион“. Неговият по-малък брат
Траян Траянов, известен с псевдонима Траян Тъмен – едва
18-годишен, възпитаник на Военното училище, е тежко
ранен в главата и ослепява завинаги, което предопределя
сюжетите в по-нататъшното му творчество.
Кирил Гюлеметов в мирния живот е бил активен чита
лищен деец, театрал, редактор на „Брациговски лист”,
след преместването си в София работи като коректор
в Държавната печатница. Без колебание изпълнява па
триотичния си дълг. Прощава се с живота си, след като
измръзва на своя пост в подстъпите на Булаир.
Още един поет и сатирик – Владимир Попанастасов,
роден 1883 г. в Охрид, отдава младия си живот за своята
родина. (Неговата сестра Елисавета е майка на писате
лите Тома Измирлиев и Христо Смирненски.) Завършва
право в Софийския университет. Работи като съдия в
Карлово и Цариброд и като заместник-прокурор в Стара
Загора. Сътрудничи със стихове и разкази на „Свято де
ло”, „Македонски преглед”, в естетското сп. „Художник”,
„Демократически преглед” и др. С псевдоними Пепо, Бо
хем, Млад войник, Falco Sacer и др. публикува талантливи
текстове във в. „Българан”. Единствената му книга е
„Легенди” (1909 г.). Участва в Първата Балканска война
като подпоручик и е убит в първите дни на Втората
Балканска война край с. Лахна, Гърция, на 20 юни 1913 г.
Георги Папазов от Ямбол фалшифицира документи
те си, за да се запише доброволец, а е едва 17-годишен.
Покрусен от ужасяващите кръвопролития, той напуска
фронта. Днес ние го познаваме като Жорж Папазов, един
от световните законодатели на модернизма в изобрази
телното изкуство. Актьорът Христо Ганчев, превъплъ
тил на сцената емблематични образи от класическата
драматургия, е убит, а съпругата му великата Адриана
Будевска до края на дните си не успява да преодолее за
губата. В трите им деца тя възпитава култ към само
жертвата на баща им и любов към отечеството
Народният поет Иван Вазов възпява жертвата на
най-талантливия и обещаващ актьор на българския те
атър.

има прекрасен глас, композира, пише стихове на българ
ски и руски, публикува в периодичния печат отзиви за
различни културни събития. Създава семейство с Райна
Костенцева и заради голямата си любов съм нея и Бъл
гария дава обявление във вестниците, че вече ще носи
името Август Райна. Църковният храм в с. Звъничево,
Пазарджишко, е изцяло зографисан от Розентал, а дър
ворезбите на олтара са по негов проект. Голямото му
творческо постижение и на още неколцина млади худож
ници са фреските в новопостроения храм „Св. Алексан
дър Невски”. Обявяването на Първата Балканска война
го сварва в магазин „Художник” да купува креда за поред
ната голяма сцена в храма. Чужденецът без колебание
взима решение да се запише доброволец на страната на
България.
На 9 октомври 1912 г. Розентал пада в боевете при
Гечкенли – Селиолу.
Пет месеца по-късно се ражда синът му, наречен съ
що Август.
След свършването на Втората Балканска война и
подписването на Букурещкия мир през 1913 г. голяма
част от българската интелигенция изживява дълбоко
огорчение и мъка поради политическото поражение на
българския народ. Проиграни са много надежди; осуетена
е една голяма национална идея – обединението на бъл
гарското племе или поне възможността да се извоюва
свободата на поробените му части. Дългът налага побудната ни интелигенция да стегне редовете си за сис
темна и съгласувана работа, да възстанови изхабеното,
да повдигне омаломощения национален дух. Нещастието
сепва всички. Надига се повик от изразителите на бъл
гарската духовна култура за събиране на силите, годни
да възпитават обществото и младото поколение и да
градят бъдещето. В резултат на това на 8 септември
1913 г. група творци учредяват СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ПИСАТЕЛИ. В последвалите военни години – до 1918, чле
новете на новосъздадената творческа организация са
мобилизирани и изпълняват своя дълг на бойните полета,
на военнокореспондентските пунктове или във военни
те съдилища.
Съюзът на българските писатели взима решение па
метта на загиналите във войните членове да бъде по
четена с възпоменателни събрания, на които да бъдат
прочетени кратки бележки за живота и творенията на
покойните писатели и бъдат рецитирани някои от похарактерните техни работи. Проведени са чествания за
СТЕФАН РУНЕВСКИ, ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ, СТРАШИМИР
КРИНЧЕВ, АЛБЕРТ ГЕЧЕВ, МИХАИЛ ЛЕТОВ, ВЛАДИМИР
ПОПАНАСТАСОВ – писатели, загинали за свободата на
България.
Препис от оригинала
Тайний кабинет на Негово Величество Царя,
вх. № 0367, получено на 13 май 1913 г.
Приложение 1, Дело №.....

ХРИСТО ГАНЧЕВ
Първокласен артист от Народния театър,
умрял като войник при Чаталджа
Р а к с и н е, д е с п о т С л а в е, п о п Д е я н е –
ти, кой от сцената с вълшебна мощ
будù възторг и ля очарованье,
заспа на друга сцена – лека нощ!
Жрец славен на чаровното изкуство –
днес при Чаталджа спиш под скромен кръст;
ти свойта нам давà душа, сърце и чувство,
а роду даде си живота. Лека пръст!
Януари 1913
Художникът Август Розентал е от полски благород
нически произход. Роден е през 1876 г. в град Иркутск,
а през 1880 г. семейството му се преселва в България.
Завършва Рисувалното училище (дн. Художествена ака
демия). Той е богато одарена личност – освен че рисува,

Ваше Величество,
Преди повече от месец връчих на генерал Фичев из
вестния Вам списък и устно му изложих основанията си
за новото ми искане: да бъдат освободени в безсрочен
отпуск поне всички лица от тоя списък, 80 на брой –
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професорите и асистентите, артистите, художниците
и някои по-видни писатели и музикални сили (тъй като
пълен списък за тях не можах да съставя).
Генералът не ми даде никакво обещание дали това ще
бъде възможно да стане „още сега“, т.е. преди месец –
трябвало да се съветва с ген. Савов за едно решение на
въпроса. Понеже до днес нищо не последва, ясно е, че – ако
действително са разисквали въпроса – решението е било
отрицателно. Получих обаче уверение от ген. Фичева, че
това ще бъде сторено, щом се подпише предварителният
мир. Но тогава беше „повече от сигурно“, че след 5 или 10
дена това сигурно ще стане и никому и през ум не минава
ше: нито че то и след месец няма да бъде станало, нито
пък, че подписването на мира може да означава наближа
ването за друга война. Между това, към общите причини,
които повелително изискват запазването на малкото та
ланти, незаглушени и необезплодени от нашите условия,
днес се прибавят – за една част от тоя списък – и други,
съвсем нови причини: нуждата от перото и словото, на
ония, които имат дарбата и културата за това. Може
да се очаква, наистина, за тия задачи да помисли сам
Министерският съвет и по своя инициатива да поиска
освобождението на професорите, политическите дейци и
журналистите. Но това до днес не е станало. Може би
други по-тежки и по-належащи задачи отнемат всичкото
му внимание, а може би и просто затова, че и досегашни
те му дипломатически несполуки не са могли да убедят
Министерския съвет, че само с усилията на пет-шести
ма [...] партии не може да се разреши един тъй труден
и комплициран въпрос, като тоя, който му предстои да
разрешава; че за това е необходима и помощта на по-ви
дните хора от всички професии, всички групи, всички по
литически партии и фракции. За жалост правителството
не само не прави нищо за освобождаване от редовете на
войската и за използуването в политически и културни за
дачи хора със значението, подготовката и способности
те на Андрея Ляпчева, Фаденхехта, Михалчева, Гидикова,
дори и хора като Н. Генадиева и Симеон Радева (въпре
ки обстоятелството, че те и като личности и като об
ществени деятели не стоят високо в ничие мнение): във
времето, което преживяваме, за задачите, които чакат
своето разрешение, всички тия хора би били като култур
ни работници много по-полезни, нежели като интенданти,
телефонисти или домакини на болници. Не, правителство
то не използува услугите и помощта и на свободните от
воински задължения наши политически мъже. Ето защо в
тоя спор със Сърбия, в който от наша страна се касае са
мо да уясним и осветлим безспорни, юридически защитени
положения, ний почти нямаме хора, които с жива реч и с
журнални статии да осветлят общественото мнение на
Запад и да представят сръбските искания в истинската
им светлина – което би било достатъчно, за да ги напра
ви невъзможни и indiscutables. Ний всички може би, но на
първо място е виновно правителството, дето в западния
печат владее такава незаинтересованост спрямо един,
може би единствен по рода си, международен скандал, а
руските вестници проявяват крайна неориентираност и
невежество по същността на нашия спор дори в статии,
писани специално по тоя спор. Статиите на г. Милюкова
са може би единственото изключение от това.

Но всичко това са все аргументи само за освобож
даване на една част от нашата висша интелигенция.
А крайно неуместно би било да привеждаме каквито и
да било аргументи за другите категории от тоя спи
сък – за артистите, живописците или певците и компо
зиторите: защото тяхното поставяне в строя е едно
престъпление против здравия разум и против нашата
бедна и все пак богата, сравнително богата с таланти
култура. Артистите Сава Огнянов, Гено Киров и Кръстю
Сарафов, художниците Мар. Василев, Ал. Божинов, Тачев
и Морозов – войници, редници на бойното поле, те – ге
нералите в друго, не по-малко важно и славно бойно по
ле! – „Да, ний сме демократична страна“, се възражава
в главната квартира. Но тоя демократизъм на нашата
армия не е могъл да попречи на главната квартира да по
стави на по-безопасни места не един генералщабен офи
цер; да заварди българския научен и художествен гений
обаче той не ù позволява. Не съм сведущ във военната
организация на другите, по-културни държави, но позво
лявам си да се усъмня, дали там така антикултурно се
разрешават въпросите на културата.
Като привличам благосклоното внимание но Ваше Ви
сочество върху изложените аномалии, аз не мога да се
съмнявам, че Вий ще оцените всичката тяхна пагубност
и ще направите нужното за тяхното премахване, макар
и тъй късно – след като България плати за тия аномалии
с живота на двама професори, двама артисти и не помалко музикални сили.
Приемете, Ваше Величество, уверение в моята найпочтителна преданост и уважение.
София, 9 май 1913 г.
(п) Д-р К. Кръстев
СПИСЪК
на офицери и редници, принадлежащи на нашата висша
интелегенция, за освобождаване в безсрочен отпуск:
І. Професори и учени, асистенти
при Университета
1. Васил Златарски, подпоручик 1-ви или 6-и полк
2. Д-р Л. Ванков, подпоручик 1-ви полк
З. Д-р С. Ангелов, подпоручик 5-а Дунавска дивизия
4. Д-р К. Попов, 7-и полк
5. Д-р К. Попов, редник в допълнителна дружина, 1-ви
полк
6. Г. Колушки, редник 37-и полк
7. Д. Михалчев, редник-телефонист при 1-ва дивизия
8. Д-р Д. Кунев, подпоручик в 20-и полк, 13-а рота
9. Д-р Ст. Младенов, подпоручик в 31-ви полк, 3-а ро
та, 4-та дивизия
10. Д-р П. Стоянов, подпоручик, съдебен следовател
във Враца
11. Д-р П. Н. Райков, редник във 2-ра опълченска дру
жина
12. Д-р А. Христов, редник в 37-и полк
13.Д-р Ст. Романски, редник във 2-ра бригада, 1-ва ди
визия
14. Д. Мишайков, редник в 1-ви артилерийски полк
15. Д-р Ст. Казанджиев, подпоручик
16. Д-р Венелин Ганев, цензур при Главната квартира
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17. Д-р Ал. Балабанов ...
18. Гаджанов ...
19. Д-р П. Нойков, редник в 1-ва опълченска дружина
20. Д-р Ст. Петков, 2-ра ...
21. Д-р Й. Фаденхехт, редник, домакин 1-ва подвижна
болница при 1-ва Соф. дивизия
22. Д-р Ст. Бончев, редник в тиловото управление на
1-ва армия
23. Д-р Г. Шишков ...
24. Д-р А. Димитров, телефонист в 8-а дивизия
25. Йордан Иванов, редник на занятие при генерал Хе
сапчиев
26. Д-р А.Ищирков, ...
27. Д-р Д. Кацаров, подпоручик, крьстопътен батальон
28. Д-р Д. Каназирски, подпоручик в 5-и полк, 1-ва ди
визия
29. Ст. Консулов, подпоручик в 1-ви полк,16-а рота
30. П. Мутафчиев, офицерски кандидат в Приморски
полк, 4-а рота
31. Д-р Ил. Стоянов, редник 52-ри полк
32. П. Пенчев, редник 37-и полк
33. Д. Йокимов, редник в 7-и полк
34. К. Константинов, подпоручик в 6-и полк
35. Ж. Радев, редник, санитар в болница
36. П. Бакалов, редник в лазарета на 3-та дивизия,
3-та секция
37. Т. Кехайов, подпоручик, 2-ри полк

49. Ив. Илиев Недялков,1-ви полк, картечна рота
50. Юрдан Минков, 5-и артилерийски полк, 3-ти взвод
51. Георги Стоянов, подпоручик в 31-ви полк, 14-а рота
52. Матей Икономов, подпоручик в 8-а дивизия
53. Недялко Щърбанов,1-ви полк, 1-ва рота
54. Васил Кирков, 2-ра опълченска дружина, 1-ва рота
55. Гено Киров,1-ва опълченска дружина, 2-ра рота
56. Петър Стойчев, 37-и полк, 4-та рота
57. Ст. Киров, редник в опълчението, 1-ва рота, 4-и
взвод
58. Б. Пожаров, 2-ра опълченска дружина, 6-а рота
59. Ф.Фратев, 1-ви полк, 4-та рота
ІV. Художници
60. Марин Василев, 38-и полк
61. Ал. Андреев, Ловчански или Плевенски полк
62. Никола Маринов, подпоручик в Разградския полк
63. Марин Георгиев, подпоручик в 1-ва допълняюща
дружина
64. Август Розентал, подпоручик в 1-ви полк
65. Ал.Иванов, кандидат-офицар в 2-ри полк
66. Яким Байчев, подпоручик в 14-и полк
67. Миленков, подпоручик в Самоковския полк
68. Г. Евстатиев, редник в 37-и полк
69. П. Морозов, подпоручик в 5-и полк, 1-ва рота
70. Кочо Савов, 35-и Ловчански полк
71. Ж. Спиридонов,1-ви полк на опълченска дружина,
1-ва рота
72. Хр. Петров, подпоручик в 1-ви полк
73. Иван Николов Радинов, 8-и полк
74. Ат.Донков, 20-и полк
75. Хараламби Тачев, 9-и полк на 9-а допълняюща дру
жина

ІІ. Писатели и редактори на списания
38. Д. Бабев, подпоручик, 9-и полк, 13-а рота
39. А. Страшимиров, редник 37-и полк, 1-ва рота
40. Вл. Василев, подпоручик 37-и полк, 1-ва рота
41. Ал, Паскалев, подпоручик в 51-ви полк
42. МИХАИЛ ГРОЗЕВ, подпоручик в 10-и полк, 2-ра рота
43. Ник. Василев Кюркчиев, редник 13-и полк,8-а рота

V. Оперни певци, композитори и други
76.Васил Марчев, санитар в 3-та дивизионна болница
77. Никола Стефанов, 18-а пехотна музикална команда
78. Виктор Гутт, подпоручик 17-и полк, 12-а рота
79. Томангелов, 1-ви полк, 13-а рота
(п) Д-р Кр. Кръстев*

ІІІ. Артисти от Народния театър и други театри
44. Кръстю Сарафов, 37-и полк, 6-а рота
45. Сава Огнянов, 6-и полк, 15-а рота
46. Ст. Бъчваров, 11-и полк,2-ра опълченска дружина,
4-а рота
47. Юрдан Сейков, 12-и полк, 6-а рота
48. Добри Дундаров,1-ва дивизия, 1-ва ж.п.дружина по
поддържането

*Писмото на д-р Кръстев се съхранява в Националния
литературен музей в архива на литературния критик Ге
орги Константинов под № а 1036/82.

ЕДНО ПИСМО, РАЗКАЗВАЩО ЗА ПРЕВРАТНОСТИТЕ ПРЕЗ
ПЪРВИЯ ЕТАП ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА 1912 — 1913 Г.
Даниел Иванов

Е

дно писмо1, непубликувано до днес и съхранявано
във фонда на Националния военноисторически
музей, разказва за превратностите в живота на един
офицер, сражаващ се за семейство, приятели и Родина
по време на Балканските войни 1912 – 1913 г. Писмото е

от капитан Белю Киров до неговия роднина Васил Киров2.
То е написано с черен молив върху 4 карирани листа и
е предадено в музея от дъщерята на Белю Киров Иванка
Б. Кирова през 1970 г. В него капитан Киров разказва за
боевете на поверената му рота край Одрин (с. Фикел),
24
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Бунархисар и Чаталджанската позиция и за положението
на фронта – за холерата, която покосява голям процент
от българските и турските войници; за приготовления
та на двете страни за нови сражения след неуспешните
преговори за мир; за жертвите, които дава 12-а рота в
първия етап на войната. Българският офицер описва как
во е усещнатето да попаднеш сред куршумите на про
тивника, а също и за смелостта на българските войници
на в сраженията с турците3.
Текст на писмото
21 Декември 1912
г. село Казан бунар
(на картата го няма понеже е ново ....
село близо при село
Черкескьой на гара
Черкес кьой, североизточно от гр.
Чорлу)

Капитан Белю Киров Киров е
роден на 8 януари 1868 г.5 в гра
да на стоте войводи Сливен.
През 1892 г. завършва воен
но училище и е произведен
в първи офицерски чин
– подпоручик. Постъпва
на служба в 24-ти пехо
тен черноморски на Н.В.
царица Елеонора полк и
служи в него до смъртта
си през 1913 г. На 1 януари
1896 г. е произведен в чин
поручик, а 6 години и 4 ме
сеца по-късно, на 2 май 1902 г.
става капитан6.
По време на Бал
Белю Киров
канската война (1912
като поручик
– 1913) той е командир
на 12-а рота от 24-ти пехотен черноморски полк7. След
мобилизацията на 24-ти пехотен черноморски полк и
развръщането на военновременния му състав 12-а ро
та е причислена към 3-а пехотна дружина. За командир
на ротата е назначен капитан Белю Киров. След обя
вяването на войната и преминаването на българо-тур
ската граница ротата взима участие в сраженията
при с. Фикел (северно от Одрин). Заедно с останалите
роти от 3-та дружина тя е бригадна подръжка на 2-ра
дружина и има заповед да настъпи срещу противника
след нея. Бойният устрем довежда ротите на 3-та дру
жина рамо до рамо с частите на 11-и пехотен сливен
ски полк и заедно с него, под звуците на „Шуми Марица”
атакуват противника „на нож”. Поколебани от настъп
лението на българския войник, турците не дочакват
удара и отстъпват панически назад8. Това сражение е
бойното кръщене както на 24-ти полк, така и на 12-а
рота с нейния командир.
На 19 и 20 октомври 1912 г. ротата води тежки сра
жения с противника в района на Бунархисар. Заедно със
7-а и 8-а рота от 2-ра дружина и 11-а рота от 3-та дру
жина тя успява да се развърне на първа линия на височи
ната югоизточно от с. Пуралия (край Бунархисар). Пред
частите на 3-та дружина се изпречва стръмният бряг на
река Караагач дере, който може да се изкачи само на две
места. Помагайки си един на друг, войниците успяват да
преминат реката и да изкачат брега под силен пушечен
огън и след като се развръщат, чуват командата на своя
дружинен командир: „Напред, на нож, към горичката, ура!”
Войниците от 12-а рота, заедно със своите другари се
хвърлят в атака „на нож” срещу противника. Голяма част
от турците отстъпват назад и височината югоизточно
от с. Пуралия е превзета. На следващия ден частите
на 3-та дружина получават заповед да настъпят сре
щу противника. Командирът на дружината майор Георги
Генчев повежда своите войници в състав 10-а и 11-а ро
та, докато 12-а е оставена в резерв, в центъра. Тъй ка
то фронтът на бойните части се разтяга твърде много,
ротата на капитан Киров е принудена да излезе на първа
линия между 10-а и 11 рота и да атакува турците. Те
отново са отблъснати, а българските войници ликуват9.

Драги ми Василе,
Твоето писмо
приех преди [...] и
ти отговорих. Слава богу жив и здрав
съм до сега, Бог ще
ме пази и за напред.
всички
Първа страница на писмото, написано Холерата
ни
хашладиса,
но
от капитан Белю Киров
слабите заминаха.
Днес [е] чисто вече и холера няма. Тук дойдохме завчера
от с. Куртулмуш и навярно след 2–3 дни ще заминаваме и за где не е известно. Водят се преговори и двете
страни се приготвяме за бой. Според сведения турците
прехвърляли войски към Галиполи през Дарданелите с намерение да се явят във фланг и тил и да скъсат комуникационната ни линия – железния път, но и ние [не спираме],
съсредоточаваме армия, заслон към Галиполи в състава
на която влиза и нашата дивизия. Може би докато ми получиш писмото и се подпише примирието и чак тогава
ще се връщаме. Тук днес е чудно топло времето, като
че ли е пролет, а там сигур[но] [е] зима. Взех участие в
боевете при Одрин на 6, 7 и 8 октомври; на 19 и 20 при
Бунархисар и на 4 и 5 [ноември] при село Лазаркьой – Чаталджанската укрепителна позиция и всичко имаме от
ротата 2[-ма] убити, 18 умрели от болестта и 51 ранени,
всичко 71 от 270 ч[овека]. Завчера ротата се попълни от
допълващата дружина. Да ти описвам ли какво усещах
в боевете? Трябва много книга, на късо като учение на
маневри, не се спирахме срещу куршуми и гранати, а спря
ни заповедта на Европа при Чаталджа. Не трепвахме и
при явна опасност и жертви и просто упоени от победи
все вървяхме напред и затова турците се изплашиха та
на много места не дочакваха и боя с нож. Взехме багаж
и походен креват от турски офицерски лагер. Новините
пак първо ти ще научиш, а после най-далеч тук с оскъдни
съобщения. Днес писах на Тинка. Здрав съм. Ти оздравява
ли? Поздрави на тебе и баба, нека си отиде в Бургас, ако
не ти трябва.
Твой Белю.4
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50 – 60% от състава си. Настъпле
нието е спряно и ротите от 24-ти
полк се окопават на позициите си.
На следващия ден (5 ноември) 12-а
рота заедно с 11-а и 3-та рота се
хвърля в атака с вик „ура” Турските
части, които през нощта изкарват
нови батареи и картечници, откри
ват силен огън, който покосява 1/3
от ротите и ги принуждава да зале
гнат на 50 – 60 крачки по-напред. В
следващите часове е направен оп
ит за нова атака, но отново неус
пешна. „Черноморци” претърпяват
значителни загуби, а останалите
войници от полка са изтощени и фи
зически, и психически. Така завърш
ва бойният път на 12-а рота през
първия етап на Балканската война
12-а рота от 24-ти пехотен черноморски полк при Щип, юни 1913 г.
1912 – 1913 г.10 За проявена храброст
Своят боен път ротата и нейният командир про по време на сраженията капитан Белю Киров е повишен
дължават в сраженията на Чаталджанската позиция. в чин майор11.
Тук на 4 и 5 ноември 12-а рота води тежки боеве с про
По време на Втората Балканска война 1913 г. 12-а
тивника. В заповед на бригадния командир „24-ти полк рота взима активно участие в сраженията при река
при атаката ще има за краен обект срещу десния си Брегалница. На 18 юни 1913 г., след като дружините на
фланг укреплението Ардич дере, а за пръв обект висо полка преминават реката, се развръщат в боен ред.
чините над Лазар кьой, като настъпва един километър Трета дружина заема Киево бърдо и се спуска в Трогер
южно и един северно от Лазар кьой”. След получаване ци, където успява да плени 50 души. Сръбските войски
на заповедта частите на 24-ти полк се построяват за обсипват със шрапнелен огън частите на дружината
атака. Сред тях е и ротата на капитан Киров, която и командирът е принуден да усили бойната линия вляво
е в първа линия в края на близката гора. Майор Генчев с 12-а рота. В помощ на сръбските войски пристигат
лично повежда 11-а и 12-а рота срещу турците. Въпреки 4-та моравска и 4-та дринска батарея, но огънят на
шрапнелния огън ротите продължават настъплението, българските войски ги принуждават да отстъпят и да
минават реката и атакуват противника, който успява изоставят оръдията си. С тях отстъпват и пехотни
да отстъпи на задната бойна линия и не дочаква уда те части12. В тези сражения геройски загива команди
ра. След като заемат новите позиции, турците започ рът на 12-а рота капитан Белю Киров. За своите бойни
ват убийствен артилерийски огън срещу българските подвизи храбрият български офицер посмъртно е произ
части. Дванадесета рота, заедно с другите български веден в чин подполковник13.
части атакуват, но са обсипани с такъв силен огън,
че докато войниците пробягат 70 – 100 крачки, губят
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24-ти пехотен черноморски полк на бивак при р. Брегалница
до Царево село
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ПОЛЕВИТЕ НОЖОВЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИЕТО
НА БЪЛГАРСКОТО ОФИЦЕРСТВО
ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Агоп Казазян
Бойният опит от двете балкански
и ръкохватката. Съгласно запазените
войни, в които постепенно се налага ок
документи тези „луксозни” щик-ножове
опната война с нейните специфични бой
са предадени съответно на – Двореца
ни условия, довежда до необходимостта
на Н.В. – 7 бр. „Манлихер”, обр. 1888, Ар
от използване на късо хладно оръжие в
тилерийската инспекция при Министер
бойните действия. Това особено се про
ство на войната – 14 бр. „Манлихер”,
явява по време на Първата световна
обр. 1888 и 10 бр. „турски” „Маузер”, обр.
война, когато в европейските армии се
1890, Щаба на Действащата армия – 23
развива цяла армейска промишленост
бр. „Манлихер”, обр. 1888, и Началника на
на бойни, или както ги наричат окопни
артилерията на Действащата армия – 5
ножове. В армейските работилници, а и
бр. „Манлихер”, обр. 1888.
в самите окопи войниците преправят
Като техен първообраз можем да оп
щикове, щик-ножове, скъсяват саби, пре
ределим полевия нож на цар Фердинанд,
правят се дори подходящи домакински
носен от него по време на Балканската
ножове. Неудобството от носене и из
война. Използвано е късо хладно оръжие,
ползване на саби в условията на окопна
което не се среща в България и околни
война води до премахването им от поле
те страни — швейцарския щик-нож обр.
вата офицерска униформа и замяната им
1889 за пушка „Шмид-Рубин”. В Софий
със стандартни или преправени, свои или
ския арсенал ножната е обвита с тъм
трофейни щик-ножове.
но-кафява кожа и са изработени елеган
Български полеви офицерски ноВеднага след влизане на България във
тен
темляк и лопус от същата кожа. Но
жове, изработени от фирма “Е.
Първата световна война (14 октомври
жът
може да се види върху полевия мундир
Хьорстер”, Германия
1915 г.) Министерство на войната разпо
на цар Фердинанд, както и на картината
режда на Главната армейска артилерийска работилница „Цар Фердинанд” на художника Иван Кабакчиев, изложени
(Софийския арсенал) да се изработят подходящи полеви в експозицията на НВИМ, раздел Балканска война 1912 г.
(окопни) ножове за висшия команден състав. Целта е те
Офицерите се снабдя
зи ножове да са практични, функционални и едновременно ват самостоятелно както
с това представителни. За целта в арсенала се спират със закупуване на фабрич
на войнишките щик- но изработени полеви но
ножове от обр. 1888 и жове, поръчани и доста
обр. 1890 г. за пушка вени в България, така и с
„Манлихер”, както и щик-ножове на въоръжение
на трофейни турски в българската и чужди ар
щик-тесаци обр.1887 мии. На запазени архивни
и обр.1890 г. за пушка фотографии се виждат
„Маузер”. Извършено е български офицери, въоръ
следното преправяне: жени с щик-ножове „Ман
в главата на ръкох лихер”, обр. 1888 и обр.1895
ватката е прорязано г., с италиански „Манли
гнездо за монтиране хер-Каркано”, обр. 1891 TS,
на скоба за темляк; сръбски
„Милованович”,
ножната е обвита обр.1880 г., румънски „Ман
с добре обработена лихер”, обр. 1893 г. и т.н.
тъмнокафява кожа; от
Известна е доставка
Полеви офицерски нож на подп.
същата кожа са изра от фирмата „Е.Хьорстер”,
Васил Араданов (командир на 28-и
ботени представите Солинген, на специално из
Полеви офицерски нож на цар
пехотен стремски полк), носен по
лен лопус и темляк. работен български офицер Фердинанд, носен на полевата
време на Първата световна война
му униформа по време на ПърНа някои екземпляри с ски полеви нож, който на
– детайл от снимка
вата Балканска война 1912 г.
тази кожа е обвита ръкохватката е с лъвска
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глава, държаща в
единен образец офицер
зъбите си скоба с
ски полеви нож. Като
кожен темляк .
пример можем да посо
В много слу
чим офицерските поле
чаи върху тях са
ви ножове на 28-и пехо
правени дарстве
тен стремски полк, в
ни или възпоме
мирно време дислоциран
нателни надписи.
в Карлово. Намерените
Освен стандарт
в града 2 екземпляра от
ните щик-ножове
този нож, а също така
се използват и
и фотографиите на ко
Полеви офицерски нож за висшия офицерски състав, преправен от войнишки
преправени, на ко
мандира на полка под
щик-нож „Манлихер”, обр. 1890
ито например са
полковник Васил Арада
подменени оригиналните кръстовища със специално изра нов потвърждават това. За изготвянето на тези полеви
ботени, скъсени са клиновете, сменени са дървените чи ножове са използвани подофицерски щик-ножове „Манли
рени с рогови, костени или месингови, добавена е различна хер”, обр. 1895, на които дървените чирени са подменяни
украса от кост и цветни метали.
с такива от черен биволски рог. Върху лицевия чирен се
Има и случай, когато определени полкове са приемали монтирал сребърен вензел на цар Фердинанд.

АМАЗОНКИТЕ ОТ ГЮЛ БУНАР – СПОМЕНИ ЗА БАЛКАНСКАТА
ВОЙНА, РАЗКАЗАНИ ОТ НАРОДНАТА ПЕВИЦА
СТЕФКА СЪБОТИНОВА
Веселина Тонева

Я

то захвана зимата, все лоши вести стигаха до ушите
им. Войниците зъзнели, гладували, такива се чували слу
хове и женските сърца се пръскали от мъка.
А Одрин все не се виждал и силите им се изчерпвали,
че лесно ли било да вървят ден и нощ по пътя без сън,
без почивка. И как ли да спят по оцъкленото небе с ясна
месечина, как да си починат на вкочанената земя! Очи
те им все в Неделя гледали, за да потърсят у нея вяра,
воля и надежда, че ще стигнат до Одрин. В нейни ръце
била безопасността и живота им, на нея се уповавали.
Под пояса на юначната гюлбунарка отдясно стоял пи
щовът „барабанлийта”, отляво – павурчето с ракията.
От него за кураж отпивала Неделя, а иначе за стрелба
та била по-добра и от мъжете, точен бил мерникът й.
– Вървете жени да вървим, малко остана, скоро ще
стигнем до Одрин – подканяла ги Неделя.
Накуп било свито сърцето й, но тя не искала страх
да видят в очите й, за да не се отчаят и предадат. За
това ли цяла седмица месели, готвели и товарили мага
ретата да занесат армаган на войниците. Дано всички
живи да заварят, Господи! – мислела си Неделя. Дай ни на
нас сили да стигнем, че вече дъх не ни остана!
– Стигнали ли са – питам Стефка – и как са се ре
шили на това рисковано пътуване за фронта?
– Стигнали до Одрин, занесли храната и топлите
дрехи. Това го е разказвала баба ми Добра по бащина ли
ния. Тя е наследила пищова „барабанлийта” от свекърва
си, моята прабаба Неделя.
Това е спомен за Балканската война от нея, а дядо

хнали магарета, жените се движели бавно към
Одрин. Дълъг път се точел пред очите им, ту
по шосето, ту направо през полето. Далече било село
то им Гюл Бунар от фронта, където се биели мъжете,
синовете, братята им. А те, само десетина жени, об
лечени в тежки селски сукмани, обути с дебели вълне
ни чорапи и цървули, подобие на амазонки на магарета.
Добичетата изнемогвали от товара си, та се налагало
често да слизат от тях и да вървят по замръзналата
земя. Нозете им се изранявали от буците пръст и кръв
потичала по тях. Острият зимен вятър брулел лицата
им, напуквал устните, натиквал студ в гърлото им и ги
оставял без дъх. Но те вървели, стъпка по стъпка се
придвижвали към Одрин, към фронта, към целта. Малко
странно шествие, което би учудило всеки, изпречил се
на пътя им. Не било нито времето, зимно и студено,
нито пък приличало на сами жени да вървят през поле
то с натоварени добичета. Всичко пречело на здравия
разум да приеме странната процесия от селски жени,
облечени като за празник. „Амазонки” на магарета, без
оръжие, само една от тях носела зареден пищов бара
банлия. Неделя, главатарката, тя ги подкокоросала да
тръгнат от Гюл бунар, за да занесат вълнени чорапи,
топли плетени ръкавици и фанели на скъпите войници.
Да ги нахранят с нахутни хлябове и домашни баници,
преснина от прасето, с варени пилета и да ги сгреят с
домашно вино и ракия. Да ги стоплят с майчина грижа,
съпружеска и сестрина обич, с благи приказки и хабери
от село. Откак се започна туй пусто мурабе, пък и как
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вий кат летите над мойто село,
вий кажете на мойта майка
да ми изпрати бялта шинела,
бялта шинела, червенте пагони.
Та си заби кървавото ножче,
кървавото ножче в кървавата земя.

ми пееше исторически песни за войната.
Записа: Веселина Тонова
Село Гюл бунар /Розов кладенец/, Старозагорско –
родното село на народната певица Стефка Съботино
ва, покрито от водите на едноименния язовир.

Втора песен – от Песнопойката на Запрян Маринов от село Странско, Чирпанска околия

Две народни песни, записани от певицата от дядо й,
Теню Завричков
Първа песен

Днеска сме в полето,
очите ни в калето,
всеки ден заповед чакаме,
заповед да нахълтаме,
та турчина да нагълтаме.
Нашата славна дружина,
силно турците обстрелваше
и по земя ги търкаляше.
Уплашен турчина бягаше,
в мараш окопи лягаше
и си папуци стягаше.
Оставяха бели чадърци
и кухните с казаните,
на господата юрганите
фитките недопечени,
те са за нас наречени.

Що са записали,
що са вописали,
старите баби и
младите булки:
Радко Димитриев
команда дава,
команда дава,
напред войници,
напред войници,
на бой потегляме!
Отгоре летят бели жирави
Георги си гледа бели жирави
и на жирави тихом говори:
Ой ви жирави, бели жирави,

КАК Е ПРЕМИНАЛА ВОЙСКАТА НА МУРАД II (1421 – 1451)
ПРЕЗ ПРОЛИВИТЕ В ЕСЕНТА НА 1444 Г.?
Невян Митев

Е

дно от основните събития, които предопре
делят крайния изход на втория поход на Вла
дислав Варненчик (1434 – 1444) през есента на 1444 г.,
е прехвърлянето на османските войски през Проливи
те. Чрез обединението между азиатската и европей
ската част османската войска достига 60 000 души,
т.е. 3 пъти повече, отколкото била християнската. И
до днес в историческата наука се спори кой точно е
предал християните и въобще как се е осъществило
самото прехвърляне. Както често се случва в истори
ята, този факт е породен от противоречивите све
дения, които ни дават изворите. Задачата, която си
поставям в настоящото изследване, е да разгледам
историческите извори, като чрез съпоставката им се
направи една реална (доколкото е възможно) преценка
за ситуацията.
Най-ранният автентичен извор за битката при Ва
рна на 10 ноември 1444 г. е писмото на Енеас Силвиус
Пиколомини до херцога на Милано Филипо Мария Вис
конти, изпратено на 13 декември 1444 г. В него авто
рът пише за подкупите, които получили командирите
на флотата, но самият той не вярва на тези сведе
ния1. Според него флотата се е върнала назад поради

липса на провизии. Разбира се, това твърдение на Пи
коломини най-вероятно не отговаря на историческата
действителност, защото, както ще видим в повече
то от останалите исторически извори, събитията са
предадени по друг начин.
В един от най-известните извори за похода на Вла
дислав от 1444 г., поемата на Михаел Бехайм, съчине
на по разказ на участника в битката от 10 ноември
– Ханс Мергест, за загубата на кръстоносците се
обвиняват единствено „dy venedigere” (венецианци
те)2. Те взимали по жълтица за прехвърлянето на все
ки един3. В своята „Хроника на Рагуза” дубровнишкият
сенатор Гвино Рести обвинява генуезците в преда
телство, защото срещу жълтица за човек и две за
кон превозвали неприятеля4.
Тук сведението съвпада с това на Бехайм, който
обаче вместо за генуезци, говори за венецианци. В
своята „История на унгарците” Антонио де Бонфини
разказва, че още през пролетта на 1444 г. флотата,
която трябвало да защитава Проливите при следва
щия поход, била уведомена от Владислав Варненчик и
Янош Хуняди. Двамата получили обещание от визан
тийския император Йоан VIII Палеолог (1425 – 1448),
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венецианците, генуезците, папската флота и остана
лите съюзници, че ще вземат участие в антиосман
ския поход5.
По-нататък Бонфиини предава, че в писмото на
кардинал Франциск се упоменава за преминаването
на Мурад на европейския бряг чрез подкупи6. В едно
свое писмо, адресирано до епископа на Пасау Леонард
Лайминг от 28 октомври 1445 г., Енеас Силвиус Пико
ломини пише, че се носи мълвата за прехвърлянето на
Мурадовите войски през Босфора с генуезки кораби.
Сам той обаче не вярвал на тези слухове7. Във второ
свое писмо бъдещият папа Пий II (1458 – 1464) изказва
същото становище, а именно, че се носят слухове за
предателството на генуезците, но той не им се до
верява. Според Шербан Кокостеа генуезците от Пера8
прехвърлили османските войски в Европа9. Авторът се
позовава на сведенията на Валеран дьо Ваврен10.
Досега разгледаните извори еднозначно потвърж
дават, че ако е имало някакво предателство, то е
било извършено или от генуезци, или от венецианци.
Съществуват други извори, които придават малко поразлична светлина на въпроса. Монахът Параспонди
лос Зотикос, който е свидетел на Варненската битка,
споменава, че турските войски на Мурад били прех
върлени от Мала Азия на Балканския полуостров с ко
раби на византийския император11. Такова становище
е застъпено и в един гръцки извор, където се разглеж
дат византийско-турските и балканските отношения
в края на XIV и началото на XV в. Тук се споменава, че
поради страха на византийския император от султа
на, той извършил това свое деяние12.
В своето писмо за поражението при Варна, изпра
тено до кардинал Людовик, Андреас де Палацио, участ
ник в Паметната битка на народите, пише, че карди
нал Джулиано Чезарини получил писмо от Франческо
Кондолмиери, кардинал на венецианците и легат на
папската флота, в което се споменава, че турците
са преминали Проливите тайно през нощта с малки
лодки от долната страна на Галиполския фар. Мор
ската флота не могла по никакъв начин да им попре
чи13. В друго писмо на генуезкия патриций Батиста
Франки до Отавио Убалдини, политически съветник на
урбинския дук Фредерико ди Монтефелтро, авторът
защитава генуезците срещу нападките, които им се
стоварват за преминаването на османската войска в
Европа и последвалото поражение на християните при
Варна. Убалдини изтъква приноса на Генуа в проти
вотурските действия на Европа14. В своята хроника
Филип Калимах предава, че венецианците, бургундски
ят дук и папската флота пазят Проливите15. По-късно,
когато било получено писмото на кардинал Франциск,
авторът съобщава, че Мурад или с измама, или с под
купи успял да се прехвърли през най-малката теснина
на Хелеспонта по-долу от Галиполи16. Според Ваврен,
командуващият бургундските кораби във флотата,
основната причина за преминаването на османците
през Проливите била невъзможността да се охраня
ва такъв голям периметър – около 100 км само с 19
галери17. Византийският автор от XV в. Дука предава
информацията, че била изпратена християнска флота
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от 25 триреми, която се установила срещу Галиполи,
а още няколко били изпратени към Босфора. По този
начин кръстоносците се опитвали да попречат на Му
рад да премине с азиатската си войска през Проливи
те. По-нататък същият автор пише, че Мурад наме
рил едно място, което не било охранявано от триреми
и преминал от там18.
Петър Ранзан в своето „Кратко изложение на ун
гарската история” споделя, че по заръка на папа Евге
ний IV венецианците трябвало да подготвят и да въо
ръжат флота от 24 триери19, които да се установят
при Проливите и да попречат на преминаването на ос
манците през Хелеспонта. За неуспеха, който претър
пява тази операция, авторът обвинява главнокоманд
ващия флотилията, който закъснял с пристигането си
при Проливите20. В този извор се вижда по-различно
мнение от това в предходните. Според него венеци
анците не са били подкупени, а просто закъснели и
поради своята мудност не успели да предотвратят
обединението на османските войски.
Как е предадено преминаването на Мурадовата
войска през Проливите в османските извори? В Ано
нимните хроники и Уруч е описано, че Проливите били
заети от френски кораби, но именно с такива френски
кораби султанът и неговата войска преминали на ев
ропейския бряг21. Ашъкпаша заде пише, че османците
видели корабите на неверниците и съвсем лаконично
предава, че султанът преминал брода22.
Както се вижда от разгледаните исторически из
вори, не може да се установи как точно са се прех
върлили османските войски през Проливите. Противо
речивите сведения, които ни дават източниците, не
позволят категоричното приемане на дадена теория.
Все пак в повечето наративни текстове са застъпе
ни две основни сведения. Първото е, че Мурадовата
армия е успяла да премине през Хелеспонта чрез под
купи. Може би наистина по този начин се е осъщест
вило това действие. Но кои точно са предателите?
Венецианци, генуезци, византийци? Това е друг въпрос,
на който също не може да се даде окончателен отго
вор. А може би цялата християнска флота е била за
месена? Второто сведение, че малката християнска
флотилия не може да обхване такъв голям периметър
и вследствие на това османците намерили пролука и
успели да преминат Проливите, също не бива да се
пренебрегва, защото изглежда логично. Така съпос
тавени, двете теории могат да намерят равносилни
аргументи една за друга. Затова, поне на този етап,
въпросът относно начина, по който е успяла да пре
мине османската войска през Проливите в есента на
1444 г., остава открит!
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СОНЯ ПЕНКОВА

МУЗЕЙНАТА МРЕЖА
В БЪЛГАРИЯ
ПОСЛЕДНИТЕ ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ
1989 – 2012

„ МУЗЕЙНАТА МРЕЖА В БЪЛГАРИЯ.
ПОСЛЕДНИТЕ ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ
(1989 – 2012)“
д-р Соня Пенкова

К

азват, че в недрата на всяка наука, дори и в найразвитата, винаги ще се намерят скътани и не
познати богатства. В неголямото научноизследователско
поле на българската музеология доц. д-р Соня Пенкова с
книгата си „Музейната мрежа в България в последните
двадесет години (1989 – 1912) е намерила драгоценно съ
кровище, за което работещите в тази област дори не са
подозирали. Това е резултат на сериозен труд, свързан с
издирване на значителен брой исторически, философски
и социологически изследвания, обнародвани документи на
законодателната и изпълнителната власт, медийни пуб
ликации. Благодарение на образованието си, историческо
и икономическо, и на значителната й практическа и ръ
ководна дейност в един от най-големите и авторитетни
музеи (Национален военноисторически музей), доц. Пенкова
успява в дълбочина да представи едно своеобразно свиде
телство за музеоложко следотърсачество. Към интересна
следа за отношението на властимащите към музеите я
водят политическите програми на управляващите партии.

Книгата й всъщност е труд на открития, осмисляне, ин
терпретиране и анализ на множество отделни факти и
събития от културната политика на страната и формира
едно цялостно документално, историко-научно изследване
на политическите, икономическите, обществените и кул
турните фактори, които определят институционалните
функциите на музеите и структурно-информационните ха
рактеристики на музейната мрежа в страната, насочени
към задоволяване на актуалните потребности на обще
ството. Водещо в книгата е разбирането, че музейната
мрежа не е имагинерно понятие и независимо от същест
вуващите формални определения и класификации е жив и
променящ се организъм, изпитващ влиянието на много
фактори, които са в основата на неговото развитие, на
неговите времеви изменения. Като такъв той може да
бъде подлаган на научен анализ, а процесите на неговото
възникване и еволюция – да бъдат обект на изследовател
ски интерес.
Засега все още няма подробно изследване на този про
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блем, базиращо се както на такава многообразна изворова
база – наша и чужда, така и на неповторимата атмосфера
на времето, в което се появява и се развива явлението „му
зейна мрежа“ – от Възражданото до 2012 г. В новата книга
на доц. Пенкова за първи път в българските музеоложки
изследвания се представя музеят като субект на музей
ната мрежа, нововъведение е използването на понятията
„традиционни музейни мрежи“ и „съвременни (нови) музей
ни мрежи“. Според авторката съвременните музейни мре
жи се изграждат „на основата на взаимно заявено желание
за принадлежност към определено пространство от идеи
и интереси..., за утвърждаване на стандарти за музейна
дейност, за повишаване на социалната роля на музеите,
за развитие на междумузейното информационно простран
ство, за защита на правата на музейните специалисти и
за съхраняване на музеите като обществени институции.
Разглеждайки във времето развитието на понятията
„музей“, „музейна мрежа“ и „музейна среда“, исторически
те фактори, които влияят за измененията им, книгата на
доц. Соня Пенкова съдържателно разширява и обогатява
българската музеоложка мисъл и има приносен характер
в изясняването на същностното съдържание и развитие
на тези понятия в последните две десетилетия от раз
витието на българското общество (1989–2012), опирайки
се на научноизследователските постиженията, отразени
в нашата и чуждата литература.
Уводните глави: „Музеи и музейна мрежа – определения“
и „Музейната мрежа до 1989 г.“ й служат за изходна база
при разглеждането на еволюцията на тези понятия. Съче
тавайки своята информираност в различните области на
познанието и използвайки сравнителния метод, изводите
в новата й книга се основават на това, че развитието на
музейната мрежа и акцентите в него отразяват най-ярко
политическите идеи и виждания на управлението в тази
област. Същевременно отразяват и отношението на влас
тта към историята и нейната актуализация. Анализът,
който прави изследователката, е една адекватна аргумен
тирана оценка на социално и политически обоснованата
динамика в изграждането и развитието на българската му
зейна мрежа. Характеристиките на този анализ продължа
ват и в представянето на последните 23 години от разви
тието на българското общество – (1989 – 2012) което не
„ носи еднакви черти“ в развитието на музейната мрежа.
Според изследователката това време „може да се раз
дели на два периода“. Първият е от края на 1989 г. до края
на 1997 г. Тя го определя като време на промени както в по
литическо, така и в икономическо и социално отношение,
време на смяна на ценностите, които поставят музеите
в сериозна ситуация на борба за оцеляване и запазване на
постигнатото при намален бюджет и дейности, при неед
нозначни отговори за отношението на обществото към
близкото минало, при закриване на цели музеи и предефи
ниране на мисията на музеи и абдикация от ангажимента
към културното наследство на различните ведомства и
организации, при създаване на нови музеи. Изследовател
ката заключава, че това е период, с които се поставя на
чалото на раздържавяване, децетрализация и демокрация.
При така определения от нея втори период (края на
1997 – 2012 г.) тя проследява, използвайки множество со
циологически и финансово-бюджетни данни, постепенно

то, макар и бавно излизане от кризата, както и процесите
на трансформации, на предефиниране на приоритетите
и постепенния процес на уравновесяване на системата
музейна мрежа. Въз основа на програмите на отделните
управляващи партии д-р Пенкова създава един автентичен
образ на културната политика на често сменящите се ми
нистерски кабинети и извършеното от тях в тази насока
(нормативната регламентация, административно-тери
ториално устройство на страната и преструктуриране
на националната музейна мрежа, инвестирането, управле
нието, опазването и защитата на културно-историческо
то наследство у нас и в чужбина, мястото на музеите
в пазарната среда, интегрирането, партньорството със
сродните и несродните с тях институции, създаването на
публични регистри и дигитализация в национален мащаб,
капиталовите разходи на Министерството на култура
та при различните министерски кабинети). Не подмина
ва ролята както на местната власт в тези изменения и
процеси, така и на неправителствените и творческите
организации, и на гражданските сдружения. Уточнява, че
икономическата криза през 2008 г. и задълбочаващите се
процеси, породени от това, са причина започналото въз
раждане на българските музеи да премине в застой.
Сравнявайки различни данни доц. Соня Пенкова пра
ви следните изводи: 1) има няколко български града със
струпване на много музеи, други като Бургас, Пазарджик и
Благоевград показват устойчивост на институциите; 2) в
настоящия период се забелязва стабилност на материал
ната база на музеите и броят на музейните специалисти
бележи ръст на покачване; 3) за стабилността според из
следователката допринася както изнасяне на обслужващи
те и охранителните дейности извън основния щат, така
и използването на различни форми на съдействие в това
направление; 4) през последните двадесет години от раз
витието на обществото значително се увеличава придо
биването на културни ценности, на приходите на музеите
(собствени, от дарения и спонсорство,) на възможности
за самофинансиране; 5) през този период непостоянна ве
личина се оказва и разходът за култура на глава от насе
лението.
Чрез книгата си „Музейната мрежа в България. Послед
ните двадесет години (1989 – 2012)“ доц. Соня Пенкова
прави и първи по-сериозни стъпки в един друг отрасъл в
науката – музейната критика, една все още неотъпкана
пътека за изследване. Читателят и бъдещият управленец
на културата ще намерят в книгата не само богата ин
формация, но същевременно и: първо – „болезнена“ актуал
ност на разработените от изследователката проблеми;
второ – логично изложение на проблемите, задълбочени
анализи и осмислени интерпретации; трето – приносен
момент в изясняването на социалната и културната зна
чимост на явленията в сферата на музеологията въобще
и в частност на онези нейни черти, които имат най-пряко
значение при формирането на културната политика; чет
върто – отправни точки за нови проучвания в необятни
свят на музеите и музейните мрежи; пето – по-широка
палитра за размисъл и обобщение.
Книгата е ново доказателство за научноизследовател
ски нюх на доц. Пенкова и е вид продължение на размислите
й, поставени по-рано в книгата й „Военните музеи на Бъл
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гария. Общата история на първите години“.
Научният труд „ Музейната мрежа в България. Послед
ните двадесет години (1989–2012) “ е един ценен сегмент
в бъдещата история на музея и музейната мрежа. Той вед
нага ще заеме подобаващото си място в книжния пазар

у нас – като реализация на засиления интерес към новия,
съвременен, интересен и необходим за обществото музей.
Струва ми се, че и споделеното дотук ми дава основа
ние да кажа: „На Добър път!”
д-р Стефанка Кръстева

„ВОЕННА ФОТОГРАФИЯ
БАЛКАНСКИ ВОЙНИ 1912 – 1913“
д-р Даниела Цанкова-Ганчева

В

ВОЕННА ФОТОГРАФИЯ
три части
ствата на съвремен
ВОЕННА ФОТОГРАФИЯ
ВОЕННА ФОТОГРАФИЯ
БАЛКАНСКИ ВОЙНИ 1912–1913
БАЛКАНСКИ ВОЙНИ 1912–1913
БАЛКАНСКИ ВОЙНИ 1912–1913
В години
ните българи”, казва
дАНИЕЛА цАНКОВА-ГАНЧЕВА
ДАНИЕЛА ЦАНКОВА-ГАНЧЕВА
те от 1944 доскоро
авторката, имайки
за балканските вой
предвид
високото
ни се говореше ряд
художествено май
сторство на фото
ко и на широк кръг
графите, част от
от българското об
които са на големи
щество бяха малко
български художници.
познати. А това са
Събрани в три части, снимките условно са разделени
войните, предизвикали огромен подем на патриотизма на на
рода, запалили надеждите за обединение на всички българи. В така:
– в първата част са проследени мобилизацията и ходът
тях армията показва чудеса от героизъм и бойни качества
на войната до 1913 г.;
до предела на силите си.
– във втората част – военните действия от януари 1913
Албумите с военна фотография на д-р Цанкова-Ганчева
идват да запълнят тази празнина и по достъпен, визуален г. до края на войната;
– а в третата част – животът в окопите, лицата на
път да напомнят на следвоенните поколения за една епоха
на възторг и опиянение, на величие и скръб. Да ни направят войната, местното население.
Книгите са в обем по 108 страници на хромова хартия
съпричастни с единението на народа ни във всички негови
прослойки, възрасти и землища. Автентичните фотогра и с оригинални снимки на военоначалници, редови войници,
фии освен „свидетелство за времето са и произведения на конници, оръдия, окопи с възможно най-добри качества.
изкуството, въздействащи и днес върху съзнанието и чув
Димитричка Спасова
ЧАСТ ПЪРВА

ЧАСТ ТРЕТА

ЧАСТ ВТОРА

ДАНИЕЛА ЦАНКОВА-ГАНЧЕВА

ISBN 978-954-92777-7-7

ах на сухопътните войски на Бълрските бойни знамена. За честта и
метници в България“, „Каталог на
орически музей“, „Царските колек-

фия. Балкански войни 1912 – 1913“ и
ната история, военната униформа,
на, манастирите с имена на светци

ISBN 978-954-92777-8-4

НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

нчева е магистър, специалност „Исфийски университет „Св. Климент
т „Културно-историческо наследикотърновски университет „Св. Св.
елна и научна степен доктор по на-

ия военноисторически музей
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ДАНИЕЛА ЦАНКОВА-ГАНЧЕВА

ВОЕННАТА УНИФОРМА
В БЪЛГАРИЯ 1878 – 2004

ISBN 978-954-92777-9-1

„ВОЕННАТА УНИФОРМА
В БЪЛГАРИЯ 1878 – 2004“
д-р Даниела Цанкова-Ганчева

Н

есведущият читател никога не би предположил
колко многопластов е проблемът за военната уни
форма и колко обективни фактори от политически и ико
номически характер влияят на нейния вид, на материала,
от който е изработена, на цветовете, на аксесоарите.
Д-р Цанкова-Ганчева е доказан специалист в тази
сложна обемна материя. Години наред тя пише статии
в различни научни издания по историята и промените на
военната униформа, осветлявайки отделни моменти от
нейното развитие.
Монографията „Военната униформа в България 1878 –
2004” е естествен завършек на много години изследвания

и проучвания както във фондовете на музея, така и в ог
ромен брой документи, съхранявани в архивите и библио
теките.
На обем от 360 страници авторката разгъва слож
на плетеница от исторически факти, епистоларни до
кументи, заповеди и прикази на военното ведомство, за
да посочи всяка промяна – и най-малката, във военните
унифоми. Всяка глава е богато илюстрирана с приложения
от цветни снимки и архивни фотоси. Не е забравен и тер
минологичният речник, крайно необходим, за да разберем
тази специфична научна материя.
Д-р Цанкова-Ганчева започва изложението си с време
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то малко преди създаването на Третата българска дър
жава – с Българското опълчение. В неговата униформа са
застъпени български национални елементи – всеки един
носител на определено послание, освен елементите на
руската военна униформа.Читателят става съпричастен
на гордостта и вълнението на първите, облекли българ
ска униформа, след като 500 години народът ни е лишен
от държава. От Опълчението е създадена Българска
та земска войска, а от нея пък войската на Княжество
България. Историк с богата ерудиция, авторката умело
вплита в таканта на основната тема елементи, които
обогатяват общото звучене, докосват не само ума, но и
душевността на читателя. Като лирически отстъпления
звучат описанията на царските и генералските унифор
ми, написани така, че сме в състояние живо да си ги пред
ставим. Пред нас застават военните от героичното ни
минало – достолепни, доказали се в не една война, горди
да носят българската военна униформа.
В хода на изложениетое е показано развитието на бъл
гарската войска от малка армия до армия, съизмерваща
се с другите съвременни армии ,създаването на нови ро
дове войска и заедно с това развитието на униформите,
промените на елементи в тях, понякога едва забележими,
но изпълнени със символност, практичност и естетика.
И винаги е търсено утвърждаването на държавността и
социалния статус на българската войска.
Същинското развитие на българската военна уни
форма започва XX в., заедно с развитието на отделните
родове войски. Авторката анализира конкретни данни за
военните кадри, за военния бюджет през годините, които
илюстрират огромното внимание, което отделя държа
вата на военното ведомство. Д-р Цанкова-Ганчева обо

сновава това с обществено-политическата обстановка,
с подготовката на народите за война. Независимо от
вложените средства, става ясно, че войниците търпят
огромни лишения по време на войните – не достигат уни
форми, ботуши, оръжие.
Нестандартният подход на авторката я кара да из
ползва печатните издания от онова време, както и твор
бите на военните художници. Чрез техния непредубеден
поглед, запечатал офицери и войници, детайли от унифор
мите и снаряжението им, войнството ни става по-близко
и разбираемо.
Упоменати са производителите на на военни унифор
ми, на копчета, на снаряжение и става ясно, че това е
цяла една индустрия, гравитираща около поддръжката на
българската войска, показателно за процесите, които те
кат в Нова България. В този смисъл монографията излиза
от рамките на военната тематика и както е редно за
сериозен научен труд, обхваща много други сфери от об
ществения живот, от цялостната обществено-полити
ческа и икономическа картина в страната.
Особено драстични са промените в униформата след
1944 година. Красноречиво доказателство за влиянието
на политическите промени върху нея. Част от елементи
те са заменени с такива, пропагантиращи комунистиче
ската идеология. Промяна има и в социалната функция и
обществения статус на военния.
В монографията е отделено място и на униформата и
нейните промени през последните 20 години.Авторката
обръща внимание на някои традиционни елементи, които
отново намират място в нея, утвърждавайки непрекъсна
тостта на българската държавност.
Димитричка Спасова

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА МУЗЕИТЕ
У НАС И ПО СВЕТА
Силвия Ламбова
изпратени от реално съществуващата културна инсти
туция в южната ни съседка, а са събрани от местните
служители.
Колекцията на „Музея на невинността“ е подбрана в
сътрудничество с „етнографинята“ Искра Тодорова от
Къщата на Калиопа.
Доц. д-р Иван Христов: В риск е българското културно наследство под вода
Констатацията, че българското културно наслед
ство е в риск на сушата, по същия начин важи и за кул
турното наследство под вода. Това каза в интервю за
Агенция “Фокус” доц. д-р Иван Христов, заместник-ди
ректор на Националния исторически музей. „Ако иманяри
те унищожават горния повърхностен слой на сушата на
България – първите 20 – 30 – 40 см. чрез използването
на металдетектори, може би същото се случва и под
вода. Защото, ако броят на обучените леководолази в

1.4.2013 г.
Изложба с пластики откриват в Етнографския музей в Пловдив
Изложбата съдържа 42 пластики изработени от
бронз, стъкло и мрамор. Своите идеи, авторът Стефан
Комитов споделя, че изразява като използва съвършени
те геометрични форми – кълбо, кръг, триъгълник, пира
мида. Съчетава ги така, че да внуши на зрителя дви
жението, непреходността, борбата между Доброто и
Злото, и вечния стремеж на доброто и светлината да
надделеят и да осмислят живота.
Уникални първоаприлски „експонати“ показа Русенския музей
Традиционната си първоаприлска шега подготви Ре
гионалният исторически музей в Русе. Той „представи“
пред местната публика експонати от „Музея на невин
ността“ в Истанбул. Всъщност, изложените вещи не са
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подводните центрове за начинаещи водолази се увеличи,
оттам нямаме контрол какво ще се случи, когато се про
веждат учебни гмуркания, пък и целенасочени, за търсе
нето на артефакти”, посочи той.
Източници:
http://www.focus-radio.
net/?action=news&id=654513%AE=1
http://ruse.topnovini.bg/node/49693
http://www.focus-news.net/?id=n1766247

спасителни проучвания в подножието на Трапезица, кои
то биха могли да допълнят картината на града.
Нови находки в римския кастел Сексагинта Приста откриха археолозите от Историческия музей в Ру
се. Фрагмент от амфора с печат на производителя от
гръцкия полис Синопе, датиран в периода 228-223 г. пр.
Хр., бронзова тока, желязна фибула и 37 броя римски мо
нети, са сред вещите, намерени при разкопките. В про
учените три сондажа с обща площ от над 70 кв. м., са
били разкрити зидове, принадлежащи на жилищни сгради,
които се отнасят към късноантичната и късноосманска
епохи.
Участък от западната крепостна стена на римския
кастел също е проучен. Проучванията са във връзка с
реализацията на проект „Възстановяване и социализа
ция на Римска крепост „Сексагинта Приста” на Минис
терство на културата, финансиран по ОП „Регионално
развитие”.
Източници:
http://www.focus-news.net/?id=n1766994
http://rousse.dir.bg/news.php?id=13533959

2.4.2013 г.
Изложба за Света Петка в Етнографския музей в
София
Гостуваща изложба „С преклонение към Св. Петка“ на
Музея на народните художествени занаяти и приложни
те изкуства е посветена на една от най-обичаните и
почитани християнски светици – Петка Търновска, по
кровителка на град Троян. Тя проследява образа на све
тицата в църковното изкуство и в народните вярвания.
Образът, който познаваме от иконописа, е представен
от изображения на Св. Петка от XІX и XX в. Най-старо
то сред тях е икона от 1839 г., дело на Атанас Минчов
от с. Батошево, Севлиевско. Чрез старопечатни книги,
в които е поместена служба за празника на светицата
– Петковден, е отделено внимание и на църковното бо
гослужение.
Представят изложба „Великденска обредност“ в
Регионален музей Стара Загора
Изложбата показва отделни елементи от великден
ската обредност и традиционен реквизит за нея: рас
тения, използвани за естествено багрило, боядисване на
великденски яйца, слагане на червено яйце пред домаш
ната икона, омесеният на великденския хляб. Интерес у
посетителите предизвикват поздравителните картич
ки от първата половина на ХХ век, църковна утвар с Раз
пятието от ХІХ век.
Източници:
http://fakti.bg/kultura-art/62958-izlojba-za-sveta-petka-vetnografskia-muzei
http://stzagora.net/2013/04/02/%D0%BF%D
1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%B
7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0
%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5/

4.4.2013 г.
Митничари заловиха контрабанден антиквариат,
ценните вещи отиват в музея
78 картини, статуетки, часовници и други произве
дения на европейското приложно изкуство и старинни
предмети задържаха митническите служители на мит
нически пункт Малко Търново при пресечен опит да бъ
дат изнесени контрабандно в Турция.
Открити са 26 оригинални картини в рамки с раз
лични размери, 11 вази, кани и декоративни чинии от ме
тал и порцелан, 7 настолни, ръчни и джобни часовници, 6
медалиона, пишеща машина марка “Мерцедес”, старинна
газова лампа и пластики. Според надписите по тях, част
от иззетите произведения на изкуството и старинни
предмети датират от 16 до 19 век.
Източник:
http://news.burgas24.bg/425264.html
5.4.2013 г.
Пет експозиции на музея в Русе без почивен ден
през летния сезон
Без почивен ден през летния сезон ще работят пет
от експозициите на Регионалeн исторически музей – Ру
се: Историческият музей, пл. „Ал. Батенберг“ 3, Къщата
на Калиопа (ул. „Фердинанд“ 39) и Пантеонът на възрож
денците., както и експозициите на открито „Ивановски
скални църкви“ и „Средновековен град Червен“. Обек
тът „Римска крепост Сексагинта Приста“ ще работи
с почивни дни неделя и понеделник, от 9.00 до 12.00 и от
12.30 до 17.30 часа. В обновената и социализирана екс
позиция на открито посетителите ще видят кораб от
типа „Пристис“, римска стражева кула, закрита музейна
експозиция с най-новите експонати, открити при разкоп
ките на кастела.
Националният исторически музей връчи отличията си по повод 40-годишнината си
На официалната церемония в НИМ присъства Боян
Радев, който е един от най-големите дарители на музея.

3.4.2013 г.
Регионалният исторически музей във Велико Търново ще продължи започнати проучвания през новия
археологически сезон 2013
От Регионален исторически музей-Велико Търново се
надяват на успешен и ползотворен Археологически сезон
2013 и имат желанието и амбицията да продължат за
почнатите вече проучвания. Това каза за Радио „Фокус”Велико Търново археологът доц.д-р Павлина Владкова.
Според доц.д-р Павлина Владкова някой от обектите не
са достатъчно атрактивни за посетители, но за смет
ка на това са с много важна научна стойност. Сред ам
бициите на археолозите във Великотърновския музей са
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Сред изявените дарители на музея е още и бизнесменът
Васил Божков, който също не получи лично отличието си.
Източници:
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1065840
http://www.focus-news.net/?id=n1768051

след това читалище, киносалон и в която се е издавал
първият селски вестник в страната, е под ключ, защо
то се руши. Влагата е унищожила част от ценните екс
понати и архивни документи. През огромните дупки на
покрива водата се стича направо върху етнографската
сбирка и старата пишеща машина, на която основателят
и редактор на “Светлоструй” Димитър Добрев е водил
кореспонденция с Елисавета Багряна, Ангел Каралийчев и
много други писатели, сътрудничили на вестника. По доку
менти 75 хиляди лева са инвестирани през 2005 година в
ремонта на сградата. Няколко месеца по-късно всичко се
руши. Пари за нов ремонт няма. Затова най-вероятно чрез
благотворителни инициативи ще се търсят средства за
привеждането на музейната сбирка в по-приличен вид.
Уроци по родолюбие започват в Регионалния исторически музей в Перник. Те са посветени на Априлско
то въстание от 1876 г. В инициативата ще се вклю
чат възпитаници на пернишките училища и местната
структура на национално дружество “Традиция”. В Пер
ник гостува изложба на Националния литературен музей,
посветена на Априлското въстание. Тя разказва за вдъх
новителите на бунта и жестокото му потушаване, по
казва свидетелства в произведенията на класиците на
българската литература. Във витрини са представени
нумизматична и филателна колекции, отразяващи юби
лейни дати от историческото събитие.
Сбирка от вкаменелости от времето на раждането на Земята показва изложба в Исперих
Организатор на изложбата под наслов “В мрака на
далечните епохи” е Историческият музей в града, а екс
понатите са предоставени от отдел “Природа” към Ре
гионалния исторически музей в Плевен. Изложбата въ
вежда посетителите в зората на живота, показвайки
отлично запазени вкаменелости (фосили) на животни. Те
са открити предимно в северния и централен район на
страната ни. Посетителите могат да видят миди, кора
ли, охлюви от неозойската и мезозойската ера. Особено
атрактивни са изложеният зъб от вид акула, който е
съществувал преди 400 милиона години.
Панагюрското съкровище си остава на държавата
Решението на тричленния състав може да бъде об
жалвано. Припомняме, че наследници на откривателите
братя Дейкови претендираха за съкровището в съда.
Внуците на най-големия брат Павел Дейков – Стефка
Ангелова и Павел Цветанков, поискаха министърът на
културата да впише Панагюрското златно съкровище
като собственост на откривателите и собственика на
земята, където е открито.
Източници:
http://bnt.bg/bg/news/view/98683/literaturnija_muzej_e_
zastrashen_ot_razruha
http://bta.bg/bg/c/BO/id/577391
http://bta.bg/bg/c/BO/id/577670
http://bnt.bg/bg/news/view/98683/literaturnija_muzej_e_
zastrashen_ot_razruha

6-7.4.2013 г.
40 години Национален исторически музей
Експонати от всички времена и епохи – от кремъ
ка на праисторическия човек до сватбената рокля на
царската дъщеря Калина. 40-ият рожден ден на истори
ческия музей стана повод отново да оценим богатата
му колекция. За годините на съществуването си музе
ят приютява близо 650 хиляди артефакта, събрани само
от българските земи.”Това е много, съпоставено с други
музеи от тоя ранг, които за 200 години съществуване,
като Бритиш мюзеум, Лувъра, Ермитажа, са събрали не
повече от милион, милион и половина паметници”, изтък
на Божидар Димитров – директор на Националния исто
рически музей.От 650 хиляди експоната обаче историче
ският музей излага само 6 хиляди или около 1% от всичко,
което притежава, просто защото няма място. 90% от
съкровищата са подредени нагъсто в т. нар. скрит му
зей, достъпни за специалистите, но не и за публиката.
Търсят нови директори на Регионален исторически
музей – Русе и Русенска художествена галерия
Минималните и специфични изисквания за заемане
на длъжността са висше образование, образователноквалификационна степен „магистър” в професионално
направление – история и археология и/или социология,
антропология и науки за култура.Професионален опит- 5
години в съответното професионално направление.
Кандидатите ще трябва да представят концепция за
управление и развитие на Регионален исторически музей
– гр.Русе и ще се проведе събеседване.
Концепцията за управление и развитие на Регионален
исторически музей – гр. Русе трябва да е за период от
5 години.
Експозиция от спасени от контрабанда предмети
има в Регионалния исторически музей в Бургас. Част
от уникалната експозиция са елегантни часовници, кои
то са се поставяли над камината, с барокови форми, има
и такива в стил рококо. Някои от тях са с позлатени
части. Много красиви и запазени кристални огледала с
рамки с дърворезба, са друга част от спасените съкро
вища, различни кристални сервизи, за вино, кафе, посре
брен сервиз за чай, изящно направени захарници, бонбо
ниери, лъжички, чашки за ликьор, шишета от кристал и
сребро, също за ликьор, сребърни подноси. Това са пред
мети на декоративното изкуство. Те са произведения на
изкуството, но хората наистина са ги ползвали в своето
ежедневие.
Източници:
http://bnt.bg/bg/news/view/98675/40_godini_nacionalen_
istoricheski_muzej
http://www.ruseinfo.net/news_112284.html

9.4.2013 г.
В Архитектурен комплекс „Музей на религиите” ще
бъде открита гостуваща изложба „Стари мерки и теглилки” . Изложбата е на РИМ в Търговище, с участието

8.4.2013 г.
Литературният музей е застрашен от разруха
Столетната сграда, в която е било първото училище,
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на музеите от Шумен, Варна, Хасково, Пазарджик, Вели
ко Търново, Полски Тръмбеш, Велинград, Стара Загора и
Казанлък.Събитието се осъществява с финансовата по
мощ на Община Стара Загора.
Музей на киселото мляко откриха в трънското село Студен извор. Сред експонатите, които могат да се
разгледат е рукатка – гърнето от глина с дръжка за
приготвяне на кисело мляко. Нарича се така, защото е
предназначен да се пренася на ръка. В експозицията мо
гат да се видят още носии от Трънския край, софра и
други предмети от бита.
Източници:
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1067634
http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=106140

%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%
BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D
1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%
D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6-5/
Музейни новини от света
Магнат дари картини за $ 1 млрд. на музея “Метрополитън”
Прочутият нюйоркски музей “Метрополитън” получи
уникално дарение за над 1 млрд. долара от козметичния
магнат Леонард Лаудер – наследник на Есте Лаудер. Да
рението се състои от 78 картини и се смята за една от
най-богатите в света колекции на платна на художници
кубисти от началото на ХХ век. Тя е събирана 37 години
и включва платна на Пабло Пикасо, Жорж Брак, Хуан Грис
и Фернан Леже.
Лувърът затвори врати заради стачка на служители, породена от увеличаването на агресивните
джебчии, включително деца, понякога работещи на бан
ди до 30 души, съобщиха служители и ръководството
на музея. Разочаровани туристи чакаха напразно пред
известния музей, дом на произведения на изкуството,
който е посещаван от около 10 милиона туристи на го
дина. Служителите в известния музей започнаха стач
ка, защото им писнало да се сблъскват с крадци, които
понякога дори проявявали агресия, заяви Гиаде. Множе
ство служители се оплакали, че са били плюти, обижда
ни, заплашвани или удряни от джебчии и многократно са
съобщавали за тези инциденти в полицията. Ръковод
ството на музея съобщи, че отсега нататък ще налага
временни ограничения за влизане на хора, за които вече
е установено, че са джебчии. Лувърът има около 1000
служители, от които около 470 работят всеки ден.
Ще откриват зала за руското изкуство в Лувъра
През 2015 година в най-посещавания художествен му
зей ще бъде открита специална зала за руско изкуство.
В нея ще бъдат изложени различни произведения на из
куството и културата, съобщи директорът на “Лувъра”
Анри Лоарет, цитиран от РИА Новости.
Очаква се работата по залата да започне в края на
2015 или началото на 2016 година. Предвидено е в изби
рането на колекцията да вземат участие меценати. В
момента в Парижкия музей има само колекция с древни
икони, които са част от руското изкуството.
Източници:
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1911179
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1068614
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1878406

10.4.2013 г.
Уникалните ножница и меч на Севт ІІІ показват в
Археологическия музей. Това е 61-сантиметров меч с
дръжка като глава на грифон и желязно многопластово
острие. Поставя се е в специална ножница, чиято украса
имитира люспите по тялото на митичното същество
– хибрид между лъв и орел. Направата му свидетелства,
че тракийският владетел го е ползвал като парадно оръ
жие, но при нужда смело е можел да влезе в бой. Остри
ето на оръжието също представлява слепени от ръжда
железни парчета. Във възстановката има 60% от ори
гинала, другото са скрепващи елементи. Изработката
наподобява тази на самурайските мечове – желязото се
напластява и многократно се кове, докато се превърне в
смъртоносно острие.
Неизвестни са успели да проникнат в музея “Школото” в тетевенското село Голям извор и са открад
нали всички ценни експонати, сред които множество
възрожденски мастилници, както и голям брой украше
ния – гривни, фибули, пръстени, стар печатарски валяк,
икона “Дева Мария и младенеца”, всички собственост на
местното кметство.
Търсят директор на музея в Сливен. Кандидатите
трябва да имат завършена магистратура в областите
история, археология, етнология, както и 5 години стаж
по специалността. Подборът на кандидатите ще стане
със защита /разглеждане/ на концепция за дейността и
развитието на Регионален исторически музей – Сливен
за периода 2013 – 2018 година, подробно развита по дей
ности и срокове за 2013 година.
Източници:
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1909786
http://novinar.bg/news/apashi-razbiha-selski-muzej_
NDI0Nzs5Ng==.html
http://slivendnesiutre.wordpress.com/2013/04/11/%D0%BE
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