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РЕДОВЕ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР
Преди 100 години България влиза в пожара на Първата световна война – най-големия и глобален конфликт, преживян от човечеството в началото на миналия век. Днес много от въпросите, свързани с войната
и нейните интерпретации, продължават да са отворени – за генезиса на вината за началото и края, и за
решенията след него, за страховете и надеждите, за съперничеството и амбициите, за раните и болката,
за национализма, експанзионизма и геноцида, за рецидивите и съвременните проекции. Войната, скоро след
началото си напуска пределите на стария континент и нейните разширяващи се географски граници налагат
прекрояване на геополитическите ареали.
Публикациите в този и следващите броеве, наред с широкия спектър проблеми от палето на военната
история и музеология ще носят акцента на българското участие в Първата световна война.
Пожелаваме ви приятна и полезна среща с нашия вестник.
доц. д-р Соня Пенкова

М узе ологи я
За настоящето и бъдещето на миналото
д-р Мариана Кръстева
Изложението е опит да бъдат откроени някои страни на културното наследство в
настоящето и да се направят предположения за добрата му бъдеща... прочети
Експозицията на музей „Искра“ по времето на Чудомир (1930 – 1958)
Мариета Станева
На фона на многобройните изследвания върху художественото и литературното творчество на Димитър Чорбаджийски – Чудомир, работата му като... прочети

Военна история

Уважаеми автори,
Материалите си за публикуване предоставяйте на хартиен
и електронен носител в обем
до 20 стандартни страници.
Използваната литература и
библиографското цитиране помествайте в края на текста.
Снимковият и илюстративният материал, заимстван
от Интернет или от други
източници, обозначавайте с
адреса и исковите му данни.
Всеки автор носи отговор
ност по всички въпроси, отнасящи се до авторското право.
Предложените за публикуване
материали се обсъждат и
одобряват от редколегията,
преди да бъдат поместени.

Състояние на облеклото в Българската армия през Първата световна война 1915 – 1918 г.
д-р Даниела Цанкова-Ганчева
Министерство на войната в първите години на ХХ в. се стреми да стъкми армията с
военни униформи и снаряжение... прочети
За Джовани Сабели – пилот в българската и италианската военна авиация
Редколегия
д-р Стоян Николов
д-р Соня Пенкова
гл. редактор
Джовани Сабели е роден през септември 1886 г. в Неапол, Италия. През януари 1912
г. той получава авиаторски бревет в Англия. В следващите няколко години в хода на
д-р Даниела Цанкова-Ганчева
Балканските войни и Първата световна война той ще свърже своето професионално Димитричка Спасова
развитие като пилот с българската и италианската военна авиация... прочети
Бисер Стоянов
Състав и дислокация на българските войски в Поморавието, Косово и Вардарска Ма- Консултанти
кедония в годините на Първата световна война
акад. чл.-кор. проф. д-р Георги
Марков
д-р Мартин Вълков
Настоящата статия е посветена на един проблем от българското участие в Първата проф. д-р Стоян Денчев
световна война, който обикновено остава встрани от вниманието на историците, а
доц. д-р Веселин Янчев
именно – какъв е съставът на окупационните войски... прочети
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България по пътя към НАТО: перспективи и предизвикателства на интеграционния
процес, 1989 – 2004
д-р Тонка Костадинова
Трансатлантическата интеграция на България излиза на дневен ред в българската
външна политика непосредствено след промените от 1989 г., когато перспективата за
членство в Европейската общност и в НАТО става основен елемент от... прочети
Трансилвания между румънския национализъм и унгарския ревизионизъм в годините
след Първата световна война 1914 – 1918 г.
Деяна Костова
Краят на Първата световна война бележи и края на Източния въпрос. След десетилетие
на войни са разрушени империите, управлявали Балканите и голяма част от Източна Европа. Рухването им обаче не донася мира, очакван от... прочети
Варненската военна болница „Мъжка гимназия“ по време на Първата Балканска война
Тодорка Стоянова
По време на Първата Балканска война Варна е укрепен пункт. За обслужване на останалите
в града войскови части, най-вече от Флота, и за лечение на евакуираните от фронта
ранени и болни се открива Военна болница „Мъжка гимназия“... прочети

Книгите
„Военните музеи. Общата история на първите години“
на д-р Соня Пенкова
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от д-р Стефанка Кръстева
„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.
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„Българските художници в
Първата световна война. Том I.“
С., 2015., доц. д-р Соня Пенкова

„Българските художници в Първата световна война“, т. I, т. II

„Българските художници в
Първата световна война. Том II.“
С., 2015., доц. д-р Соня Пенкова

на Националния военноисторически музей

доц. д-р Соня Пенкова
В богато илюстрираната двутомна, двуезична книга-албум с научна студия авторът
доц. д-р Соня Пенкова представя част от възможните употреби на културата и интелигенцията в първата тотална война в историята на човечеството... прочети

може да бъдат закупени на
касата на Националния военноисторически музей, София,
ул. „Черковна“ № 92.

ЗА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА МИНАЛОТО
д-р Мариана Кръстева

И

зложението* е опит да бъдат откроени някои
страни на културното наследство в настоящето
и да се направят предположения за добрата му бъдеща
визия от днешна гледна точка. Авторът се базира на опита от работата си като музеен работник и на конкретни практики и впечатления от и за Военноморския музей
във Варна, както и на собствени виждания по отделни
аспекти на културно-историческия туризъм в региона.
С оглед на темата се търсят полезните допирни
точки между обекта – музей, и потребителите – туристи. Изходна гледна точка в следващите страници е
убеждението, че контактът между обект и потребител
трябва да става балансирано, като се постигне атрактивно представяне, без да се нарушават принципите за
съхраняване на културно-историческото наследство.
В изложението минало се нарича историята, разказана и показана в музеите и другите обекти на историческия и археологическия туризъм. А какво настояще
сме създали на миналото и как ще моделираме неговото
бъдеще, зависи от много условия. Тяхното подходящо управление и хармонично съчетаване може да ни осигури
добър краен резултат – съхранено и социализирано историческо наследство. Една възможна класация на три
от важните условия би била следната:

1. Национална среда – държавната политика в областта на опазването на културно-историческото наследство, която осигурява благоприятни условия или създава
пречки под формата на непроверени в практиката нови наредби и изменения в съществуващите норматвни актове;
2. Местна среда – политика на местните власти за
създаване и поддържане на традициите в опознаване и
изучаване на локалните исторически ценности;
3. Действащ обект на културно-историческото наследство – музей с фонд от движими културни ценности
или недвижим културно-исторически обект.
На първото условие няма да се спираме в детайли поради опасността изложението да премине в друга плоскост. На второто условие отделяме внимание в щрихи и
в контекста на отношението на местната власт към
уникалното в региона на Варна.
Присъщо на третото условие е изискването към културния обект „музей“ за достъпността му във всичките
й форми:
- физически достъп – инфраструктура и техническа
обезпеченост (витрини, зали, сгради, транспортни комуникации, достъп за хора с увреждания...);
- ментален достъп – ясни експозиционни тези, обяснителни текстове, включително и на чужди езици.
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Пряката отговорност на музея е именно в това условие, което, ограничено в две думи, означава професионално
обслужване. Защото историческият и археологическият
туризъм разчитат на първо място на респекта на публиката към миналото. Опасността да изгубим този респект
съществува всеки ден и навсякъде в нашата обща работа
– на работещите и в музеите, и в туризма. Каква форма
ще предадем на нашата история и как ще я поднесем на посетителите, стои в основата на работата на музейните
специалисти не само като историци, но и като мениджъри.
Това е постижимо с наличие на специалисти от съответния профил, които създават, поддържат и рекламират миналото. В наше време, когато обектите на
културния туризъм са и търговски обекти, рекламата
на продукта на музейната дейност става все по-важна.
Особено трудно е да се съчетаят противоположните
възгледи в опозицията култура – пари, която е видима
още на входа на музея. Някой би свързал този конфликт
с възгласа „Вън търговците от храма!“ (в общоцивилизационния, а не в библейския смисъл), друг ще твърди
„Всичко се продава, дори и шедьоврите“...
Избягването на конфликта на подобна ситуация е постижимо с качествен продукт и постоянство в принципите, чрез които се представя миналото. Критерий за
успех би било обявеното желание от страна на посетителя след време да се върне отново.
В търсене на начините за запазване на респекта на
публиката днес отчитаме променени реалности: потребителите на музейния продукт не само са много по-мобилни, те имат много по-широк достъп до информация. Това
ги прави и по-взискателни. От друга страна, факт е и конкуренцията между самите обекти на културния туризъм.
С оглед на гореизложеното може да се изтъкнат две важни страни в представянето на обектите и експозициите:
- да се представят като преживяване;
- да се акцентира върху уникалното.

който се поражда в спомените на няколко поколения – застинало, консервирано време в полумрак, прах и тишина.
Едва в последните десетилетия музеите и у нас започнаха да излизат от сивата дидактика като отношение към публиката; погледнаха отвъд задачата за съхраняване на културните ценности и разшириха светогледа
си с усвояване на начините за атрактивното, а понякога
и шумното им представяне. Оцени се участието не само
на ума, но и на емоциите, и на всички сетива – зрение,
слух, докосване, а дори и обоняние. Именно тази пълна
сетивност е в основата на „живия музей”.
За постигане на такова въздействие определена роля
имат възстановките. Тъй като понятието възстановка, дори рамкирано от темата, е твърде широко, ще се спрем накратко върху неговите по-често срещани варианти: познати са ни диорамите и панорамите (на архитектурни комплекси, крепостни съоръжения или моменти от сражения),
които наблюдаваме от разстояние или през витрина. Широко известни по света са дворци с възстановена вътрешна
архитектура и обстановка или отделни части от царски и
кралски покои. В последните години и у нас са все по-популярни живите възстановки на битки от българското и европейското минало, реализирано от тренирани ентусиасти
със съответното облекло и въоръжение и с евентуално отговарящите на епохата бойни техники. Те обаче тепърва
ще търсят място и ще се доказват като възможни елементи на българското културно-историческо наследство.
В много музеи по света успешно се излагат модели
на технически открития и постижения, изграждат се
ферми и цели села, които са по свой начин и в определен
диапазон „действащи“, и които отговарят на представата за живия музей. Особено ефектно това се получава
при техническите експозиции. Най-новите похвати са
виртуалните възстановки в различни мащаби и форми.
Да не забравяме важната предпоставка – колкото повъздействащи са възстановките, толкова повече са зависими от сериозно и продължаващо във времето и след
изграждането им финансиране.
Когато говорим за възстановки вътре в музея имаме
предвид новоорганизирани ситуации или отделни предмети, създадени въз основа на проверените познания за
оригиналните материални и нематериални постижения. А при

Посещението в музея като преживяване
Днес е вече популярно понятието „жив музей“ – Living
Museum. И с снование, защото не само звучи интригуващо на теория, но и успешно все по-често се прилага в
практиката. При сравнение между него като символ на
модерния музей и ретроградното, което е лицето на поголямата част от родните музеи от втората половина
на ХХ век, виждаме коренната разлика. Вторият случай
изглежда така: след като се влезе и се обуят специалните пантофи (осигуряват се чистота и обезшумяване !),
движението на посетителите се извършва в мълчание, в
което единствено се чува гласът на екскурзовода; той,
от своя страна, сочи важните факти, личности и предмети с дълга дървена показалка; от стените строго гледат
портрети; във витрините са старателно и недосегаемо
подредени предметите ... Респектът е неизбежен. Той
се дължи и на създадената тягостна атмосфера – и без
това не-живите артефакти, заедно с тяхната собствена история са доубити в обстановка като тази. Посетителят е поставен на дистанция от миналото още с
влизането в музейните зали и е държан в това положение
до края. Този начин на общуване между миналото и живия
човек е виновник за негативния образ на думата музей,

Морско дъно
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тях може да се откроят като особено важни съотношенията оригинал – реплика и автентичност – театралност.
В експозиционната практика на Военноморския музей
предлагаме следната градация на възстановките и на
ролята им за оживяването на историята:
- Оръдейна палуба на средновековен западноевропейски
ветроходен боен кораб. Палубата, бордът и оръдието са
изработени от дърво по исторически проверени образци и
визуално преминават в стенния тапет със същия сюжет,
който води погледа в перспектива. Оръдието върху лафет е
насочено към другия стенен тапет, който изобразява кипяща
морска битка. Тази иначе анонимна ситуация е оживена със
звуците, гърмежите и осветлението на оръдейните залпове;
- Разрез на античен кораб с товар от амфори. Оригинални са амфорите, останалата част е отсек от (предполагаем по размер и конструкция) древен съд;
- Морското дъно е в помещение, избрано според това,
което предлага архитектурата на сградата. То е „найдълбоко“ и тъмно, както предполагат морските дълбини.
В него всички предмети са автентични – находки от морското дъно, биологични образци, водолаз с оригинален костюм. В допълние има подходящо осветление и озвучаване.
И трите възстановки са анонимни, т. е. не са свързани с личност или исторически факт. От друга страна, и
трите са с различен дял автентичност. Опитът ни досега показва, че се харесват, възприемат се като поставени „на място“ в цялостната концепция на обновената
музейна визия. Целта на възстановките, както е заложено още при изграждането на настоящата експозиция
през 2012 г., е да заместят метода in situ и чрез пресъздаване на отделни сюжети, приближаване на посетителите към естествената среда на историческите процеси1.
Как обаче се възприемат изцяло оригиналните експонати, достъпни при запознаване на посетителите с „миналото“? Такъв е щурвалът на яхтата „Александър I“ (края
на ХIX в.). Той е с размери над ръста на 7-годишно дете,
но може да бъде хванат за ръкохватките и дори завъртян.
Музеят предлага и други възможности, макар да се открояват с епизодичност: в определени дни посетителите могат да седнат на мястото на артилериста от зенитното
оръдие във външната експозиция, да завъртят цевите по
мерника; да се научат да връзват истински морски възли
от истински моряци; ако се включат в образователна програма, могат да се запознаят с оригинални музейни предмети, да работят с тях за физическото и историческото
им проучване и превръщането им в експонати.

Но несъмнен водач в нашата листа на допускащите
до себе си оригинални и уникални експонати е корабътмузей „Дръзки“. Той има собствена история, най-въздействащ е и е най-успешно скъсяващият дистанцията
публика – музей. Тук посетителят има възможността да
се качи на палубата, да влезе в две от помещенията, в
които наличното обзавеждане и оборудване е автентично, и макар и за кратко да влезе в роля.
Въпреки че не всички са напълно разгърнати, това са
все елементи на живия музей в нашата работа, които
мо гат да се определят като добро начало за превръща-

Снимка за спомен до щурвала на яхта „Александър“

На палубата на кораб-музей „Дръзки“

нето на посещението в преживяване. Защото така може не
само да остане траен спомен, но и това бъде причина посетителят да препоръча музея на свои близки и приятели2.
Ролята на уникалността в обектите на културноисторическия туризъм
За успешното развитие на културно-историческия
туризъм роля имат не само културно-историческите
обекти и туристическите агенции. Те само на пръв поглед изчерпват това понятие. Това е ангажимент на повече институции, които на централно ниво изграждат
националната среда, а на регионално ниво – местната
среда. По отношение на изтъкване на автентичното и
ценното за отделния музей неговите специалисти по задължение и по призвание правят необходимото, защото е
осъзнато и оценено обстоятелството, че за да присъства успешно в маршрутите на културния туризъм, един
музей трябва да разчита на автентичните и атрактивните експонати, на подчертаване на уникалните страни
в предлагания от него продукт.
От своя страна държавната политика като национална среда на съществуване на миналото твърди под
различни форми, че се грижи за уникалността.
Местните власти като отговорни за местната среда имат също своите приоритети за съхраняване и представяне на характерното за региона минало. Има обаче
много резерви, които в местен план се пренебрегват или
недооценяват. Взаимодействието на местната власт с
необщински институции, които работят в тази област,
е епизодично и неефективно. Уникалното за Варна и ре-
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гиона е морето. Не само плажовете и басейните обаче.
Няма да е пресилено да се каже, че морската част в културния туризъм се изплъзва от грижата на местните
власти (т.е. – варненските местни власти):
- не е намерен начин за разширяване и осъвременяване
на Аквариума. Той не е общинска собственост, но е единствен в страната и е едно от лицата на морска Варна;
- не се намери трайно решение за достъпа до Делфинариума. Той също не е общинска собственост, но също е
единствен в страната и е едно от лицата на морска Варна;
- вече изминаха шест години откак Министерството на отбраната предаде безвъзмездно на Община Варна изведена от строя българска подводница, за да бъде
превърната в музей. Заменена е впоследствие с по-читавата „Слава“, която обаче също продължава усилено да
ръждясва. Неин собственик е местната власт, която в
лицето на Община Варна от своя страна през това време продължава да не прави нищо за реализиране на инициирания от нея единствен за България музей-подводница.

жава пред конкуренцията на другите райони със сходни
географски и икономически характеристики.
Обектите на културно-историческия туризъм са в
съревнование помежду си. Това несъмнено е стимулиращо. Те са в относителна конкуренция и с другите видове туризъм (според мотивацията на туриста) – здравен,
развлекателен, спортен, култов, делови, рекреативен.
Конкурентността при добра организация може да се преобразува във взаимодействие и обединяване на обектите
в точки на един общ маршрут. Това е известна и утвърдена практика в големите европейски и световни туристически градове. Сред първите стъпки у нас е издаването
на общ билет с преференциална цена за няколко музея: В
София – Националния военноисторически музей, във Варна
– Военноморския музей и Парк-музей Владислав Варненчик,
и в Пловдив – Музея на авиацията. Да не забравяме обаче,
че те имат улеснението и предимството да са административно обвързани в общата структура – НВИМ.
В стремежа за трайно присъствие на пазара на туристическия бранш културно-историческото наследство
си е осигурило свое сигурно място. Неговото запазване
и разгръщане успешно може да става чрез оживяването.
Предпазването от преминаване на границата на разумното чрез прекомерна атрактивност е от значение, за
да не се допусне профанизиране. Тогава на помощ идва
позоваването и изтъкването на оригинала.
В професионалното и уважително отношение към публиката при представянето на миналото всички страни,
които участват в процеса на неговото социализиране и
консумиране, всъщност работят за един по-широк, неоценяван като значимост процес – формиране на музейна
култура. В този смисъл добрата визия на бъдещето е в
отговорността ни пред публиката – туристи и местни
граждани, деца и възрастни – да не допуснем профанизиране и на музейната култура, а да работим за формиране
на най-добрите й страни3.
Обратно на възможното първоначално впечатление,
„живият музей” не се противопоставя на модерността
в лицето на развитите и все по-бързо отиващи напред
информационни технологии. Трябва да признаем, че в тази
област в бъдеще ни чака огромна работа и реализиране
на много идеи. Вече имаме уникалния за Балканите, както
се твърди и първи в България, интерактивен музей – Музея на индустрията в Габрово, събрал много възторжени
впечатления. Софтуерни продукти създават виртуални
експозиции или кратки разходки в миналото в много родни музеи. И все пак – това са заместители. Но дали това
е бъдещето? Ако се постави срещу „живия музей“, или
дори само „оживения музей“, то виртуалният, с неговите варианти отстъпва далеч на другия по въздействие
и контакт с публиката. Информационните технологии са
изключително продуктивни за задоволяване на глада за
информация и за подпомагане на възприемането – например аудио гидовете, които често са придружени с визуални и текстови материали. Тези блага на модерността са
обаче преди всичко едно много добро средство и инструмент, но не и крайна цел в работата на обектите на културно-историческия туризъм. В обозримото бъдеще, дори във все по-модернизиращия се свят, не виртуалното,
а автентичното, образното и вълнуващото минало ще

Поводница „Слава“, 2015 г.

Допълнително може да се каже, че местната власт
във Варна някак трудно намира общ език с единствения
в България морски музей – Военноморския музей, който е
държавен, но е на територията на града.
Така уникални за региона възможности – обекти на
културния туризъм, са възприемани като даденост без
разгръщане на възможностите им. А трябва да признаем, че уникалността е особено ценен ресурс. Без нейното превръщане в качествен и модерен туристически
продукт, регионалният туристически пазар се обезоръ-
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продължи да има като своя мисия да бъде преживяване за
всички сетива на посетителя, а не само за ума и очите.

– Кръстева, М. Експозиционен план за изграждане на
постоянната експозиция на Военноморския музей
2
В анкетата на ВММ сред посетителите за първото
полугодие на 2014 г. на въпроса „Бихте ли препоръчали
Военноморския музей на свои приятели”, положителните
отговори са 100 % – ВММ НА, Х, 243.
3
Музейна култура като понятие тепърва се налага в
музеологията. Виж: Кръстева, М. Морският музей и морската/музейната култура в българското общество., бел.
под линия 3. – В: Годишник на Военноморския музей – Варна, том IX, С. 2014. с. 10 – 20.
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Докладът е включен в сборника „Историко-археологически туризъм. Наследство с перспектива“. В., 2014,
с.203 – 210, издаден в рамките на Черноморския туристически форум, Варна, 2014 г. Настоящата публикация е
с незначителни промени.
1
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Експозицията на музей „Искра“ по времето на
Чудомир (1930 – 1958)
Мариета Станева

Н

а фона на многобройните изследвания1 върху художественото и литературното творчество на Димитър Чорбаджийски – Чудомир, работата му като уредник и директор в музей „Искра“ остава някак в сянка, макар
за тази му дейност оценките да са винаги положителни. В
публикациите за развитието на музейното дело у нас и в
Казанлък редица автори (С. Недков, З. Радонов, С. Гюрова, Г.
Табакова-Цанова, К. Зарев) подчертават неговите заслуги.
За разлика от другите области на изява музейната дейност на казанлъшкия творец е разглеждана само в откъслечни статии2 , фрагментарно и в отделни аспекти.
Образът на дългогодишния музеен деятел не е един
нов Чудомир. Оригинален художник и талантлив разказвач на народния бит са едно щастливо и сполучливо съчетание от дарби, което му помага на това поприще. Помага и на изследвача, защото тъкмо обстоятелството,
че той е човек на писаното слово, прави възможно да останат в наследство за поколенията многобройни бележници, записки, изказвания, в които изразява и споделя възгледите си за музея, планове за развитието му, принципи,
по които работи, детайли от музейното ежедневие. Това
архивно богатство, съхранено в Литературно-художествен музей „Чудомир“, в голямата си част се изследва за
първи път. Използвани са материали в периодичния печат от 40-те, 50-те и 60-те години на ХХ в., юбилейните
сборници на читалище „Искра“, годишниците „Казанлък в
миналото и днес“, данни от дневника на писателя. Друга
необходима информация даде част от неговото епистоларно наследство, публикувано в книгата „Чудомир. Писма от Голо бърдо“ (2005) със съставител Цочо Билярски.
Настоящото изследване върху експозиционната работа в казанлъшкия музей „Искра“ по времето, когато Димитър Чорбаджийски е уредник и негов директор (1930 –
1958), дава представа за извършеното в тази сфера като
постижение и принос за развитието на музейното дело в
страната, разкрива възгледите и принципите, които той
следва. Интересът към темата е провокиран от обстоятелството, че експозицията е основна форма на комуни-

кация с публиката и основният продукт, чрез който един
музей оправдава обществено-потребителската си функция. Нейното изграждане е плод на научноизследователски и творчески усилия, които кореспондират с професионалното образование и таланта на художника Чудомир.
Хронологичните рамки дават поглед върху процесите от
периода на най-усилено преустройство на музейната ни
мрежа по съветски образец от края на 40-те и 50-те
години на ХХ в. Картинната галерия, макар и част от
цялостната експозиция на музей „Искра“, не е обект на
изследване поради спецификата на галерийната работа.
Когато Димитър Чорбаджийски става уредник на музея в Казанлък два месеца след смъртта на основателя
Петър Топузов (22 юли 1930 г.), поема ръководството на
един уреден музей със структурирани колекции и правилно решение за профила му. Налице е сравнително добра
за тогавашната ситуация в страната сградна база.
През 1926 г. с методическата помощ на Ив. Велков, В.
Миков и Т. Герасимов от Народния археологически музей
(НАМ)3 е изградена нова експозиция.
В разглеждания период експозицията на „Искра“ е
наново изграждана и преустройвана по различни поводи – във връзка с построяване на нова сграда (1935) и
съгласно директивите на Комитета за изкуство, наука
и култура (началото на 50-те години) с оглед новите
идеологически изисквания за преустройство на съществуващите отдели и за създаване на новите отдели за
социалистическо строителство.
Интерес представляват тези обновления, които произтичат от стремежа на уредника да бъдат представени културата и традициите в казанлъшкия край по-пълно и по-атрактивно. Първото такова обновление е още
през 1931 г., когато е оформена нова витрина с шевици
от региона. Този замисъл се запазва и доразвива при изграждането на нова експозиция (1935). Другото, което
Чудомир прави в началото, е да прегледа бракуваните и
струпани на тавана материали от Ив. Велков и В. Миков
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при подреждането на сбирките през 1927 г., когато те
определят като ценни само около 3000 предмета4. Доста от тях връща обратно, защото двамата археолози
подбират предимно предмети с археологическа стойност. Следователно и в експозиционната работа Чудомир следва същия принцип като в събирателската. В експозицията трябва да намерят място експонати, имащи
значение за пълноценното представяне историята на
казанлъшкия край, без да се залита в определена посока.
Две години след постъпването му в музея е оформена
идеята за отдел „Шипченска епопея“, или по-късно “Освободителна война“. Това е един от най-добре представените отдели в експозицията, която се прави 1935 – 1937 г.,
когато библиотеката и музеят се преместват в специално построена за тях пристройка към читалищната сграда. Тя включва разделите „Археология“, „Етнография“, „Националноосвободителни борби“ и „Художествена галерия“.
Направен е опит да се приложи хронологическият принцип,
като „успех в това отношение е постигнат при илюстриране на темата „Шипченска епопея“5. От статията на Е.
Данкин придобиваме точна представа как е показана Руско-турската война (1877 – 1878). Експозиционният разказ
започва с Манифеста за обявяване на войната, с портретите на главнокомандващия руската Дунавска армия и на
турския султан Абдул Керим и продължава с формирането на Опълчението и връчването на Самарското знаме.
Следва преминаването на Дунава, изложени са портретите на руските пълководци Й. В. Гурко, М. И. Драгомиров,
М. Д. Скобелев, Н. Г. Столетов, княз Святополк-Мирски.
Основен акцент са боевете за Казанлък, показани с две
картини, и августовските боеве на Шипка, показани с картините: „Боят на Шипка на 11 август“ и „Шести ден от
боя на Шипка на 13 август 1877 г.“ Експонатите, които
онагледяват темата, са руско и турско въоръжение и снаряжение, артилерийски снаряди и мортири, събрани край
връх Св. Никола. „В стъклени витрини се пазят руски ордени, руски рубли, военни печати и опълченски монограми
с надпис „Свобода или смърт“. Отделно са събрани ордени
на опълченците от Казанлъшко – Сава Илиев, Станчо Гъдев, Хр. Пиргов, Евтим Попов и др.“6 За пълноценното представяне на Руско-турската война говори фактът, че като
изключим регионалните акценти, в сегашната експозиция
на Националния военноисторически музей разгръщането
на темата следва същия замисъл.
В следващите години подобренията в експозицията
продължават. През 1938 г. се подготвя проект за отдел
„Старият Казанлък“ с оглед да се развие във фоайето.
Проектът се реализира, като наред с другите експонати
по темата е изложена и подарената от Чудомир лична
колекция от 114 шевици от Казанлъшко. В статията си
за казанлъшкия музей Ив. Велков (бивш директор на НАМ,
1938 – 1944) предлага една разходка из цялата експозиция. След входа с пъстрите шевици в широк коридор са
подредени тежките железни каси на видни търговци от
града, плочи с надписи от някогашните градски чешми и
дървени, богато изписани декори, работени между 1866 –
1871 г. за първия казанлъшки театър. Изложбената зала,
вляво от входа, показва археологически и етнографски материали – оброчни плочки, гробни находки, нумизматика,
средновековно оръжие, шлемове, ризница, метални домаш-
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ни съдове и предмети на бита, стари печати, църковни
предмети. Следват залите на художествената галерия и
на Освободителната война. „Като се остави Народният
музей и музеят в Пловдив, музеят в Казанлък е единствен
по своята уредба в страната“7, е оценката на Ив. Велков.
В годините 1951 – 1952 са поставени макети „Пещерният човек“, „Наколни жилища“, „Селищна могила“ и
„Средновековна крепост“, изработени от реставратора
на НАМ Д. Бучински, които правят експозицията по-интересна и занимателна за ученици. Във връзка с 50-годишнината на музея (честването е есента на 1951 г.) е
открит отдел „Социалистически революционни борби в
Казанлъшко“. Този момент от работата в музей „Искра“
е важен, защото показва не само професионалната съвест на Чудомир, но и неговите разбирания за историческата истина и опитите да се преиначава историята.
„Не искат другарите комунисти да се сложи портретът на Бозвелиев, а самата витрина ще представи всъщност историята на социализма в Казанлък. Е, как тогава
ще се игнорира Бозвелиев, който още в 1889 – 90 година
основава своята социалистическа дружинка? И изобщо
как ще може да се говори за социализъм у нас, без да се
спомене името на бай Коста?.... Дойде жена от Музея на
съпротивата – София, да командува и нарежда витрината
и я нареди... да си късаш главата. Зае центъра с Централния комитет, а ако остане място, ще сложим убит партизанин... Не я харесвам. И исторически не е вярна. Политиците са най-големите фалшификатори на историята.
Аз мисля, че в нашата витрина трябва да се представи
историята на социализма в Казанлъшко и неговите борби,
тя да е повече исторически правдива, а не пропагандна.“8
За Чудомир е важно посетителят да си изгради вярна представа за историческите събития, да не му се
натрапват разни тълкувания, фактите да се поднасят
безпристрастно и най-вече разбираемо. Когато се почва
поредното преустройство (1952), този път на отдела
„Освободителна война“, осмисля слугуването на идеологеми така: „Трябва, налага се да се подреди така, каквито са сегашните разбирания. Много пъти ни правиха бележки за това. Даже и руският пълномощен министър ми
посочи един ден, че не Александър II освободил България, а
руският народ. Това е вярно, но вярно е и другото – че не
Сталин строи социализма в Русия, а руският народ…“9
Изграждането на новата постоянна експозиция на археологическия отдел или според указанията на Министерството на културата „Казанлъшкият край до падането
под турско робство“ се превръща в тригодишна одисея.
Можем да си представим героичните усилия да се ремонтира и оборудва музейна зала в условията на тотален
пазарен дефицит през 50-те години. За целта Чудомир
поръчва на Завод 13 (сега фабрика „Капрони“ в Казанлък )
да изработи 8 витрини-шкафове, които чака цяла година
и когато най-сетне витрините пристигат, се оказват
с много дефекти. След ремонта почва чакането на художника, който трябва да аранжира експонатите, а накрая Чудомир е принуден да му помага, за да се свърши
работата. Кулминацията във всичко това са търсените
две години стъкла за витрините, „предадени погрешно
на Нармаг (народен магазин вместо народен музей). Не
ми върви и туй то. Нармаг продал половината.“10 На 30
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април 1955 г. този отдел е открит в присъствието на
представители на Министерство на културата и директорите на карловския и на пловдивския музей. В словата се подчертава, че това е втората нова експозиция в
България след тази на Археологическия музей в Пловдив.11
Независимо от похвалите Чудомир е наясно за себе си с постигнатото и още повече с недостатъците
в новата експозиция. Сред преимуществата отчита, че
с повдигането височината на шкафовете (в сравнение с
пловдивските) изложените експонати попадат в полето
на зрението на средния посетител, а чрез избягването
на контрастните цветове е постигната по-спокойна атмосфера за окото. Относно съотношението между текстове и експонати пропорцията е спазена, като е дадено
предимство на експонатите. Сред недостатъците е изброил: „1. Липсва ни малко простор при входа с въвеждащ
текст. Така поискаха от Министерството да отделим
новокаменната епоха от каменно-медната. Ний ги бяхме
поставили в една витрина. 2. Не сме още добре напълно с
осветлението, но ще го подобрим. В малкия град не е лесно да намерим специалист. 3. Малките надписи са със съвсем дребни букви и мъчно се четат от някои посетители.
4. Не всички илюстрации са сполучливи, но понеже са без
пари – доволни сме засега. 5. Имаме и малки нарушения в
периодизацията… 6. Шкафовете са неудобни за отваряне.
7. В една витрина илюстрациите са в различни мащаби.“12
До декември 1955 г. е изготвена и одобрена тематичната структура на новата експозиция за отдела
„Националноосвободителни борби в казанлъшкия край“.
Нейното откриване е предвидено за 11 ноември 1956 г.,
така че да съвпадне с първата обявена от Министерството на културата „Седмица на музеите и паметниците на културата“ (от 11 до 18 ноември с. г.). С художника Васил Стоянов е сключен договор на стойност
43 000 лв.13 за цялостно пространствено решение, изработване на оборудването, таблата и другите помощни
материали и художественото изпълнение. Предвидени
са неустойки при неспазване на крайния срок и въпреки тези клаузи срокът не е спазен, което впоследствие
поражда конфликт с художника и принуждава Чудомир да
не изплати договорената сума. Оборудването пристига
едва на 14 ноември. До вечерта се монтират две табла
около релеф за Шипченската епопея, за да се оформи някаква композиция с едно трифунтово руско оръдие и да
се направят снимки за седмичния кинопреглед. Лентата
заминава за София с нощния влак, но не се излъчва, защото заснетият материал е лош. Голямата беда обаче
е, че при това закъснение музейният екип губи възможността да спечели обявеното съревнование, в което
един от показателите е броят посетители през седмицата на музеите. Само за три дни денонощен труд
монтажните работи са завършени. В събота градската
радиоуредба известява, че от неделя музеят ще приема
гости в новата си експозиция. Емил Цанов, асистент в
музея, си спомня с вълнение този момент: „И казанлъчани станаха нашите спасители. В музея тръгна поток от
граждани, които плътно и стройно изкачваха стълбите
и в редици разглеждаха новата придобивка в града“14.
Гергана Табакова-Цанова15 подробно представя темите и експонатите, застъпени в новата експозиция.
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Първата е основаването на града. Турската колонизация е показана с документи от османския период и впечатления на чужди пътешественици. Не са пропуснати
опустошителните кърджалийски нападения над Енина,
Мъглиж и Гурково. Разцветът на занаятите и изкуствата през първата половина на XIX в. е онагледен с множество оригинални експонати – облекло, дърворезби и икони, инструменти за ножарството, розопроизводството
и др. Просветното и читалищното дело, хайдутството,
участието на казанлъчани в Новомахленската чета и в
четата на Христо Ботев са другите теми, а най-голямо
място е отделено на Руско-турската война.
За реализирането на двете постоянни експозиции е
работено съгласно инструкциите на Комитета за наука, изкуство и култура (1952 – 1953) – за начина на
откриване на нови музеи или нови експозиции и изложби
в музеите, за построяване на експозиции в отделите
на социалистическото строителство и за построяване
на експозиции в археологическите отдели на народните
общи музеи. Книгата на Михайловская16, която съдържа
глави като: „Съставяне на тематико-експозиционни
планове“ и „Организация и техника на музейната експозиция“, служи като методическо ръководство. Колкото
и да е насочена тази политика към превръщането на
музеите в част от идеологическия инструментариум
за въздействие върху посетителите съобразно съответните партийни и държавни решения17, въвеждат се
определени стандарти в музейното дело, макар и съпроводени с рисковете за шаблона и схемата.
Изготвянето на тематико-експозиционни планове
(ТЕП) не е по сърце на Чудомир, защото той не долюбва теоретизирането и писаруването, а още повече го
гневи липсата на ясни инструкции – „Три пъти правихме
планове. Един път така, после инак, след това пък по
специално начертани графи и толкова музейни деятели,
толкова специалисти, а никой не го направи както трябва… Задачата ли бе трудна, учениците са ли слаби или и
на този, който я задава, не му беше ясна“18.
В писмото си до писателя казанлъчанин Стефан Попвасилев (8 декември 1955 г.), от когото търси съдействие
за намирането на материали във връзка с предстоящото
преустройство на отдел „Националноосвободителни борби“, Чудомир пише следното: „Тематичната ни структура“
бе одобрена от комисията при Министерството на културата и сега работим „тематико-експозиционен план“
(да му се не видят големите фирми и заглавия!)“19 Въпреки
тази негова нагласа Чудомир старателно работи по плана
за отдела „Националноосвободителни борби“. Икономическият подем през Възраждането в Казанлъшко е предвиден
да се покаже така: „11. Развитие на занаятите; текст,
таблица. Розопроизводство (примитивна розоварница, беритба, каници и др. Диаграма. Пипаловата каса и снимката и текст. Износ. Шаблони на Папазови.) Казанджийница
– инструменти (снимка), съдове. Сапунджийство (дървен
калъп). Свещарство в Милево и Шаново (текст от Бозвелиев). Кожарство (Пенчо Табаков и др.). Ножарство, свиркарство (Шипка). Мутафчийство (снимка на Караимесовата работилница). Стъкларство (хавана и др. Гюлайско
шише). Грънчарство от Милево... Абаджийство (канджата
на Бозвелиев, ножици, напръстник, ютия). Кожухарство –
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(снимка на работник, калъп за шапки). Обущарство (шипченски папуци). Гайтанджийски чук (облекло с гайтан)“20.
Оттук става ясно, че показът включва т.нар. взаимно доказване – съчетание на експонат със снимка, където го
виждаме в естествената му среда.
В експозиционната дейност Чудомир следи постигнатото от други музеи. В оценките му проличава неговият
висок критерий за това, че свидетелствата на историческото миналото трябва да се представят пред публика
не само вярно и достъпно, но и в естетически изградена
среда. Много често при наблюдение „уредбата“ на други музеи констатира липсата на вкус в художественото
оформление. Той посещава пловдивския музей във връзка с
предстоящото изграждане на археологическия отдел в „Искра“, взима конструкцията и размерите на витрините, но
не харесва дизайна и аранжирането на експонатите: „Огромен материал – лошо подреден. Похарчили над 50 000 лв.
Пъстрота и безвкусица. Хубави са само дървените букви“21.
Възгледите на Чудомир за изграждане на експозицията засягат най-вече художественото оформление. И
това не е случайно. В тази сфера го водят професионалната му подготовка, усетът му за естетика, видяното
в европейските музеи. За Чудомир като художник не е
трудно да види „нещата“ в пространството, да предложи на зрителя най-добрия ракурс, да намери съзвучието
между експонатите, да улучи ритъма на експозиционния
разказ чрез сполучливо аранжиране на експонатите. Неговото око веднага забелязва недостатъците, споделени
в дневника: „В Бургас бях във връзка с уредбата на музея. Там уредникът Гълъбов бе подредил вече техния, та
отидох нещо да науча. Лоша наредба, креслива, плакатна. Надписи и карти заемат 2/3 от изложбената площ,
а оригиналните експонати 1/3… Мъчно за разбиране и
ориентиране от посетителите“22.
Новата експозиция в Бургас е обсъдена от колегията
на националното съвещание от 3 до 5 юли 1956 г. В изказването23 си Чудомир очертава няколко проблема:
1) липсата на подходящи помещения – „Задачата на
художествения оформител е най-вече да помогне на зрителя да види същественото в експозицията и да подчертае идейната му значимост. За да се получи това,
първо е нужно пространство, въздух, разстояние между
експонатите, за да действат на зрителя поотделно –
сиреч това, което в никой музей у нас го няма, защото
как може да се получи това, когато в един Бургас, например, за музейно помещение му е даден коридора на
една бивша гимназия“;
2) липсата на подготвени художници – „Те нямат отношение към археологията и историята и понеже главният
източник на тяхното препитание е Пловдивският панаир,
нашите музейни зали ги смятат за панаирни изложби“;
3) пропорцията между оригиналните експонати и допълнителните материали, които в бургаския музей „крещят сами за себе си като плакати и пречат вместо да
помагат на експонатите“.

Експозициите в българските музеи от втората половина на 50-те години се отличават с претрупаност на
текстовете. Неизменно в тях присъстват цитати от Енгелс, Маркс, Ленин съгласно принципите на историческия
материализъм и марксистко-ленинската естетика. При
посещението си в пловдивския музей Чудомир е записал
подобни цитати в бележника си – „При робовладелския
строй за основа на производствените отношения служи
притежанието от робовладелеца на средствата за производство, а също така и на работника в производството
– роба, който той може да продаде, да купи и да убие като
добитък. Сталин.“25 Въпросът за текстовете в експозицията е разгледан от именития казанлъчанин в няколко посоки – съотношение с изложените експонати и самото им
поднасяне, което днес наричаме съобразяване с нормите
за ергономия. В един от бележниците си е записал, че текстът трябва да е поставен под ъгъл, „за да не блещи и да
се чете“26. Очевидно тук говори за игнориране на вредния
ефект на заслепяване от осветлението и необходимостта от осигуряване визуален комфорт за посетителя. Във
връзка с графичното оформление големината на шрифта
трябва да е съобразена, за да може да се чете лесно.
Чудомир се интересува и от специфичното музейно
оборудване. В много бележници скицира конструкции на
витрини, планки за закрепване към стени, плотове за
презентационни равнини. Още в онези години се приема
валидното и днес правило на експозиционното проектиране, че музейното оборудване трябва да е незабележимо, за да изпъкне експонатът27.
В експозиционната дейност се проявяват професионализмът на Чудомир и неговият критерий за художествено
въздействие и естетика. Редица документи показват в
пълнота разбиранията му з-а изграждане на експозицията и разглеждат отделните й компоненти. Според него
политическата роля, която се възлага на музеите, трябва да изпълняват или някоя изложба-витрина, или някоя
нарочно определена зала, за да се постигне истинското
художествено оформление на постоянните зали28.
В обявеното от Министерство на културата съревнование, което се отчита по следните показатели: културно-масова, експозиционна и събирателска дейност,
колективът на „Искра“ става национален първенец и
пръв носител на преходното знаме през 1956 и 1957 г.,
изпреварвайки търновския и пловдивския музей. Постижението се превръща в еталон, който въвежда стандарти и методи на работа и представлява ориентир за
развитието на музеите в страната.

Мнението му за т.нар. снимкаджийски отдели – елемент от агитационния показ, специфичен за идеологическата рамка на периода, е че те трябва да се да се
ограничат24, за да въздейства оригиналният експонат.
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Състояние на облеклото в Българската армия
през Първата световна война 1915 – 1918 г.
д-р Даниела Цанкова-Ганчева

М

инистерство на войната в първите години на
ХХ в. се стреми да стъкми армията с военни
униформи и снаряжение. В бюджета за 1901 г. се заделят средства за снабдяване с облекло и снаряжение за
долните чинове във войската. За набавяне на облекло,
завивки и обуща са изразходвани 900 000 лв., разрешеният кредит за годината е 1 200 000 лв., за униформи на
новопроизведените юнкери, портупей юнкери – 38 000,
разрешен е кредит от 8700 лв. Целият бюджет на министерството е 20 200 000 лв.1
През 1907 г. на Министерството на войната с Указ
№ 21 / 1907 г. е разрешен свръхсметен кредит от 32 000
000 лв. за въоръжение и бойно стъкмяване на армията2.

През декември 1907 г. отново се отпуска свръхсметен
кредит с Указ 186 / 1907 г. на стойност 1 000 000 лв. за
закупуване на облекло за армията3. Причината за тези
разходи е модернизирането на армията, свикването на
много запасни войници, които се запознават с новото
въоръжение в нея, а това води до износване на значителна част от запасното облекло. Приет е и закон за
отпускане на пари за униформите в армията.
През 1909 г. парите, предвидени в бюджета за облекло и стъкмяване на армията, са увеличени съобразно
променената обстановка. За набавяне на долно облекло,
униформи и обуща в материали или в готов вид, наем
на работници, машини и други уреди по съшиването и
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изкърпването на облеклото и обувките – за 1908 г. са отпуснати 1 400 000, а предварителният разчет за 1909 г. е
от 2 500 000 лв. За облекло на новопроизведените офицерски кандидати, юнкери в офицери и новоназначени на
служба офицери, лекари, капелмайстори и чиновници, които носят униформа – 160 000 лв. за 1908 г., а за 1909 г.
предварително е заложена сума – 60 500 лв.4
До влизането си в Първата световна война на 14 октомври 1915 г. Българската армия има зад гърба си участие в две войни. Двете Балкански войни показват, че
униформите и ботушите се износват твърде бързо и е
необходима сериозна организация за снабдяването на армията с тях. След сключването на Цариградския мирен
договор от 16 септември 1913 г. до влизането на България в Голямата война са изминали само две години, време
недостатъчно за съживяване на икономиката и това се
отразява пагубно на снабдяването на армията с облекло
и снаряжение. Наличното облекло е много недостатъчно.
Военното облекло е два вида – първосрочно (неприкосновен запас) и второсрочно (раздадено за употреба в армията). Неприкосновеният запас е крайно недостатъчен
в началото на Първата световна война.
Под бойните знамена през Първата световна война
България свиква 855 175 души, което е 34 % от мъжкото
население на страната5. Всички тези войни трябва да се
облекат и да се стегнат във военни униформи, за да бъдат и боеспособни. Още при мобилизацията на армията
се забелязва недостиг на военно облекло и снаряжение.
Не достигат 35 % от шинелите, 32 % от куртките, 39 %
от панталоните , 26 % от долните ризи, 27 % от долните гащи и 43 % от ботушите – това е най-големият недостиг от елементите на облеклото6. В хода на войната
има стремеж за попълване на недостига в облеклото и
снаряжение. При долните чинове липсите се чувстват
по осезателно отколкото при офицерите, при тях недостигът се компенсира с облекло, излязло от употреба
– неформено. В навечерието на войната има недостиг
от униформи и снаряжение за редовната армия, дори по
щата за мирно време. За да се преодолее недостигът
се раздава и бракувано и старо облекло. Не достигат
шинели, топло облекло (фланели, кожуси).
Ботушите и обувките не достигат, носят се цървули
и навуща. Есента на 1915 г. е дъждовна и студена, а без
шинели са част от войниците. Главното тилово управление разпорежда да се съберат шинелите от допълващите части и да се изпратят в базисните магазини за разпределение, 50 000 фланели се поръчват за изработка в
Габрово. На 10 октомври 1915 г. Главното тилово управление отпуска 1200 шинела на 3/6 бригада, на 12 октомври
изпраща на Първа армия чрез базисните магазини –1470
шинела, 722 куртки, 990 панталона, 234 чифта ботуши,
200 чифта навуща, 470 фуражки, на 14 октомври – 2257
шинела за 6-а дивизия, на 9-а дивизия – 2000, 500 на етапните и транспортни и 200 на санитарните части7. Но
всичко това е много недостатъчно. Част от облеклото
се попълва в първите дни на войната от изоставените
униформи в Неготин, Зайчар и Пирот от отстъпващата
сръбска армия8. В Скопие е намерено голямо количество
кожен материал, от който започват да се изработват
цървули за частите. Намерени са 95 000 ризи и 95 000

долни гащи от американ и 160 000 долни гащи от бархет,
както и бали от американ и памук. Тиловото управление
на армията ги разпределя във 2-ра пехотна тракийска
дивизия, 3-та пехотна дивизия, 7-а пехотна рилска дивизия и 11-а пехотна македонска дивизия.
Най-неокомплектовано са облечени войниците от
тиловите учреждения, на тях се раздава изкърпено и
бракувано облекло, но бракувано облекло се раздава и на
действащите части. В интендантския склад в Дупница
постъпват 1750 изкърпени шинела, а в склада в Кюстендил – 20009. През октомври 1915 г. базисните складове
в Цариброд и Видин получават от 1-во областно интендантство 30 000 комплекта ризи и гащи за частите на
1-ва пехотна софийска дивизия, от 6-о областно интендантство 20 000 комплекта долни ризи и гащи за 6-а
пехотна бдинска , 8-а пехотна тунджанска и 9-а пехотна
плевенска дивизия. Интендантът на армията докладва,
че са необходими за всяка дивизия по 6 000 чифта ботуши, 25 000 чифта цървули, 6 000 шинела, 12 000 фуражки,
6 000 куртки, 25 000 чифта навуща и 25 000 платнища,
които да се изпратят за 6-та дивизия във Видин, за 1-ва,
8-а и 9-а дивизия в Пирот10.
Докладите на началника на Главното тилово управление през 1915 г. ген.-майор Димитър Кирков по отношение облеклото в Българската армия показват сериозен
недостиг особено при войнишкото облекло. Количеството облекло и снаряжение както раздаденото, така и това, което се намира в складовете не е достатъчно да
задоволи нуждите на армията в настъпилата зима на
1915 г. През ноември Главното тилово управление разпорежда частите сами да си приготвят цървули от нещавените кожи на заклания добитък11.
В първите дни след влизането на България в Първата
световна война на 16 октомври 1915 г. Министерският
съвет взима решение на всички чиновници, заварени при
мобилизацията на служба, да присвои военно облекло12. На
4 ноември 1915 г. гражданските лекари и аптекари, назначени при мобилизацията в местните военни управления и
учреждения, се приравняват към чиновете, предвидени в
щатовете за военно време за длъжността, която изпълняват, и носят предвидената в щата униформа13.

Шивачи изкърпват униформи на фронта, фонд Национален
военноисторически музей
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Войнишкото облекло за Действащата армия, отпускано от Главно тилово управление, за периода от 25 май
1916 до 25 май 1917 г. е в пъти по-малко от необходимото количество. От 800 000 необходими фуражки са
отпуснати само 183 300, от 750 000 шинела са отпуснати 189 000, от 900 000 куртки са отпуснати 263 000,
най-голям е недостигът на ботуши – от необходимите
1 650 000 чифта са отпуснати 698 806, единствено при
цървулите отпуснатите 443 400 чифта са с 43 400 повече от исканите. От исканите 569 168 кожуха не е
получена нито една бройка, а от исканите 330 429 ръкавици са получени 125 371 чифта14.
През есента на 1916 г. частите на 3-та армия са
с износено облекло и обувки. Част от 2/6 бригада (на
6-а пехотна бдинска дивизия), предислоцирана на Добруджанския фронт, е с лятно облекло, до момента когато
Главното тилово управление изпраща достатъчно зимно
облекло и здрави обувки15.
През 1917 г. във ведомостите от май и юли е описано топлото облекло, което трябва да се предостави на
Действащата армия до 1 септември, изброени са количествата качулки – 325 000, ръкавици – 408 000, кожухчета – 180 000, и др.16

че предачната фабрика в Кюстендил не се използва и тя
стои в бездействие от мобилизацията до днес...
...Има само два начина да се помогне на армията. А) Да
се потърси плат у нашите западни съюзници, като се
компенсират с вълна. Б) да се прибегне до ръчния труд
на населението, като му се раздаде вълна за изтъкаването на шаяк...”17 Изводът от този поверителен доклад е,
че липсата на облекло може да доведе до печални последици, ако не се вземат предварително мерки.
За частите от Действащата армия към юни 1917 г.
е необходимо да се набавят най-късно до 1 септември
качулки 325 000, ръкавици 408 000, кожухчета 180 000,
фланели, фланелени гащи 216 800, антерии 110 00, елеци
100 000, чорапи 300 000 и др.18
Липсата на елементи от военното облекло продължава
и през цялата следваща година. Към май 1918 г. отново са
нужни 800 000 фуражки, но са отпуснати само 80 080, при
шинелите положението е същото, необходими са 700 000, а
са отпуснати 64 944, искани са 900 000 куртки, а са отпуснати 16 895, при ботушите положението е по-драстично –
от исканите 1 700 000 са отпуснати само 90 000, през 1918
г. вече има недостиг и на цървулите – от исканите 400
000 са отпуснати само 10 00019. От ведомостта се вижда, че от необходимите артикули се отпускат около 10%,
от ботушите – приблизително 5 %, от цървулите – 2 %.
Българската армия през 1918 г. е боса в буквалния смисъл.
Към таблицата относно багажа, който се полага на
българския офицер за военно време, е добавена забележка на старши адютанта на 7-а пехотна рилска дивизия
майор Гачев „... при тръгване в поход... да се вземе по възможност всичко ново. Горните дрехи трябва да бъдат по
широчко съшити... Ризите най-добре да бъдат копринени
или памучни, но в никой начин да не са ленени. Също и долните гащи. Фланелите егерови или вълнени. Чорапите
винаги вълнени...”20 Тази забележка се явява едно добро
пожелание за трудните години на войната.

Български войници при Дойран, 1917 г., фонд Национален военноисторически музей

В доклад на ген.-лейтенат Стилиян Ковачев, началник
на Главното тилово управление от септември 1917 г. се
вижда назряващият проблем с недостига на плат за ушиване на униформи и елементи от тях.
„...Вследствие на това войниците са буквално оголели и
не изглежда, че може да им се набави облекло даже през
зимата. От личния разговор, който имах с полк. Беров, началник на текстилния отдел в Дирекцията, фабриките в
Царството едва успели да приготвят месечно около 160
000 м. плат, а това значи, че месечно може да се ушият от 50 до 55 хиляди куртки и панталони. Следователно
снабдяването на армията с такова облекло е възможно да
стане до 14 месеца, т. е. до 1 ноември следващата година
най-рано, ако не се вземат под внимание шинелите, фуражките, навущата, от каквито армията също има нужда...
Миналата година общият наряд, даден на фабриките, възлизаше месечно на 224 000 метра, а някои фабриканти ми
казваха, че могат да приготвят много повече, стига да им
се достави вълна и други потребности, както изтъкнах в
доклада си от април. Но сега имам положителни сведения,

Шивачи и обущари при работилница на 81-ви пехотен полк на
фронта, фонд Национален военноисторически музей

Военното облекло бързо се износва и за неговото
поддържане, изкърпване се откриват походни шивачници и обущарници при дивизионните интендантства. В тях се шият и поправят дрехите и обувките
на войниците и офицерите във военно време. В бюджета на военното ведомство са предвидени разходи
за закупуване на машини и материали за изготвяне и
поправка на военни униформи. Походните шивачници и
обущарници са един от малкото начини за решаване
на проблема с облеклото.
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Опростяването на кройката, платовете и украсата във
военната униформа имат и голям икономически ефект. През
периода на войната парадната униформа започва бавно да
отпада. Няма средства да се държат толкова много видове
военни форми. През 1915 г. се премахва носенето на еполети21. Изработката на еполети изисква скъпи материали. В
годините на войната започва стремеж за икономии в изработката на военните униформи и облекло. През лятото на
1918 г. военното облекло е в недостиг във всички военни части, половината от войниците са боси със скъсани униформи.
Полковник Стефан Нойков (началник на Оперативния отдел
на Щаба на Действащата армия) пише , че за да отидат в
отпуск войниците заемат облекло един от друг. Има части,
в които 50 % от войниците са боси, обути с налъми22.
От направения анализ по време на Първа световна
война в българската армия се чувства постоянен недостиг на униформи, облекло и снаряжение въпреки мерките,
които предприема Главното тилово управление и Министерство на войната.
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ЗА ДЖОВАНИ САБЕЛИ – ПИЛОТ В БЪЛГАРСКАТА
И ИТАЛИАНСКАТА ВОЕННА АВИАЦИЯ
гл. ас. д-р Стоян Николов

Д

жовани Сабели е роден през септември 1886 г.
в Неапол, Италия. През януари 1912 г. той получава авиаторски бревет в Англия1. В следващите няколко години в хода на Балканските войни и Първата
световна война той ще свърже своето професионално
развитие като пилот с българската и италианската
военна авиация.
Същевременно към навечерието на Балканските войни българското въздухоплаване е изминало близо двадесетгодишен път на развитие от първите полети с балон
в Пловдив през 1892 г. През 1906 г. е създадено Въздухоплавателното отделение при Железопътната дружина,
което първоначално разполага само с балонна материална част. През първите месеци на 1912 г. са отпуснати
средства за закупуването на самолети и са изпратени

за обучение зад граница 13 пилоти, 2 балонисти и 6 механици. Освен тях на собствени разноски в Русия е и
пилотът Сотир Черкезов2.
В навечерието на Първата Балканска война успешно завършват обучението си с бревети едва шестима
пилоти: поручиците Симеон Петров, Христо Топракчиев,
Никифор Богданов, Радул Милков, Пеню Попкръстев и Любомир Лулчев, като принос в подготовката на последния
пилот и механика Димитър Ангелов в „Бристол“, Англия,
има авиаторът-инструктор в едноименната фабрика
Джовани Сабели3.
Недостигът на български пилоти и авиомеханици
налага привличането на чужди доброволци и съгласно
утвърдения „Правилник за доброволческата служба“
са зачислени на българска военна служба с договори
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23 души – 13 пилоти и 10 механици. Сред тях е пилотът Джовани Сабели, който пристига на 17 октомври 1912 г. с купения от българската държава самолет
„Бристол“ на стойност 35 000 лв.
На 20 октомври 1912 г. самолетът е включен в състава на аеропланното отделение, но на 27 октомври
1912 г. Джовани Сабели и Любомир Лулчев правят неуспешен опит за прелитане в района на Свиленград,
като при кацането аеропланът е разрушен4. При това
в спомените си Радул Милков описва, че „пилотът Сабели слезе принудително в едно дере и трябваше да
се приземли на неподходящ терен. Като прибягахме до
самолета, видяхме, че той е преобърнат по гръб, а Сабели се мъчеше да подигне крилото на самолета. Ние
навреме бяхме пристигнали – Лулчев до кръста беше
притиснат от крилото“. Така наред с участието си в
една от първите катастрофи с български военен самолет Джовани Сабели има принос в успешна спасителна
операция за пострадал български авиатор.
Според Радул Милков още на 22 октомври Сабели облита моноплан „Нюпор“ и потвърждава думите на българския
пилот Сава Попов, че машината е трудно управляема5.
Името на италианския пилот се свързва и с един
от неосъществените дуели в Българската войска. Сред
доброволците авиатори е и руският прапоршчик Николай Покровски, който при подготовката си да използва
бомби „одринки“ от самолет се упражнява на земята.
Още при своя първи опит той по думите на Радул Милков „щеше да пострада“ и след викове от наблюдаващите го авиатори едва успява да хвърли бомбата, която
се взривява на 15 метра от тях. Поручик Попкръстев
и доброволецът Хедлей казват на Покровски, че Сабели „говорел за него лоши неща и го нарекъл страхливец“, след което руснакът заявява, че ще му обяви
дуел. Попкръстев и Хедлей веднага разказват как със
сабя в ръка Сабели се упражнява във фехтовка, което
подплашва Покровски и той иска извинение. Всичко завършва с извинителен протокол в полза на италианеца
и Покровски напуска българската авиация6.
На 14 ноември 1912 г. Джовани Сабели взема участие в първия в световната военна история опит за
едновременен разузнавателен полет. С три самолета
– Albatros, Voisin и Bleriot, излетели през малки интервали от време и по различни маршрути, трябва да се
извърши наблюдение на различни обекти край Одрин.
Самолетите са пилотирани от поручиците Радул Милков, Стефан Калинов и италианския доброволец Джовани Сабели. Лошите метеорологични условия принуждават пилотите да прекратят мисията си след около
петнадесет минути.
На 17 ноември 1912 г. е осъществен първият боен
полет в Европа с целенасочено и признато използване на боеприпаси от въздуха. Бомбардировката е извършена с двуместния Bleriot XI-2 от интернационален
екипаж, който включва пилота Сабели и „пасажера“
майор Златаров. Над обсадения Одрин майор Златаров
хвърля прокламации за предаване на гарнизона и две
авиационни бомби7.
Увеличаването на числеността на личния състав
и авиационната техника позволява разгръщането на

три аеропланни отделения в хода на Първата Балканска война. За прикриване на направлението Галиполи
– Одрин е създадено 3-то аеропланно отделение с летище при село Балабанджик, Малгарско. След пристигането на обслужващия състав на 22 януари 1913 г.
от Свиленград към новото летище излитат два самолета, като единият аварира. На него успешно каца
първият самолет на новосъздадената част – Bleriot
XI-2, пилотиран от Джовани Сабели и с наблюдател
поручик Милчо Митев. Гвардейският офицер с червената си венгерка постоянно през войната лети като
наблюдател с италианския доброволец.
С възобновяването на бойните действия са извършени и множество бойни полети от пилотите на
3-то аеропланно отделение. През февруари и началото на март 1913 г. пилотите Сабели, Попкръстев
и Митев бомбардират в района на Галиполи турски
войски и кораби 8.
Последният полет на българската военна авиация
през Първата балканска война е извършен от екипаж
Пеню Попкръстев и Джовани Сабели на 23 март 1913 г.
Те трябва да разузнаят морските комуникации на противника при Дарданелите, но вземат и 4 авиационни
бомби, които хвърлят над Лампсеки и Галиполи. При Булаир те са обстреляни с шрапнели от противника, но
въпреки това успяват да извършат успешно първият
продължителен боен полет над два континента. В обстановка на назряващ военен конфликт със съюзниците Сърбия и Гърция аеропланните отделения са пребазирани срещу тях. Трето отделение е съсредоточено
на летище Серес, като земният състав и имущество
се придвижват с жп транспорт, а аеропланите прелитат с междинно зареждане в Гюмюрджина. То осигурява
командването и щаба на 2-ра и 4-та армия. В хода на
Втората Балканска война летците извършват няколко
полета, следвайки хода на отстъпващите български
войски, при което авиационната техника е унищожена.
Край Пехчево Джовани Сабели и поручик Митев запалват своя моноплан „Блерио“, за да не попадне в ръцете
на противника поради липса на гориво.
Италианският доброволец извършва 11 бойни полета, с което се нарежда трети по брой извършени полети в българската авиация през Балканските войни
след поручик Симеон Петров и Ернест Бюри9. Освен
тях извършва и 24 учебни полета. За проявена летателна дейност над противника е награден с орден „За
храброст“ IV ст. Той служи в Българската войска до
16 юли 1913 г.10
Министърът на войната генерал-майор Климент
Бояджиев обаче не забравя италианския авиатор и на
10 януари 1914 г. внася предложение в Министерския
съвет за приема му „на държавна служба на срок от
три години, за инструктор пилот-авиатор в авиационната школа при аеропланната рота в армията, с
годишна заплата от 12 000 лв“. То е одобрено с IV
постановление на Министерски съвет от 10 януари
1914 г., протокол №5.
През април 1914 г. военният министър вече е изготвил и предложение с мотиви за приема му за разглеждане
и гласуване от народните представители11.

Електронен вестник за музеология и военна история

БРОЙ 1, 2015

На 5 юни 1914 г. се провежда бурна дискусия по време
на 46-ото заседание, I-ва извънредна сесия на ХVII ОНС
относно приема на Джовани Сабели на държавна работа
по Военното ведомство за срок от три години.
Предложението с мотивите за неговия прием фигурира като втора точка от дневния ред и е прочетено
от парламентарния секретар П. Панайотов. В него се
посочва, че трябва да се организира школа при армията
за подготовка на авиатори и във връзка с нейното създаване е установено, че в България и армията такова
„лице, вещо в авиацията“ засега няма. От заявилите
желание за длъжността чужди пилоти министърът се
спира на Джовани Сабели, като му дава много висока оценка: „най-добре известен със своята честност,
акуратност и вещина по делото от време на войната, през която той беше на служба в армията, като
пилот-авиатор. Той беше единственият най-добросъвестен, акуратен и смел чужденец авиатор и с вещина
изпълняваше всяка една от зададените му при Одрин и
Булаир задачи. За неговата смелост и безстрашност
при излетите той е награден с орден за храброст. Жовани Сабелли владее французки език и говори отчасти
и български, така щото и в това отношение той беше
най-подходящ за въпросната длъжност“12.
Самото предложение се състои от два члена, като
първият предвижда да се разреши на Министерството на войната да назначи Сабели на държавна служба
за срок от три години, считано от 20 януари 1914 г. с
годишна заплата 12 000 лв. „и с всички други добавъчни
пари и възнаграждения, с които се ползват младшите
офицери от българската армия с чин поручик и с право на лична инвалидна пенсия при нещастен случай през
време на стоенето му на служба, и с годишен оклад за
чин поручик – младши офицер по категория, към която ще
бъде причислен от надлежната комисия“. Вторият указва, че до предвиждането по бюджета заплатата му да
се изплаща от остатъци по параграф 1 на бюджета на
Министерството на войната за 1914 г.
В започналата дискусия земеделецът Александър Димитров, демократът Михаил Такев и широкият социалист д-р
Петър Джидров се обявяват против с различни мотиви.
Военният министър защитава предложението си от
парламентарната трибуна въпреки многократните прекъсвания от Александър Димитров, след което то е подложено на гласуване и одобрено с мнозинство13.
На 1 юли 1914 г. генерал-майор Климент Бояджиев изпраща доклад №179 до цар Фердинанд, който подписва
указ №33 и утвърждава гласуваното от XVII ОНС решение за приемане на Джовани Сабели на държавна служба
по Военното ведомство. Първообразното решение е облечено с Държавния печат на 7 юли 1914 г., а е обнародвано в „Държавен вестник“ на 10 юли 1914 г.14
През 1914 г. започва целенасочена подготовка на авиационни специалисти в България – пилоти, наблюдатели,
механици и монтьори, с което са заложени основите на
първото аеропланно училище. То започва да функционира
на летището до жп гара София на 28 септември 1914 г.
под името Авиационна школа. Първите издържали медицинските прегледи за летци са обучавани до юли 1915 г. от
Джовани Сабели на износена разнородна материална част,

когато той се завръща в Италия. Във връзка с мобилизацията на Сабели в италианската армия неговият приятел и
съквартирант Радул Милков му осигурява документи, че в
България е с чин поручик и е награден, като по-късно в свое
писмо от Италия Сабели му съобщава, че благодарение на
този документ е назначен за командир на изтребително
отделение и му е признат българския офицерски чин15.
В Италия Сабели служи в различни авиационни части,
като в краткия период от 10 август 1917 г. до 29 септември 1917 г. той постига своите 5 въздушни победи,
наредили го сред италианските въздушни асове на Първата световна война. Сред своите колеги – италиански
авиатори, е известен с прякора си il Bulgaro (Българина).
Своята първа победа той постига на 10 август 1917
г., когато със сержант Мишел Аласия край Монте Стол
свалят противников самолет. Тя е последвана от серия
от четири въздушни победи през септември 1917 г. Те са
съответно на 6 септември край Сан Габриеле, на 17 септември край Сан Андрея Гориция, на 23 септември край
Котици и на 29 септември край Пиетра Роса.
В утрото на 25 октомври 1917 г. Джовани Сабели започва своя последен боен полет във връзка с боевете при Капорето. Той се отправя над Байнсиза и е атакуван от противника. Самолетът на Сабели губи височина и се насочва
към земята, обхванат в черен пушек. Тялото му не е открито. За своите заслуги към Италия през Първата световна
война Джовани Сабели е награден с военни отличия16.
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Състав и дислокация на българските окупационни
войски в Поморавието, Косово и Вардарска
Македония в годините на Първата световна война
д-р Мартин Вълков

Н

астоящата статия е посветена на един проблем
от българското участие в Първата световна
война, който обикновено остава встрани от вниманието
на историците, а именно – какъв е съставът на окупационните войски и как се изгражда и развива окупационната система в териториите, които през 1915 г. Царство
България завзема от Кралство Сърбия – Поморавието,
Косово и Вардарска Македония. До този момент темата
не е била обект на цялостно изследване в родната историография и като се изключат съвсем кратките данни,
съдържащи се в някои от полковите истории, трябва да
се отбележат изследванията на Димитър Минчев, които
имат пионерен характер1.
Официалното присъединяване на България на страната на Централните сили става на 24 август 1915 г.,
като в договорно отношение то е оформено в четири
отделни споразумения между България и останалите
участници в коалицията. Съгласно тайната спогодба с
Германия последната „гарантира на България придобиването и анексията“ на цяла Вардарска Македония и сръбската територия до р. Морава. Точната граница е „река
Морава с изходна точка Дунава, до мястото, гдето се
съединяват двата притока Българска Морава и Сръбска
Морава; от тоя пункт линията следва водораздела на
тия два притоци, минава през гребена на Черногорието,
пресича прохода на Качаник, възкачва се до гребените
на Шар планина, където достига границите на Сан-Стефанска България, които и следва по-надолу“2.
В резултат на общото германо-австро-унгарско-българско настъпление Сърбия е прегазена за два месеца. В
хода на бойните действия българските войски излизат
извън установената в спогодбата линия и завземат Призренско и Прищинско. Завзетите земи са организирани в
две военноинспекционни области – Моравска военноинспекционна област със седалище в Ниш и Македонска военноинспекционна област със седалище в Скопие. В първата
влизат всичките завладени местности в Сърбия в границите й до 1912 г., а във втората – всичките такива местности в Македония, заедно с Призренско и Прищинско. Контролът на територията на една държава от въоръжените
сили на друга държава е самата същност на понятието за
окупация. Първата и най-непосредствена задача на окупационните войски е да гарантират ред и сигурност в тила на
армията. В това отношение окупационната служба в Моравската и Македонската военноинспекционна област, макар
и с еднакви цели и предназначение, се развива по различен
начин. Докато в Моравско от самото начало се изгражда
централизирана система, при която територията на областта е поделена на бригадни, полкови и дружинни райони, в
Македония подобна ще се появи едва на по-късен етап.

Още в хода на военните действия, на 5 ноември 1915 г.,
командващият 1-ва армия ген.-лейтенант Климент Бояджиев изпраща телеграма до Щаба на Действащата
армия (ЩДА), в която предлага завзетите земи да се поделят на ротни, дружинни и полкови райони, като запазването на реда във всеки район се повери на съответните командири. За най-подходящо за целта намира тази
задача да се възложи на някои от частите от третите
бригади в дивизиите, влизащи в състава на армията3.
Неговото предложение е прието и на 13 ноември за
окупационни войски се назначават третите бригади от
1-ва Софийска и 6-а Бдинска дивизия, като първата заема
южните, а втората – северните територии на Поморавието. Щабът на 3/1 бригада се установява в Ниш, а на
3/6 бригада в Парачин. Определени са пунктовете, в които да се разположат гарнизони. На командирите на бригадите се оставя да определят границите на полковите
райони, а полковите командири – на дружинните райони,
за да знае всеки началник какъв район му се поверява, за
който той да отговаря във всяко отношение4.
В 3-та бригада от 1-ва Софийска дивизия влизат 41ви и 42-ри пехотен полк и техните окупационни райони
са определени така: щабът на 41-ви полк и една дружина
в гр. Ниш и по една дружина в Алексинац и Бела Паланка; щабът на 42-ри полк с една дружина е разположен в
Лесковац и по една дружина в Куршумли и Враня. Трета
бригада от 6-а Бдинска дивизия, състояща се от 51-ви
и 52-ри пехотен полк, разделя окупационните райони по
следния начин: щабът на 51-ри полк с една дружина в
Парачин, по една дружина в Зайчар и Бърза Паланка. В
Пожаревац се разполага щабът на 52-ри полк, заедно с
една дружина, а другите центрове на дружинни райони са
Свилайнац и Кучево. Дружинните окупационни райони от
своя страна са разделени на ротни участъци5.
През януари 1916 г. се осъществява ново частично прегрупиране на силите. То е свързвано с опразването на Моравско от съюзническите части и пълното му окупиране
от българските войски, което е факт към 6 януари 1916 г.
По-големите промени обхващат главно северните райони,
където основно са действали германските войски, а в южните се извършват само малки вътрешни прегрупирания.
Освен това са изтеглени и етапните полкове, които са
действали на територията на Моравско, като това налага третите бригади да изпълняват и етапната служба6.
Към 31 януари 1916 г. дислокацията на окупационните
войски е следната: щабът на 3/1 бригада остава в Ниш.
В района на 41-ви полк само са усилени гарнизоните в Ниш
и вместо в Бела Паланка център на дружинен окупационен район става Пирот. Щабът на 42-ри полк временно е
преместен във Враня. От Парачин щабът на 3/6 бригада
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временно е преместен в Зайчар. Щабът на 51-ви полк с една дружина се установява в Пожаревац, а по една дружина
се разполага в Свилайнац и Кучево. По една рота от всяка
дружина на 51-ви полк е оставена временно за гарнизон
в Ниш и образуват сборна дружина. Щабът на 52-ри полк
временно се установява в Зайчар. Центровете на дружинни райони са Зайчар, Парачин и Бърза Паланка. За охрана
на дунавския бряг от Текия до Кладово е изпратена една
рота от 19-а погранична дружина и придадена една нескорострелна батарея7. Тази окупационна система с малки
временни размествания се запазва до лятото на 1916.
Промяната настъпва през юни – юли 1916 г., тъй като
третите бригади от Софийската и Бдинската дивизия
са изключително боеспособни части и са много по-полезни по театрите на войната, а не като окупационни
войски. Във връзка с планираното им изтегляне на 1 юни
1916 г. Щабът на Действащата армия с телеграма запитва началника на Моравската военноинспекционна
област ген.-лейтенант Кутинчев за минималното число
войски, необходими за запазването на вътрешния ред в
Моравско. Той отговаря, че за целта са необходими четири пехотни полка по четири дружини8.
На 15 юни 1917 г. ЩДА уведомява ген.-лейтенант Кутинчев, че за окупационни войски се назначават 2-ра конна бригада в състав от два конни полка – всичко осем
ескадрона; 9-и маршеви полк в състав от две пехотни
дружини по четири роти, 9-и опълченски полк в състав
от три дружини. Освен това в състава на окупационните войски ще останат и някои други по-малки части,
възлизащи общо на пет дружини, осем ескадрона и една
батарея. ЩДА признава, че двата пехотни полка имат
твърде органичен състав и ще бъдат попълнени с излишните хора от двете бригади, като всяка рота се попълни до 200 души, а надхвърлящите това число остават
в областта за попълването на окупационните войски9.
Ген.-лейтенант Кутинчев не е доволен от замяната, тъй
като му се отнемат 48 роти, а в замяна му се дават само 18 роти и осем ескадрона, поради което като минимум
той иска от ЩДА още два опълченски полка в състав
по три дружини, или общо 12 роти. От ЩДА се получава
отказ и оттам изчисляват, че при новия състав на окупационните сили той ще разполага с всичко 8730 души,
които се смятат за достатъчни10.
Все пак молбите на ген.-лейтенант Кутинчев явно
не са оставени съвсем без внимание, но вместо двата
пехотни полка, които той желае, са му дадени допълнително само две дружини. В новия състав на окупационните сили освен гореспоменатите части откриваме също
1-ва дружина от 6-и маршеви полк и 4-та дружина от 1-ви
опълченски полк. При новата окупационна организация,
която получава Моравската военноинспекционна област,
отпадат бригадните окупационни райони, а четирите
полкови района са сведени до два. В района на 9-и опълченски полк влизат Нишки, Врански и Пиротски окръг,
а в района на 9-и маршеви полк Зайчарски, Неготински,
Пожаревски и Кюприйски окръг. Щабът на 9-и опълченски
полк, заедно с 4-та дружина, се разполага в Ниш. Девети
маршеви полк с щаба си и с една рота е разположен в Пожаревац. В по-малките места вече не се изпращат цели
роти, а половин или дори четвърт роти11.

Тази организация се запазва до есента на 1916 г. На 3
октомври има нова промяна в състава и дислокацията на
окупационните войски в Моравско. Втора конна бригада
и 9-и опълченски полк са изтеглени, а тяхното място е
заето от 11-и опълченски полк и други по-слаби опълченски и допълващи части. Запазва се разделението на два
полкови окупационни района12.
Когато в Моравско в края на февруари 1917 г. избухва
въоръжено въстание, съставът на войските е следният:
9-и маршеви полк с две дружини и общо 2973 войници, като заема 19 гарнизона в окръжни и околийски центрове, и
11-и опълченски полк от пет дружини с 3349 души и заемащ 25 гарнизона. Останалите войски са съвсем малки:
2/10 картечен ескадрон с 87 души, една нескорострелна
батарея с осем оръдия и 170 души и един сборен полуескадрон от 2-ра конна бригада с 47 бойци и 48 коня. Общият
състав на войските е 6626 души, четири картечници и
осем оръдия13. Тези войски трябва да осигуряват реда на
една територия от почти 25 000 кв. км с над 1 млн. жители. Ген.-лейтенант Кутинчев е напълно прав, че съставът
на окупационните войски е повече от недостатъчен.
За потушаване на въстанието са привлечени войски
от фронта и от Стара България, повечето от които
след това се завръщат на местоназначенията си. Въстанието обаче показва, че е необходима сериозна реорганизация на окупационната система в Моравско. Нейните първи стъпки са през април 1917 г. Към управлението
на областта се учредява специален пост – началник на
окупационните войски14. От придадените към 11-и опълченски полк две опълченски дружини се формира нов 12-и
опълченски полк. От наличните 9-и маршеви полк и от
11-и и 12-и опълченски полк се формира една пехотна бригада под названието Окупационна бригада15. Освен това
в Моравско е оставена и участвалата в потушаването
на въстанието Опълченска бригада. По този начин отново са възстановени два бригадни окупационни района.
Районът на Окупационната бригада включва северните територии на областта с Пожаревски, Неготински,
Кюприйски, Зайчарски и Нишки окръг без Прокупленска и
Куршумлийска околии, които са по левия бряг на река Морава южно от Мали Ястребац. Последните две околии
са център на въстанието и в тях върлуват най-много
чети. Опълченска бригада поема окупационната служба в
южната част на областта с Врански и Пиротски окръг
и Куршумлийска и Прокупленска околия от Нишки окръг16.
Новата окупационна система се формира окончателно
през юни – юли 1917 г. Опълченската бригада излиза от
подчинение на началника на областта, а пристигат допълващи дружини, от които се формират сборни полкове. Цялата област е разделена на три бригадни окупационни района. Първи бригаден окупационен район е с щаб в Кюприя
и се състои от окупационните райони на 4-ти и 12-и опълченски полк и на 32-ра допълваща дружина. Втори бригаден
окупационен район е с щаб в Ниш и обхваща окупационните
райони на 11-и опълченски полк, 2-ра, 15-а, 28-а и 30-а допълваща дружина. Трети бригаден окупационен район е с щаб
в Лесковац и се състои от окупационните райони на 1-ви и
2-ри сборен полк. Сформирана е и Непосредствена охрана
на железопътните линии с щаб в Ниш17. Необходимостта
от справяне със съществуващото четническо движение в
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областта налага и организирането на широка разузнавателна мрежа, като във всеки щаб на дружина се създава
по едно разузнавателно бюро18. За преследване на сръбските чети се създават и специални подвижни контрачети и
партизански взводове. От октомври 1917 г. системата е
унифицирана и получава своята завършена форма. Всички
дружинни разузнавателни бюра, контрачети и планински
взводове са придадени към новосъздадената Планинска
дружина, която обединява 20 разузнавателни бюра, една
планинска рота и 60 планински взвода19. Тази организация
като цяло се запазва до края на войната.
За разлика от Моравско в Македонската военноинспекционна област не се изгражда от самото начало
стройна окупационна система от войски със специално
охранително назначение, постоянен състав и дислокация. Изключението е Косово, където след края на бойните действия трета бригада от 3-та Балканска дивизия
е оставена да изпълнява окупационната служба20. Този
факт може да бъде обяснен с няколко фактора. Южната
част на Македония е непосредствен тил на огромните
армии на Солунския фронт и в близост непрекъснато има
достатъчно многобройни войски, за да не се чувства
опасност. Както показват докладите на различните комендантства в Македония, гарнизоните се заемат от
приходящи части, които много често се сменят21.
Второ, тъй като боеспособните съединения са на
фронта, съставът на частите, които изпълняват служба в тила, се попълва главно от етапни, опълченски и
маршеви войски, чиито бойни качества са на много ниско
равнище. Картинно описание в това отношение дава Прилепското комендантство в доклад за дейността си през
1917 г.: „Комендантството е имало на разположение една
етапна рота, на която съставът е бил от 120 человека, от които повечето кържалии, турци и албанци, с една
малка част българи, от които повечето сакати, всички
не добре обучени, данъчни не служили, не грамотни, а даже и не знаещи български. Поради тия обстоятелства не
е било възможно да се задоволят всички нужди, разбира
се, че и това, което са изпълнявали, не са го вършели
идеално“22. Фронтът поглъща всички боеспособни сили и
в тила се оставя само абсолютният минимум от войски.
Трето, в Македония има многобройно българско население, което може да бъде въоръжено и да изпълнява функции
по поддържането на реда. За разлика от Балканските войни, когато една от първите стъпки на българските окупационни власти е да създадат въоръжена милиция, през
Първата световна война процесът протича със закъснение, въпреки че македонските кръгове правят предложения
от самото начало. Още през есента на 1915 г. Христо
Матов, в съгласие с Тодор Александров, предлага на полк.
Александър Протогеров създаването на милиция, за да
бъдат освободени частите от 11-а Македонска дивизия
за чисто военни задачи23. Това предложение е осъществено една година по-късно. В края на 1916 г. се формира
Народната милиция в Македонската военноинспекционна
област. В нея се зачисляват всички мъже от 30 до 46 г.,
способни за носене на военна служба. Народната милиция
се създава: „а/ за изпълнение вътрешната служба и пазене
вътрешния ред в Общините, Околиите и Окръзите, когато

са недостатъчни полицейската стража или липсуват войскови части; б/ за конвоиране затворници, съпровождане
транспорт, за преследване на разбойници и на организирани чети от страна на нашите врагове; в/ за охранение на
железно-пътните линии, шосета и други пътища, постове
и други съоръжения, телеграфни и телефонни линии и пр.“24
Когато Прилепското комендантство се обръща към щаба
на Македонската военноинспекционна област с искане за
усилване на гарнизона, получава отговор, че „нямало войници, за целта да се служело с милиционери“25.
Началото на създаването на специални окупационни
войски за Македонската военноинспекционна област може да се търси във формирането на Допълващия македонски полк. Възникнал като допълваща дружина към 11-а
Македонска дивизия и попълван първоначално с българи
дезертьори от сръбската армия, полкът до март 1916 г.
квартирува в Княжево, когато е предислоциран в Скопие
за изпълнение на окупационна служба. През лятото на 1916
г. две дружини от полка са изпратени в Косово да заменят 3/3 бригада, а в Скопие остават само две роти. От
30 декември 1916 г. полкът е предаден в разпореждане на
началника на Македонската военноинспекционна област26.
Допълващият македонски полк е свързан с едно друго
войсково съединение, което за известен период от време
изпълнява окупационни функции. Това е Планинската дивизия, която започва да се формира през ноември 1916 г., използвайки кадър от полка. Дивизията под командването на
полк. Александър Протгоеров включва в състава си много
албанци и мюсюлмани от Косово и Западна Македония и
Главното командване я разглежда като особено подходяща
за поддържане на реда в западните предели на Македонската военноинспекционна област. В началото на 1917 г.
административните служби на дивизията се намират в
Скопие, заедно с щаба и две дружини, а гарнизонни части
са разпратени в Поградец, Струга, Дебър, Гостивар, Тетово, Призрен, Оряхово. Трети полк от дивизията с щаба
си и една рота е във Феризово, една рота е разположена в
Качаник, а 2-ра дружина от полка е в Гиляне. Постоянният
недостиг от войски за фронта обаче принуждава Главното командване да изтегли Планинската дивизия от тила и
през есента на 1917 г. да й даде бойно назначение в участъка между Дойранското езеро и Беласица27.
Истинска окупационна система в Македонската военноинспекционна област започва да се формира през
май 1917 г., като, по всичко изглежда, че подтикът идва
от въстанието в Поморавието през февруари – март
1917 г. и нейното изграждане е успоредно с протичащото по това време реформиране на окупационните структури в Моравско. От няколко опълченски дружини се създава нов 13-и опълченски полк, който заедно с Допълващия македонски полк, формира окупационна бригада. Тя е
наречена 2-ра Окупационна бригада, в отличие от тази в
Моравско, създадена месец по-рано28. В началото на юни
частите от 2-ра Окупационна бригада заемат местата
на тези от Планинската дивизия. Щабовете на двата
полка, заедно с една дружина от Допълващия македонски
полк, са разположени в Скопие. Останалите части поемат охраната на демаркационната линия с австро-унгарската окупационна област и северните и западните
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предели на Македонската военноинспекционна област с
градовете Прищина, Призрен, Гиляне, Подуево, Феризово,
Оряхово, Куманово, Дебър, Куманово и др., а през определени периоди и части от Централна Македония с градовете Велес, Щип, Кочани и Свети Никола29.
Системата получава завършен вид подобен на този в
Моравско през пролетта на 1918 г. От началото на април
1918 г. и в Македонската военноинспекционна област се
въвежда длъжността началник на окупационните войски,
която се изпълнява от помощник-началника на областта.
За такъв е назначен Александър Протогеров, по това време вече ген.-майор30. През май 1918 г. двата окупационни
полка са усилени с три сборни дружини и са привлечени
нови части. Окупационните войски вече се състоят от
Окупационната бригада, 5-а конна бригада, съставена от
два конни полка, едно планинско нескорострелно отделение и партизанска рота. Всички войскови части се подчиняват непосредствено на началника на окупационните
войски. Извършена е и нова дислокация на войските31.
В началото на юни 1918 г. Македонската военноинспекционна област е разделена на два бригадни окупационни
района. Първият е под началството на командира на Конната бригада и освен нея в негово подчинение са придадени три роти от Допълващия македонски полк, една рота
от 4-та сборна дружина, етапни войски и войските на
железопътната охрана в района. Той е разделен на три
полкови окупационни района, като първият обхваща Прищински окръг без Феризовска околия, вторият – Кумановски окръг, третият – Щипски окръг. Началник на втория
бригаден окупационен район е командирът на 2-ра Окупационна бригада, като под негова команда са 27 роти, две
картечни роти, две батареи от планинско нескорострелно отделение, както и етапните войски и войските от
жп охраната в района. Единият полкови окупационен район обхваща Призренски окръг и околиите Феризовска от
Прищински окръг и Качанишка от Скопски, в другия полкови окупационен район влизат Скопска и Велешка околия, а
в третия – Тетовски окръг, Кичевска и Дебърска околия32.
Полковите окупационни райони от своя страна се
разделят на дружинни окупационни райони. На началниците на полковите райони се подчиняват всички войски,
които временно или постоянно се намират в района, партизанските взводове и разузнавателните бюра, както и
всички местни и етапни коменданти. Изключение правят
само комендантите на Скопие и Прилеп, които като бригадни командири се подчиняват на началника на окупационните войски. Южната част на Македонската военноинспекционна област, която не е включена в окупационната система, остава под контрола на разположените
там армии, но трябва да се изпълняват и нареждания на
щаба на областта, до когото и да се правят донесения33.
Тази система се запазва до края на войната, настъпил
след пробива при Добро поле през септември 1918 г.
Различните условия в двете военноинспекционни области определят и първоначално различния характер на окупационните системи. Всъщност такава се създава само
в Моравско, като част от войските, участвали в кампанията срещу Сърбия, остават за окупационни войски. С
изтеглянето на третите бригади през лятото на 1916 г.
двата бригадни района са сведени до два полкови района,

а войските са крайно недостатъчни за поддържането на
реда. Едва след въстанието се изгражда нова и по-ефективна организация. В Македония наличието на огромни
армии в южната част на областта и многобройно българско население сякаш не налагат създаването на стройна
окупационна организация. Такава се създава постепенно,
на части и едва към 1917 г., като обхваща северните, западните и част от централните райони на областта.
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България по пътя към НАТО.
Перспективи и предизвикателства
на интеграционния процес, 1989 – 2004
гл. ас. д-р Тонка Костадинова

Т

рансатлантическата интеграция на България
излиза на дневен ред в българската външна политика непосредствено след промените от 1989 г., когато
перспективата за членство в Европейската общност и
в НАТО става основен елемент от прехода към демокрация. Изследването на началната фаза на интеграционния
процес представлява особен интерес, тъй като попада в
контекста на дълбоките геополитически промени, свързани с края на Студената война и прехода от биполярен
към монополярен свят. Настоящата статия разглежда
пътя на присъединяване на България в НАТО през призмата на цялостната политика на реформиране и източно разширяване на Алианса през 90-те години на ХХ век.
Погледът към началния период от интеграционния процес на България създава предпоставки за осмисляне на
ролята на страната в системата на международните
отношения след края на Студената война и преориентацията на българската външна политика в условията на
динамично променящия се свят.
България е особено засегната от макрополитическите промени, свързани с края на конфликта Изток – Запад,
падането на социалистическите системи в Източна Европа и разпадането на Организацията на Варшавския
договор (ОВД) и СССР. Тези процеси съвпадат с нарастваща регионална нестабилност и задълбочаващи се
междуетнически конфликти на територията на съседна
Югославия и бившия СССР и пораждат необходимостта
от намиране на нова институционална рамка за националната сигурност на страната. В обстановката на
дълбока политическа и икономическа криза и на фона на
динамичните процеси в Централна и Югоизточна Европа
интегрирането на България в трансатлантическите и
европейските структури изглежда като естествен отговор на локалните и глобалните предизвикателства.
Още на 23 юни 1990 г. в Българския парламент е внесено
предложение за присъединяване към Северноатлантическия договор, а на 13 юли 1990 г. България установява редовни дипломатически отношения с Алианса. В първите
години от прехода обаче трансатлантическата интеграция на страната попада в контекста на мащабните
изменения във военнополитическата обстановка, необходимостта от дефиниране на новата роля на Алианса,
както и намирането на подходяща формула за диалог
между НАТО и Русия, особено по въпросите на разширяване на организацията на изток.
Преконфигурацията на международната система
след края на Студената война поражда необходимост
от преосмисляне целите и задачите на Северноатлантическия пакт. След 1989 г. изискванията и рисковете

на политиката за сигурност, пред които НАТО е поставен, започват да се различават принципно от тези в миналото. Отпада заплахата от широко, едновременно развиващо се настъпление по всички фронтове,
но многобройните рискове за сигурността на Алианса,
идващи от различни посоки и под различна форма, остават1. За да се превърне НАТО в действащ инструмент
на европейската сигурност на първо място се налага
политизация на Алианса и адаптирането му към новите политически реалности в Европа. Готовността на
НАТО за промяна в стратегията е публично оповестена още на 6 юли 1990 г. по време на среща на върха в
Лондон, когато страните членки обявяват решението си за засилване на политическите консултации за
сметка на чисто военното планиране и готовността
си за изготвянето на нова военна стратегия, която да
отрази намалената необходимост от ядрени оръжия2.
НАТО предвижда запазване на ролята си в Европа и тясно
сътрудничество с ООН и СССЕ с цел превръщането на
Алианса в основен стълб на т.нар. нова архитектура на
сигурността. В този момент вече се очертават границите на стратегическия вакуум в Централна и Източна
Европа, породен от разпадането на ОВД и СССР – вакуум, който изглежда може удобно да бъде „запълнен“ посредством разширяване на НАТО в източна посока.
Политиката на Алианса спрямо страните от бившия
социалистически блок придобива конкретни измерения
с приемането на „Нова стратегическа концепция“ през
ноември 1991 г. В нея страните от НАТО приветстват
политическите и икономическите реформи в СССР и Източна Европа и обещават да предоставят практическа
помощ по време на прехода. Предвижда се консултациите и сътрудничеството с източноевропейските държави по въпросите на сигурността да се развиват в
по-тесни институционални рамки. За целта Съветът
на НАТО кани СССР и източноевропейските държави да
открият свои представителства в Брюксел и предлага
провеждането на периодични срещи със Съвета на НАТО на ниво министри или посланици. Взето е решение за
създаването на Северноатлантически съвет за сътрудничество (САСС), който да намери нови форми за диалог
между пълноправните членове на НАТО и бившите страни – членки на ОВД и СССР3. Северноатлантическият
съвет за сътрудничество провежда първото си заседание на 20 декември 1991 г. в присъствието на представители на 16 страни – членки на НАТО и 9 източноевропейски държави, включително президента на България,
д-р Желю Желев. Създаването на САСС има важно значение за националната сигурност на България, тъй като
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създава механизъм, осигуряващ по- ефективно ролята на
НАТО като гарант на сигурността и източник на стабилност и създава предпостави за навременно поставяне на проблемите на външната сигурност на страната4.
Основната цел на новата концепция на НАТО е изграждането на нова архитектура по въпросите на сигурността, чиито основни и взаимно допълващи се
елементи да бъдат диалогът, сътрудничеството и
поддържането на колективни сили за отбрана5. Съюзът
приема „Концепция по въпросите на сигурността“, съгласно която ще продължи да разполага с достатъчно
военен потенциал за предотвратяване на война и ще
разработи механизъм и средства за управление на кризи. Поради намаляването на „източната заплаха“ обаче
отпада необходимостта от поддържане на досегашната численост на въоръжените сили6. Във връзка с това страните – членки на НАТО, оповестяват промени в
структурата на въоръжените сили на Алианса, които
включват съкращаване на тяхната численост и поддържаното равнище на бойна готовност и увеличаване на
гъвкавостта, мобилността и многонационалността7.
От промените във военнополитическата обстановка са засегнати всички настоящи и бъдещи членове на
Алианса, включително и България. За да бъде приета в
НАТО страната трябва да премине през важни процеси на демократизация и модернизация. Необходимо е да
бъде постигната не само военнотехническа (екипировка
и оборудване на армията) и военно организационна съвместимост (дееспособност в рамките на единиците на
НАТО), но и политическа (наличието на действаща демократична система) и икономическа съвместимост. До
1989 г. българската армия е изградена в съответствие
с изискванията на Варшавския договор и със схващанията за водене на широкомащабна война в условията
на двуполюсно противопоставяне. Армията разполага с
голям мирновременен състав, разположен в голям брой
гарнизони и значителен мобилизационен резерв. В резултат от процесите на демократизация политическите
и военните отговорности по отношение на армията са
преразпределени, като Министерството на отбраната
и Генералният щаб на Българската армия са обособени
в самостоятелни институции през 1992 г.8 През тези
първи години от трансатлантическия интеграционен
процес обаче българското членство в НАТО продължава
да бъде зависимо от отношенията НАТО – Русия и от
цялостната политика на интеграция на Източна Европа
както към Алианса, така и към Европейския съюз.
Според редица изследователи на съвременните процеси възможността за трансатлантическа интеграция на
страните от Източна Европа се превръща в реалност едва след приемането на Договора от Маастрихт през 1993
г. Рестриктивните условия на договора, постановяващ
създаването на Европейски съюз, отдалечават перспективата за евроинтеграция на постсоциалистическите държави. Вместо това в Брюксел се стига до решение за ускорена интеграция на тези страни в НАТО като своеобразен
вид компенсация с важно символично значение9. Действително, още през януари 1994 г. на среща на върха в Брюксел НАТО приема конкретен механизъм за сътрудничество
по въпросите на интеграцията, наречен „Партньорство

за мир“, който обхваща всички дейности, чрез които Алиансът би могъл да помогне на процеса на демократизация
и стабилизация в страните на Източна Европа, без да ги
интегрира във военнокомандната си структура10. НАТО
отправя покана за по-тесни консултации, съвместно обучение и военни маневри до всички източноевропейски държави11. Предвижда се формалната база за осъществяване
на „Партньорство за мир“ да бъде т.нар. Рамков документ,
подписан между всяка отделна държава и НАТО12.
България се присъединява към „Партньорство за
мир“ на 14 февруари 1994 г., като подписва Рамковия
документ за сътрудничество с Алианса. Съгласно документа страната се съгласява да задълбочи политическите и военните връзки с НАТО и да допринася за
укрепване на сигурността в евроатлантическата зона
в рамките на новосъздадения Съвет за евроатлантическо сътрудничество, както и да поддържа необходимия потенциал и готовност за участие в операции под
егидата на ООН и/или ОССЕ. Документът предвижда
и конкретни мерки за развитие на военното сътрудничество като осигуряването на прозрачност в планирането на националната отбрана и съвместно планиране
и обучения с цел подобряване готовността за реакции
при кризи. Първото съвместно начинание с участието
на България е военноморското учение „Бриз 94“, а през
следващите години страната участва активно в редица сухопътни, военновъздушни, военноморски и хуманитарни учения в рамките на „Партньорство за мир“.13
В началото на 1995 г. Алиансът предприема допълнителни стъпки в процеса на интеграция на източноевропейските държави, като подготвя „Проучване относно
разширяването на НАТО“, съдържащо ключови постановки
като идеята за обвързването на разширяването на НАТО
с това на Европейския съюз. Проучването посочва трите
фази, които ще конституират следващия етап от интеграционния процес – задълбочаване на двустранните и многостранните консултации със страните, желаещи да се
присъединят; укрепване на сътрудничеството в рамките
на „Партньорство за мир“; осъществяването на структурни и кадрови реформи в институциите на Алианса с
цел подготовката му за приемане на нови членове14.
Реален прогрес по въпросите на разширяването е постигнат по време на срещата на външните министри на
НАТО на 3 юни 1996 г. в Берлин, когато страните членки
се договарят да поканят „една или повече държави“, които да започнат официални преговори за присъединяване
през 1997 г. Във финалното комюнике от срещата е отразено желанието приемът на нови членове да съвпадне
с 50-годишнината от създаването на Алианса, т.е. да се
осъществи до април 1999 г. и така за пръв път е посочена конкретна дата за бъдещото разширяване на изток15.
Освен това страните членки формулират т.нар.принцип
на отворените врати, съгласно който Алиансът остава
отворен и за други държави, които отговарят на принципите на Северноатлантическия договор и допринасят за
сигурността в евроатлантическата зона.
През този период България значително активизира усилията и дипломатическата си дейност по отношение на членството в НАТО. През 1996 – 1997 г. се осъществяват пет
кръга от формални разговори между страната и Алианса в
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рамките на т.нар. Засилен диалог по въпроси на членството.
През януари 1997 г. президентът на България Петър Стоянов
прави официално посещение в Брюксел, по време на което
изразява категоричната позиция на страната за бъдещото
членство. На 17 февруари 1997 г. в условията на остра политическа и икономическа криза, служебното правителство
на Стефан Софиянски внася кандидатурата на България за
членство в НАТО, а на 17 март 1997 г. приема и Национална
програма за подготовка и присъединяване на България към
Северноатлантическия пакт. Създаден е междуведомствен
комитет за интегриране в НАТО с участието на министъра
на външните работи, министъра на отбраната и началника
на Генералния щаб на българската армия. На 8 май 1997 г. е
приета Декларация за национално съгласие, която определя
присъединяването на България към НАТО като основен национален приоритет. Същата година е открита и постоянна
дипломатическа мисия на България в Брюксел16.
Междувременно през 1997 г. американският президент
Бил Клинтън изтъква като основна причина за разширяването на НАТО „подсилването“ на Алианса за „реагиране при
конфликти, които заплашват общия мир“ през новия век
(етнически конфликти и конфликти, които надхвърлят територията на дадена страна)17. В тази връзка е необходимо
да се отбележи, че от 1992 г. България е активен участник
в усилията за поддържане на международния мир и сигурност, като български военнослужещи участват в умиротворителни мисии в Камбоджа, Ангола и Таджикистан. През
1997 г. страната поема сериозен ангажимент в рамките на
НАТО чрез изпращането на български военни контингенти в
Силите за стабилизиране в Босна и Херцеговина (СФОР). По
силата на споразумението, подписано на 20 юли 1997 г., България предоставя инженерен взвод с обща численост 31 военнослужещи в състава на холандския контингент в СФОР.
По-късно България участва и с транспортен взвод с обща
численост 27 военнослужещи, както и с 10 транспортни
средства в състава на многонационалната интегрирана
тилова група БЕЛУГА. Българските военнослужещи изпълняват транспортни задачи по превозване на материални
средства, хуманитарни помощи, гориво, конструкции за смяна на временните мостове с постоянни и др. Седем военнослужещи по гражданско-военно сътрудничество участват в
щаба на СФОР от август 1998 г. до края на операцията18.

Сериозно предизвикателство, което пряко засяга
България и отношенията й с НАТО, е конфликтът в Косово, който ескалира и излиза на дневен ред в международната политика в хода на 1998 г. През зимата на
1998/1999 г. международната общност има сериозни
разногласия относно степента на намеса в Косово с
цел прекратяване на междуетническото напрежение.
Съединените щати и НАТО са убедени, че използването
на военна сила е необходимо за прекратяването на конфликта и отстраняването на сръбския лидер Слободан
Милошевич, докато Европейският съюз заема по-умерена позиция и настоява за разрешаване на кризата чрез
преговори между сръбското ръководство и косовските
албанци19. Русия от своя страна не е склонна да приеме
масивна американска намеса на Балканите, тъй като
според Москва регионът попада в традиционно руската зона на интереси20. В тази сложна международна
обстановка България, която е пряко засегната от кризата в Косово както поради икономическите санкции
наложени на СРЮ, така и поради опасността от ново
прекрояване на граници в региона, приема декларация,
в която принципно подкрепя политиката на Алианса, но
заявява, че няма да участва пряко или косвено във военни действия. След началото на военната операция на
НАТО през пролетта на 1999 г. обаче страната заема по-решителна позиция, въпреки липсата на резолюция на Съвета за сигурност на ООН за предприетите
действия. На 4 май парламентът решава да предостави
част от българското въздушно пространство за самолети на Алианса (по-късно е даден и сухопътен коридор,
но той не е използван поради приключване на военните
действия)21. Макар да оставя обществените настроения силно поляризирани, българската подкрепа във военната операция на НАТО е оценена от западните лидери
и през декември 1999 г. по време на среща на върха в
Хелзинки страната е поканена да започне процедура за
преговори с Европейския съюз. През следващата година България изпраща и свой контингент за подпомагане
дейността на многонационалните военни сили КФОР в
Косово. Български инженерно-строителен взвод с численост 40 души взима участие в изграждането, поддържането и ремонта на инженерни съоръжения, както и във

Български военнослужещи в операцията на Стабилизиращите сили
в Босна и Херцеговина (SFOR)

Ротация на 19-и с 20-и инженерен контингент от състава
на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово
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възстановяването на сгради за нуждите на местното
население. От 15 януари 2000 г. български военни наблюдатели се включват и участват и в мисията на ООН по
опазване на мира в Косово (UNMIK)22.
Паралелно с ангажиментите на България за опазване
на международния мир и сигурност през 1999 г. се дава
ход на мащабна реформа в българската армия, изразяваща се в поетапното й съкращаване до 45 000 души.
Реформата се извършва на базата на редица нормативни документи, сред които Закон за отбраната и въоръжените сили от 1995 г., Концепцията за национална сигурност на Република България от 1998 г. и Военната
доктрина от 1999 г. Основополагащ документ за реформата на българските въоръжени сили е т.нар. План 2004,
който предвижда организирането на Българската армия
в Генерален щаб, Сухопътни войски, Военновъздушни и
Военноморски сили и Командвания на стратегическите
комуникационно-информационни системи и на материално-техническото осигуряване. План 2004 предвижда и
създаването на нова функционална структура – Сили за
бързо реагиране, Войски за отбрана, Войски за териториална отбрана и Резерв23. В изпълнение на План 2004
и Плана за организационно изграждане на ВВС до 2004
г. се извършва и мащабна реформа в българските Военновъздушни сили, която включва широк набор от мерки,
вариращи от организационни и структурни промени до
мероприятия, свързани с преразпределение и бракуване
на авиационно-техническо имущество и въоръжение24.
Основната цел на предприетите реформи е създаването на модел на Българската армия като ефективна военна
организация съвместима със силите на НАТО при взаимодействие в мирно време, в условия на криза и при военен
конфликт. Реализирането на този модел се основава на
няколко принципа, сред които постигането на сигурност
чрез активно участие в международната система за ранно предупреждение и бърза реакция за предотвратяване и
управление на кризи с център НАТО; редовният реинженеринг на отбранителната система; системната подготовка на въоръжените сили за посрещане на новите предизвикателства в ХХI век и информационното общество25.
С реформата в армията България извървява важна
практическа стъпка в процеса на трансатлантическата си интеграция. През ноември 2002 г. на срещата на
върха в Прага България получава покана за членство в
Алианса. През следващата година страната подписва
договора за присъединяване като в същото време поема
нов сериозен ангажимент за опазването на световния
мир и сигурност с участието си в Многонационалните
коалиционни сили в Ирак. На 18 март 2004 г. Народното
събрание ратифицира Северноатлантическия договор.
Така на 2 април 2004 г. на официална церемония във Вашингтон приключва пътят към трансатлантическата
интеграция на България и страната става пълноправен
член на Алианса заедно с Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия и Румъния. С приключването на преговорите за членство в ЕС и затварянето на всички 31 глави
през 2004 г. страната е окончателно интегрирана в евроатлантическите структури. За период от петнадесет години България преминава през сериозни реформи,
изразяващи се както в макрополитическата преориента-

ция на българската външна политика и адаптирането й
към радикално променената среда на сигурност, така и в
оперативните промени, свързани с преструктурирането
на Българската армия и участието й в ключови операции
по опазването на международния мир и сигурност в условията на динамично променящия се свят.

България за първи път участва в среща на най-високо равнище
на държавите-членки на НАТО, Истанбул, 27 – 29 юни 2004 г.
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ТРАНСИЛВАНИЯ. МЕЖДУ РУМЪНСКИЯ НАЦИОНАЛИЗЪМ И
УНГАРСКИЯ РЕВИЗИОНИЗЪМ В ГОДИНИТЕ СЛЕД
ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 1914 – 1918 г.
Деяна Костова

К

раят на Първата световна война бележи и края на
Източния въпрос. След десетилетие на войни са разрушени империите, управлявали Балканите и голяма част
от Източна Европа. Рухването им обаче не донася мира,
очакван от западните либерали. Дори обратно – страните от Източна и Югоизточна Европа са обладани от националната идея, иредентизмът остава водещо явление
в междудържавните отношения и почти няма граници,
които да не се оспорват. Промяна настъпва и в съдържанието на националните проблеми, които се превръщат в
малцинствени. В състава на всички нови държави влизат
етнически малцинства, чието съществуване затруднява претенциите им да управляват в името на нацията.
Пряко следствие от подписаните мирни договори е и
териториалният проблем, който също ще се превърне в
препъни камък в междудържавните отношения през междувоенния период.
До голяма степен тези проблеми се дължат на жизнеността на националните идеи в Източна и Югоизточна Европа. Един от водещите теоретици по въпросите на национализма – Ърнест Гелнър – дава следното
обяснение – национализмът е преди всичко политически

принцип, според който политическа и национална единица трябва да съвпадат, т.е. нациите трябва да имат
собствени национални държави1. Този стремеж на държавите от региона обаче води до изключването на онези,
които не се вписват в рамките на национално-политическата цялост. В случай, че не е възможно да се изключат
напълно „различните“ елементи, те трябва или да бъдат
претопени, или редуцирани до статут на второкласни
граждани. Това дава основание да се заключи, че източният тип национализъм2 се базира на „изключването“ на
другия, изключване, произтичащо от националистическите интерпретации на религия, култура и история.
Тази политика рефлектира в оформянето на редица кризисни зони в Източна и Югоизточна Европа след Версайското прекрояване на картата. Една от тях е Трансилвания.
Още в началото на Парижката мирна конференция
(18.01.1919 г.) пред страните – участнички в Първата
световна война, стои въпросът „мир на Клемансо“ или
„мир на Уилсън“ ще бъде избран като модел за следвоенното урегулиране. Недопускането до работата на конференцията на Германия, Австрия, Унгария, България, Турция
и болшевишка Русия и изборът на Клемансо за председа-
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тел на конференцията неминуемо разкриват и характера
на бъдещите й решения. Подписаните документи създават предпоставки за редица нови конфликти. За пореден
път мирът носи в себе си зародиша на нова война.
Няма нищо по-тревожно и по-опасно за мира от несправедливото решаване на националния въпрос, заявява
по време на Парижката мирна конференция американският президент Удроу Уилсън3. Тъй като е видно, че
конференцията ще раздели страните – участнички във
войната, на облагодетелствани и ощетени, паралелно с
изготвянето на мирните договори на 25 януари 1919 г. се
приема и решение за създаване на Обществото на народите (ОН) – международна организация за мир и сигурност – под моралното покровителство на Уилсън. Две са
основните структури, които изграждат ОН – Общото
събрание, издаващо резолюции с препоръчителен характер, и Съвета на ОН, който се занимава с проблемите на
арбитража, разоръжаването и малцинствения проблем.
По препоръка на ОН към мирните договори или като
отделни договори за страните – победителки във войната, всяка от държавите трябва да подпише и специален договор за защита на малцинствата, гарантиращ
техните основни права. Включени са клаузи, гарантиращи живота, личната свобода и религията на представителите на малцинствата. Втори основен момент е
обезпечаването на свободна употреба на родния език.
На трето място се гарантира и образованието на роден език. Всяка страна, подписала подобен договор, се
задължава да приеме регламентираните права на малцинствата като свои основни закони и да не допуска
приемането на свой закон или нормативен акт, който да
им противоречи. Спазването им се поставя под международна гаранция в лицето на международното право и
ОН. Едва ли обаче може да се очаква, че ОН – „рожбата“
на Версайската система“ – ще гарантира правата на
малцинствата, след като именно тази система погазва
принципите на национално самоопределяне.
И наистина, за периода 1919 – 1939 г. в Секретариата
на ОН пристигат 187 петиции срещу антималцинствената политика на държавите в региона на Югоизточна Европа, но конкретни действия не са предприети. Осемдесет
и една от тези петиции са насочени срещу антималцинствената политика на Кралство Румъния4.
Ако е вярно, че Първата световна война дели държавите на ощетени и облагодетелствани, то Румъния е сред
най-облагодетелстваните от тях. Простираща се на територия от 137 903 кв. км, населявани от 7 771 341 души
през 1914 г., в резултат от Версайското прекрояване на
картата тя разполага вече с 295 049 кв. км и с население,
нараснало на 14 669 841.5 С присъединяването на Трансилвания, Марамуреш, Кришана, Източен Банат, Буковина, Бесарабия и потвърждението на анексията на Южна Добруджа6
Велика Румъния става реалност. Национална и политическа единица съвпадат, т.е. националният въпрос за румънците е решен. Скоро ще стане ясно обаче, че тази победа
е съпътствана от появата на редица нови проблеми.
Освен с етническото и религиозното си многообразие
новите територии се характеризират и с големи регионални различия по отношение на икономическото, политическото, социалното и културното си развитие. Въпреки

че в новопридадените части румънците са етническо мнозинство, историческото им развитие преди обединението
с Румъния е следвало различни политически, икономически
и културни традиции. Това е особено видно в Трансилвания.
Трансилвания, източната част на предвоенна Унгария,
географски принадлежи към Карпатската планинска система, която с високите си ридове я отделя на югоизток
от Румънското кралство. На запад планинските склонове са по-ниски и прорязани от реки, които се вливат в
Дунав7. Всичко това прави много по-лесно навлизането
на всякакви унгарски влияния, отколкото на румънски.
Успоредно с географския фактор налице е и етноконфесионалният – румънците всъщност представляват незначително мнозинство (57,6%) в една територия, където унгарският етнос запазва чувството си за принадлежност
към по-висша раса, властвала над румънците повече от
700 години. По време на включването на областта в Румъния унгарците доминират професионалния и интелектуалния живот. Те са елитът на Трансилвания и потенциалното
им влияние в рамките на новата Велика Румъния е несъвместимо с целите на политиците от Старото кралство8.
При тези обстоятелства главна задача за румънското правителство става националната консолидация и
интеграция в Трансилвания в частност, а в по-общ план
и в цялата страна, в която малцинствата са нараснали от 8% преди войната на 30% след нея. Румънският
национализъм вече не е обърнат навън. „Иредентата“ е
изоставена за сметка на националната консолидация в
новите териториални граници.
Първите стъпки по посока унификация и централизация в Трансилвания се извършват от правителството на
ген. Александру Авереску, което встъпва на власт през
март 1920 г. Още април същата година то нарежда премахването на временните управляващи органи в Трансилвания, Бесарабия и Буковина и прехвърля функциите им към
централните държавни институции. През 1920 г. е уеднаквена паричната система в новите териториални граници, а през 1923 г. се унифицира и данъчната система.
Едновременно с мерките за държавно-административна централизация, увенчани със закона за уеднаквяване на
административното законодателство (юни 1925 г.), се
започва и политика на румънизация на обществено-политическия живот.
В Трансилвания тя проличава конкретно в политиката
на румънизация на градовете с цел да се намали ролята
на унгарците и немците в публичната администрация и
да се създаде румънски градски елит. Наложено е изискването всички държавни служители да положат изпит
по румънски език, дискриминирайки по този начин унгарските кандидати за длъжност. Държавни служители от
Старото кралство масово се заселват в Трансилвания, а
специални мерки са предприети за поощряване на унгарската емиграция от областта, с което отново се цели
промяна на демографския баланс в региона9. Вследствие
на тези мерки, а често и на гонения и невъзможност да
се адаптират, в периода 1920 – 1924 г. Трансилвания напускат около 197 000 унгарци.
Сериозни промени са наложени и в сферата на образованието, като основната цел е отново унификация на
различните образователни системи в Старото крал-
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ство и в новоприсъединените територии. Самият министър на образованието Константин Ангелеску през
1924 г. заявява, че: училището трябва навсякъде да предизвиква освежаване на духа; да събужда националното
съзнание за румънски живот и култура и да укрепва духовното единство на всички румънци10.
Новият закон за основното образование от 30 юни
1924 г. принципно определя като език на преподаване майчиния език на децата, като изрично е указано, че в нерумънските училища румънският език трябва да се изучва
поне един час седмично през първите две учебни години и
поне два пъти на седмица след това. Специално се предвижда създаването на т. нар. културни зони в Трансилвания, в които изпращаните учители по правило са румънци,
които не говорят унгарски. Заплатите на тези учители
са с 50% по-високи, а правителството им предоставя и
земя, на която да се заселят. Тази практика е наложена в
10 трансилвански общини. Повече от половината от тях
са населени преобладаващо от унгарци.
През 1925 г. тази политика се разгръща в напълно
асимилаторска с приетото постановление всички изпити от средното образование да се полагат само на румънски език и пред румънски екзаминатори. Вследствие
на този закон близо 70 – 80% от малцинствата не получават възможност да продължат образованието си, тъй
като се провалят на изпитите.
Икономическите мерки също играят важна роля в процеса на национална консолидация и хомогенизация на обществото. Проведената в годините след Първата световна война аграрна реформа протича по различен начин
на територията на Старото кралство и в новоприсъединените територии. Макар и най-радикална в Бесарабия, тя сериозно засяга и населението на Трансилвания.
По закон поземлените владения се ограничават до 50 акра в планините и до 100 акра в хълмистите местности.
Дали обаче районът е хълмист или планински се определя
от Министерство на земеделието, което коства големи
загуби на унгарските собственици, чиито земи масово
са определяни като „планински“ и следователно съкращавани двойно11. Така сред най-засегнатите от експроприациите в Румъния са именно едрите и средните унгарски
поземлени владения в Трансилвания.
В плановете на Букурещ присъства и по-високото облагане на Трансилвания с данъци и непоощряване на пътното строителство в областта. Това води до дискриминация не само на унгарското малцинство, но и на самите
румънци, населяващи Трансилвания.
Въпреки усилията на румънските правителства обаче
в първото следвоенно десетилетие те се провалят в опитите си да постигнат национална консолидация и унификация на населението в Трансилвания. Румъния все още е
далече от определението „единна национална държава“, а
до голяма степен това се дължи и на нестихващите усилия за ревизия на териториалната анексия на Трансилвания от страна на унгарските правителства и общество.
За Унгария Първата световна война завършва с Мирния договор от Трианон (4 юни 1920 г.). Подписването му
е ознаменувано с тревожен звън на камбаните на всички църкви в Унгария и всенароден траур. Територията на
страната е намалена до 93 000 кв. км, а населението й от

18,2 млн. души е съкратено до 7,6. От териториалните
загуби 102 хил. кв. км са в полза на Румъния, както и население от 3,5 млн. жители, от които 1 664 000 унгарци12.
Унгарският народ е потресен и шокиран от клаузите на договора, които откъсват от страната региони,
принадлежали на Кралство Унгария от XI век. До навечерието на Втората световна война знамената в цяла Унгария се издигат в знак на траур само на половината на
пилона, а през тридесетте години часовете в училище
започват с молитва, в която се е призовава за ревизия на
договора и възстановяване на Велика Унгария13.
През целия междувоенен период унгарските правителства също така твърдо отстояват правата на своите
събратя, останали в придадените към Румъния територии. Особено явно противопоставянето между двете държави става по отношение на териториалния спор, възникнал след инициирането на аграрната реформа в Румъния.
За Унгария румънският аграрен закон е в противовес
на всички принципи на международното право, от една
страна, и с конкретни членове на Трианонския мирен договор, от друга. Именно поради тази причина израз на
унгарския ревизионизъм в Трансилвания е преди всичко
борбата за отмяна на насилственото експроприиране
на земя от унгарските едри собственици, както и постоянните петиции, изпращани в ОН с молба за защита
на погазваните малцинствени права на унгарското население от страна на Румъния.
Правата на индивидите, загубили унгарското си
гражданство поради попадането в границите на друга
държава, се определят ясно от чл. 63 и чл. 64 на Трианонския мирен договор. Според текста на договора за
тези индивиди се предвижда да запазят недвижимата си
собственост в отчуждените територии14.
Румъния също така е сред държавите, подписали допълнителните договори за защита на малцинствата, а
конкретно в румънския случай – Парижкия договор от 9
декември 1919 г. Факт е обаче, че тя прави това едва
след като Великите сили й отправят ултиматум. По
време на преговорите за съдържанието на договора,
както и винаги след това при оплакванията срещу асимилаторската политика на Румъния, румънското правителство отстоява тезата, че въпросът за малцинствата е вътрешен за страната проблем. Независимо
от желанията на румънското правителство обаче чл.
3, параграф 3 от Парижкия договор гласи, че индивид,
който е упражнил правото си да придобие нова националност... има правото да запази недвижимата си собственост в румънската територия, а Румъния се задължава
да приеме всички членове от 2 до 8 в параграф 3 за фундаментални закони, на които никой закон, наредба или
официален акт могат да противоречат15.
Трианонският мирен договор влиза в сила на 26 юли 1921
г., а едва четири дни по-късно е прокламиран аграрният
закон, чието приложение в Трансилвания започва веднага.
За да защити интересите на унгарците в Трансилвания, голяма част от които загубват значително количество земя, унгарското правителство се обръща с
официални ноти към Букурещ на 17 юли, 1 август, 12 и
18 септември и 11 октомври 1922 г, с които настоява
за спазването на предвидените договорености по от-
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ношение на унгарските поземлени владения, придадени
към територията на Румъния. Отговорът на румънското правителство е, че за аграрния закон няма разлика
между румънци и унгарци и следователно не би могло да
се търси отделно решение само за унгарския случай.
След отказа на Румъния да преразгледа статута
на унгарското малцинство по отношение на аграрната
реформа унгарското правителство счита, че пътят за
директни преговори е затворен и на 15 март 1923 г. се
обръща към Съвета на ОН с молба да постанови, че законовите и административните мерки на Кралство Румъния противоречат на Трианонския мирен договор и Парижкия договор. След разглеждането на казуса в Съвета
на ОН двете страни са поканени на директни преговори в Брюксел на 26 май 1923 г. Преговорите продължават близо месец и приключват с официална резолюция
на Съвета на ОН, която препоръчва на унгарското правителство да продължи да се грижи за интересите на
унгарското малцинство, а на Румъния да остане вярна
на принципите на справедливост и на мирните договори,
върху които, както твърди, се базира аграрният закон.
Това своеобразно доказателство за неспособността
на ОН да изпълнява една от основните си задачи – грижата за правата на малцинствата – не обезсърчава унгарското правителство и както вече бе споменато, за
периода 1919 – 1939 г. към Съвета на ОН са отправени 81
петиции срещу антималцинствената политика на Румъния, голяма част от които от страна на Унгария.
Унгарският ревизионизъм е факторът, който поддържа въпроса за Трансилвания жив и дори все по-актуален
с дипломатическите победи на Хитлер в навечерието
на Втората световна война. Сближението на Унгария с
Тристранния пакт отново изкарва на преден план въпроса за статута на Трансилвания. Усилията на унгарските правителства от междувоенния период най-сетне се
увенчават с успех през 1940 г., когато с Виенския арбитраж Северна Трансилвания се връща на Унгария. Всички
надежди обаче са помрачени през 1947 г. Новата следвоенна уредба отново предава цяла Трансилвания на Румъния. Решение на въпроса не е намерено дори след като
и Унгария, и Румъния попадат в рамките на Източния
блок. Независимо от съветските принципи на интернационализъм, противостоящи на господстващия дотога-

ва национализъм, Румъния възприема твърд курс срещу
проявите на „национален изолационизъм“ в Трансилвания.
Проблемът остава отворен и в наши дни, когато след
провъзгласяването на независимо Косово настъпват сериозни вълнения сред етническите унгарци в Трансилвания в подкрепа на независимостта и с желание за обявяване на автономия на Трансилвания.

Бележки
1

Гелнер, Ъ. Нации и национализъм. С. 1999, с. 26.
Още през 1907 г. Фридрих Майнике разделя нациите
на източен и западен тип. Според него източният тип
нация се гради не на база обща територия, а на база общ
говорим език, общи корени и идеализирано историческо
минало. Следователно източният тип нация е етнически, архаичен и регресивен, а източният национализъм
– месиански и тоталитарен.
3
Мазовер, М. Балканите. С. 2005, с. 118.
4
Хрисимова, О. „Мирните“ Балкани след Ньой. Обществото на народите като фактор на статуквото и малцинствения мир (1919 – 1939). – В: Балканите между мира
и войната. XIV – XX век. С., 2002, с. 280.
5
Михайлова, А. Румънският национализъм в периода
между двете световни войни. – История, 1999 г., кн. 2
– 3, с. 40.
6
Част от Румъния след Втората балканска война от
1913 г.
7
The Hungarian Minorities in the Succession States.
Budapest, 1927, p. 5.
8
Михайлова, А. Цит. съч., с. 41.
9
Пак там, с. 44.
10
Пак там, с. 46.
11
The Hungarian Minorities..., p. 19.
12
Бур-Марковски. Унгария. Из кривините на свидната
си участ. С., 1999, с. 70.
13
„Вярвам в един Бог, вярвам в една Империя, вярвам
в безкрайната божия справедливост, вярвам във възраждането на Унгария!“
14
See: Deak, Fr. The Hungarian-Rumanian Land Dispute. A
study of the Hungarian property rights in Transylvania under the
treaty of Trianon. New York, 1928, p. 9 – 16.
15
Ibid., p. 9 – 10.
2

ВАРНЕНСКАТА ВОЕННА БОЛНИЦА „МЪЖКА ГИМНАЗИЯ“
ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВАТА БАЛКАНСКА ВОЙНА
Тодорка Стоянова

П

о време на Първата Балканска война Варна е
укрепен пункт1. За обслужване на останалите в
града войскови части, най-вече от Флота, и за лечение
на евакуираните от фронта ранени и болни се открива
Военна болница „Мъжка гимназия“. В изследването се
анализира работата във Военната болница и се посочва

мястото й в санитарната организация по време на
Балканските войни. Използвани са непубликувани
архивни материали от фонда на Музея по история на
медицината. Те дават информация за времето, през
което функционира болницата, за персонала, който я
обслужва, за организацията на работата, за лекуваните
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– амбулаторно и в стационара. Косвено документите
насочват към някои от проблемите на санитарното
обслужване по време на войната.
По време на войната санитарната служба в града
функционира съгласно „Положение за санитарната
служба във военно време“2 и „Положение за санитарната
служба във войската за мирно време“3. Почти всички
варненски лекари са мобилизирани и изпратени на
фронта, като остават главно по-възрастните и
жените. Няма нито един хирург. Заедно с осми полк на
фронта заминава и целият полкови лазарет.
В първите дни на войната във Варна има само една
болница – Варненската държавна болница, чийто персонал
е от 13 души4. На мястото на мобилизирания управител
д-р Ст. Титев е назначена наскоро завършилата д-р
Берта Кохенова – ординатор втора степен5.
Другата варненска болница – „Параскева Николау“,
по това време е Градска болница и се обслужва от
варненските общински лекари6. След мобилизацията
на завеждащия я д-р Б. Астарджиев тя не може да
функционира нормално7.
В дните след най-големите сражения на българската
армия при Лозенград, Селиолу, Караагач, Чаталджа
се увеличава значително броят на ранените, които
са евакуирани към вътрешността на страната.
Следвайки правилото ранените да се евакуират към
болници в близост до родните им места8, към Варна са
насочени войници главно от 8-и, 44-ти, 31-ви и другите
полкове на 4-та дивизия. За лечението им в града се
разкриват временни болници.
На 31 октомври 1912 г. Варненският клон на
Българското дружество Червен кръст /БДЧК/ открива
в Девическата гимназия болница със 100 легла, която
работи до 31 декември 1912 г. За лечение в нея са
постъпили 190 души и са направени 707 превръзки.
Обезпечаването й с лекари, милосърдни сестри и
самарянки е осигурено от БДЧК. В болницата работят
д-р Димитров, руските лекари Хмелницки, Коцел,
фелдшерите Тарасенко и Нексис и студентите по
медицина Мара Драгулева и Живков9.
На мястото на заминалия за фронта полкови
лазарет на 8-ми полк се създава Военна болница
„Мъжка гимназия“. Тя е подчинена на началника
на Варненския укрепен пункт подполковник Руси
Лудогоров. Болницата започва работа на 7 ноември
1912 г., първоначално само като амбулатория, в която
са превързвани ранените10. От 12 ноември 1912 г. се
приемат болни в стационара. Болницата функционира
до 14 август 1913 г., когато се слива със завърналия
се от фронта полкови лазарет на 8-ми приморски полк,
а болните са приведени или в държавната болница,
или в полковия лазарет11.
В наличните източници има някои разминавания и
непълноти относно лекарите и останалия персонал в
болницата. Според д-р Н. Коларов в Мъжката гимназия
е организирана болницата на Червения кръст и се
ръководи от д-р Дереков12. Както вече бе посочено,
Варненският клон на БДЧК открива своята болница
в Девическата гимназия, а в Мъжката гимназия е
Военната болница.

Военна болница „Мъжка гимназия“ е ръководена от
д-р Кръстьо Пашев13. Той завършва медицина в Киев
през октомври 1912 г. По време на следването си взема
активно участие в борбата с холерните епидемии
в Киев през 1907, 1908, 1909 г., с чумната епидемия
през 1910 г. в Одеса и с едрата шарка през 1912 г.
в Киев. Натрупаният опит му помага в борбата с
инфекциозните заболявания по време на Балканските
войни. След дипломирането си планира да продължи
специализацията си в Интитута на Павлов в Санкт
Петербург, където е приет с препоръките на проф.
Садовень. Специализацията му се осуетява поради
обявяването на Първата Балканска война. Д-р Кр.
Пашев е мобилизиран и от 1.ХІ.1912 г. е назначен за
началник на Военна болница „Мъжка гиманзия“ във
Варна с 200 легла. В болницата на доброволна служба
работят неговият брат и сестра Величко и Величка
Пашеви. Веднага след закриване на Военната болница
от 15.VІІІ.1913 до 1.ІІІ.1914 г. д-р Кръстю Пашев е
завеждащ Гарнизонната болница на 8-и пехотен полк,
където се бори с епидемия от петнист тиф14.
Най-трудният период е през ноември 1912 г., когато
започва организирането на болницата и в същото
време от фронта пристигат много ранени. Тогава във
Варна по покана на БДЧК пристига чешкият лекар проф.
Вацлав Кафка. Като единствен хирург в града той
обслужва всички варненски болници, в т.ч. и Военната
болница15. Като лекар ординатор в болницата от 1 май
1913 г. вероятно до закриването й (в документа не е
посочена дата) работи д-р Олга Пикман, също наскоро
завършила медицина16.
Така посоченият лекарски персонал е крайно
недостатъчен за болницата. Вероятно дежурства
са давали и други варненски лекари. Засега не
разполагаме със сведения освен една обща снимка
пред болницата, на която освен проф. Кафка се
разпознава и д-р Ангел Пюскюлиев17.
В болницата служат: домакин – Б. Тенчев –
санитарен фелдфебел от Приемния покой на флота,
помощник домакин – мл. подофицер Б. Владков, двама
писари – ефрейтор Николов и редник Бойчев, и двама
ключари – матроси Калинков и Гецов. Като прислуга
в болницата дават дежурства около 30 матроси и
редници. Списъците на служителите и на нарядите
показват, че по-голяма част от обслужващия състав
е от Флота, което е обяснимо предвид факта, че 8-и
полк е на фронта18.
Освен военни в болницата работят 28 милосърдни
сестри самарянки и един милосърден брат. От тях
само една има медицинска подготовка като акушерка,
а останалите са домакини, учителки, ученици,
студентка. Шест самарянки работят през цялото
време на функциониране на болницата19. Много от
милосърдните сестри, главно учителки и ученички,
прекъсват работата си в болницата през месец
февруари и март. Най-вероятното обяснение за това
е, че се възстановяват прекъснатите заради войната
учебни занятия и те се връщат в клас20. Милосърдните
сестри във Военната болница се разпределят на групи
според характера на работата им:

Електронен вестник за музеология и военна история

БРОЙ 1, 2015

• палатни сестри – грижат се за болните в
палатите (стаите);
• сестри в превързочните стаи – участват
в превързването на болните, като спазват
хигиенните изисквания;
• сестри-икономки – грижат се за болничните
дрехи и покривки;
• сестри в аптеката – работят под
ръководството на аптекаря;
• сестри в кухнята – грижат се за храната.
В правилник се посочват задълженията на
професионалните сестри, което ни води на мисълта,
че вероятно е имало такива, но за тях не разполагаме
със сведения.
В „Положение за санитарната служба във войската
за мирно време“ се посочват общите разпореждания,
които трябва да се спазват във Военната болница и
конкретните задължения на всеки от служителите
и на болните. Някои основни точки от тези законови
разпоредби, които касаят болните, посетителите и
медицинските сестри, се записват на листи и окачат
като обяви в болницата21. Правилата за болните
касаят главно запазването на хигиената, тишината

и реда в болницата. Друго обявление забранява
влизането на външни лица без работа в болницата,
регламентира времето за посещение при болните и
правилата, които трябва да спазват посетителите.
Правилник за службата на професионалните сестри
и сестрите самарянки определя задълженията им и
регламентира дежурствата, които дават в болницата.
Професионалните сестри са старши на сестрите
самарянки. Спазването на тези елементарни правила
е гарантирало успешната работа в болницата, чийто
състав в болшинството си се състои от хора без
медицинско образование и без практическа санитарна
подготовка.
Списъците на лекуваните във военната болница ни
дават информация за това, от коя войскова единица са,
от къде са, кой набор са, кога и с какво заболяване са
приети, кога са изписани и какви са резултатите от
лечението.
Общият брой на лекуваните във Военна болница
„Мъжка гимназия“ според номерата на списъка е 1422
души, но има 10 повтарящи се номера и допълнително
записани. Така общият брой на лекуваните в болницата
е 1432 души (табл. 1).

Таблица 1

ноември

Брой лекувани във Военна болница „Мъжка гимназия“
от 8-и
от 44-ти от 31-ви от Флота от други от Опълобщо
полк
полк
полк
полкове
чението
157
90
41
9
1
14
2

декември

72

17

януари

67

3

февруари

73

1

март

39

април

месец

7

13

6

116

35

5

12

122

38

53

18

185

2

26

89

18

174

53

4

48

12

8

125

май

70

17

2

14

13

12

128

юни

50

16

4

12

120

юли

60

8

59

1

36

4

168

1 –14 авг.

20

4

9

8

10

4

55

общо

594

113

86

190

365

84

1432

1
2

Обобщените данни по месеци и по войскови единици
показват, че половината от всички постъпили в болницата
са от 8-и приморски и 44-ти запасен полк. Според
списъците войниците от тези полкове в по-голямата си
част са от Варненска и Балчишка околия. Сравнително
голям е броят на постъпилите в болницата от Флота и
Портовата рота, за които болницата е основно лечебно
заведение по време на войната, заместила полковия
лазарет. Повечето от постъпилите в болницата войници

202

от 31-ви варненски полк са от съседните Добричка и КуртБунарска /Тервелска/ околия. Голяма част от доброволците
в Опълчението и от лекуваните от други полкове също
са от Варненско или са дислоцирани във Варна и района.
Изводът, който се налага, е, че във военната болница се
лекуват най-вече войници от Варненска и съседните й
околии и дислоцираните в района.
В списъците се съдържа интересна информация за
заболяванията, от които се лекуват (табл. 2).
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Таблица 2

Лекувани във Военна болница „Мъжка гимназия“ по заболявания
месец
с огнестрелни
с други рани и
с други
общо
рани
контузии
заболявания
ноември
135
9
13
157
декември

89

4

23

116

януари

20

4

98

122

февруари

32

3

150

185

март

25

8

141

174

април

3

1

121

125

май

7

2

119

128

юни

22

7

173

202

юли

127

2

39

168

1 – 14 авг.

33

0

22

55

общо

493

40

899

1432

Прави впечатление, че в общия брой огнестрелните
рани не са водеши. Те се отнасят само за около 1/3
от всички постъпили, а 2/3 са с други заболявания. По
месеци има различия. С огнестрелни рани са приемани
основно през ноември, декември и юли.
Първите тежки сражения Българската армия,
в частност 4-та дивизия, в чийто състав са
варненските полкове, води през октомври и ноември
1912 г. В боевете при Селиолу (9 октомври), Лозенград
(9 – 11 октомври), Енидже (11 – 12 октомври) Караагач
(16 –17 октомври) Чонгора (19 октомври) и Чаталджа
(4 – 20 ноември) варненските полкове дават много
загинали и ранени22. Липсата на достатъчно санитарен
персонал и на санитарни транспортни средства,
лошите пътища и липсата им, са причина ранените
да стигат до болниците с голямо закъснение23. Във
Варна ранените пристигат месец след сраженията,
съответно през ноември и декември.
След сключване на примирието (20 ноември 1912 г.)
броят на ранените намалява за сметка на заболелите.
Леко завишаване има през февруари и март, когато се
възобновяват военните действия, и нов пик на ранените
през юли, когато се води Втората Балканска война.
От посочените в списъците заболявания най-много
са тези на дихателните органи – бронхит, пневмония,

плеврит, ангина; на храносмилателната система –
гастрит, ентероколит, диария. Наред с тях много са
случаите на ревматизъм, лумбаго, ишиаз, неврастения,
екземи, анемия. Повечето от тези заболявания трябва
да се свържат с трудностите на войната, влажната
дъждовна есен и студената зима, за която армията
не е добре оборудвана. Тежките сражения, които се
водят, лошото снабдяване и недостигът на храна
допълнително изтощават войниците и са причина за
много заболявания24.
Прави впечатление, че няма записан нито един
случай на холера, която по време на войната има
масов епидемичен характер. Възможните обяснения
са няколко. Болните от холера са лекувани основно в
дивизионните лазарети, в полските и създадените
инфекциозни болници в близост до фронтовата линия. Те
са били прекален слаби, за да се придвижват. От друга
страна, това е мярка, за да не се зарази гражданското
население от вътрешността. Въпреки това холерата
се разпространява из цялата страна, в т.ч. и във Варна.
Най-вероятно във Военна болница „Мъжка гимназия“ не
са приемани холерно болни, а са изолирани другаде.
Резултатите от лечението са много добри – 80%
от постъпилите в болницата са излекувани (табл. 3).
Няма нито един смъртен случай.
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Таблица 3

ноември

Резултати от лечението във Военна болница „Мъжка гимназия“
оздравели
приведени в
уволнени
без промяна
общо
други болници
завинаги
145
10
2
157

декември

112

4

януари

109

11

февруари

177

7

март

167

7

174

април

116

9

125

май

109

19

128

юни

73

129

202

юли

133

34

1 –14 авг.

7

48

общо

1148

278

месец

116
1

1

122

1

185

1

168
55

3

Докато се води войната броят на приведените в други
болници е незначителен. След подписването на Лондонския
мир започва подготовка по закриване на болницата.
Затова през юни има най-много болни, преместени в
Плевенската или във Варненската Марийнска болници.
Втората Балканска война забавя този процес и чак на 14
август 1913 г. болницата в Мъжката гимназия е закрита

3

1432

и се слива с лазарета на 8-и полк.
Амбулаторията към болницата започва работа на 7
ноември 1912 г. В нея са превързвани ранените войници
и офицери. Според списъците в амбулаторията до
13 август 1913 г. са направени 820 превръзки, като са
записани само тези войници, които са получили пълни
превръзки с болничен материал (табл. 4).

Таблица 4

ноември

Амбулаторно превързани във Военна болница „Мъжка гимназия“
от 8-и
от 44-ти от 31-ви от Флота от други от Опълобщо
полк
полк
полк
полкове
чението
322
156
79
27
1
59

декември

67

14

4

януари

33

7

1

февруари
март

11

9

април

51

8

май

46

11

юни

51

3

юли

26

1

1 –13 авг.

37

4

общо

478

136

месец

19

2

106

3

5

20

69

6

5

31
0
59

1

17

74

6

7

67

16

1

45
47

6
33

38

113

22

820
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Броят на амбулаторно лекуваните войници е помалък от броя на превръзките, тъй като на някои
са правени повече от една превръзка. Най-много
превръзки са правени през ноември (322) и декември
(106). Най-натоварени дни са били 12 ноември, когато
са превързани 55 души и 11 и 22 ноември – повече от
20 души. Както бе вече посочено, именно тогава от
фронта пристигат първите ранени.
Половината от превързаните в амбулаторията на
болницата през ноември са от 8-и полк, ¼ - от 44-ти
полк, а останалите – от 31-ви, 43-ти, 7-и и др. полкове,
главно на 4-та дивизия. През следващите месеци
относителният дял на превързаните от варненските
полкове се увеличава.
Архивните документи на болницата ни насочват и
към някои морални проблеми.
Едно писмо на милосърдните сестри касае
отношенията им с военните служители в болницата25.
То е отправено до „капитан II“ (ранг – б. м.). По
това време единствен капитан II ранг е Димитър
Добрев, комендант на гарнизона и командващ
подвижната отбрана26. Като гарнизинен комендант
той има задачата да дава под съд долните чинове
и гражданските лица за съдене от военно-полевите
съдилища. Милосърдните сестри се жалват от
неморалното поведение на двама от военните
служители в болницата, които ги преследват и искат
отстраняването им, защото и без това не вършат
никаква работа. Съпоставка със списъците на
служителите показва,че става въпрос за помощникдомакина и единия от писарите. Не можем да кажем,
доколко основателни са тези обвинения. Написаният
на гърба на писмото отговор на обвинения войник е,
че не е “сбуторясал” сестри.
Друго писмо, запазено в чернова, е от началника на
болницата д-р Пашев до окръжния делегат на БДЧК27.
То е от 3 януари 1914 г. и касае безпринципността при
награждаването на милосърдните сестри, работили в
болницата. Макар и косвено, писмото поставя редица
проблеми, свързани с организирането на доброволната
санитарна служба по време на войната и работата на
милосърдните сестри самарянки.
Двете писма ни дават основание да се замислим
за морала на някои военни и цивилни лица, останали на
лека служба в тила, докато другите воюват.
Изводи:
• Военната болница „Мъжка гимназия“ има
съществено място в лечението на болните и
ранените във Варна по време на Балканските
войни.
• В нея се лекуват най-вече войници от
варненските полкове и Флота или от войсковите
единици, които са дислоцирани във Варна и
региона.
• Конкретните данни за работата в болницата
потвърждават общите проблеми на санитарното
осигуряване по време на войната.
• Въпреки трудностите лечебните резултати
са много добри.
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„Българските художници
в Първата световна война“, т. I, т. II
доц. д-р Соня Пенкова

В

богато илюстрираната двутомна, двуезична книгаалбум с научна студия авторът доц. д-р Соня
Пенкова представя част от възможните употреби
на културата и интелигенцията в първата тотална
война в историята на човечеството през призмата
на участието на българските художници в Първата

световна война. Направен е исторически прочит на
творческите им ареали на основата на проучване върху
богатата колекция произведения на изобразителното
изкуство на Националния военноисторически музей,
както и на документи, периодика, научна литература,
художествена критика, спомени и мемоари.

