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РЕДОВЕ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР

Националният военноисторически музей съхранява във своите фондове артефакти, свързани с лица и 
събития от различни епохи. С тяхното научно осмисляне и представяне в експозиционните зали се реконстру-
ира мащабната историческа картина на нашата и европейската военна история. 

Военният профил на нашия музей намира конкретно проявление в различни изследователски теми. Затова 
на страниците на Електронния вестник на НВИМ се срещат теми както свързани със Средновековието, 
така и с новата и най-новата история. Влизането в научно обръщение чрез неговите страници на различни 
артефакти не само е част от процеса на тяхното социализиране, но и от тяхното осмисляне и интерпре-
тиране в контекста на многообразието от теми, търсещи интердисциплинарен прочит. Безспорно това 
допринася и за създаването на по-колоритна картина на мястото на страната ни в общата европейска 
история.
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Музеология

Знамена на доброволчески чети от Сръбско-българската война 1885 г., съхранявани 
в Националния военноисторически музей
д-р Даниела Цанкова-Ганчева
Публикацията е посветена на Сръбско-българската война 1885 г. и на знамената на до-
броволческите чети, съхранявани в Националния военноисторически музей ... прочети

Българската армия в годините на Втората световна война, представена в НВИМ
Диана Иванова
Втората световна война е последната, в която България се опитва да постигне нацио-
нално обединение ... прочети

Нов унгарски денар на крал Владислав Варненчик (1440 – 1444) от Аксаково
Невян Митев, Марин Костов
В Парк-музея на бойната дружба – 1444г. „Владислав Варненчик“ – филиал на Национал-
ния военноисторически музей, постъпи като дарение сребърен денар на крал Владислав 
Варненчик (1434 – 1444) ... прочети

Военна история

Епизод от историята на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – кога и как бе взето решение негов па-
трон да бъде поет?
д-р Мариана Кръстева
Министерство на войната в първите години на ХХ в. се стреми да стъкми армията с 
военни униформи и снаряжение ... прочети

Паметници на Янош Хуняди в Централна и Източна Европа
Милен Димов, Анета Анастасова-Папазова
На 11 август 2016 г. се навършиха 560 г. от смъртта на легендарния Янош Хуняди. Във 
връзка с тази кръгла годишнина бяха издирени и проучени паметници ... прочети
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Железници и армия по общия път към модерността. Българският случай
Деяна Костова
В края на XIX век никой не поставя под съмнение значението на железниците във война-
та, особено след като през 1870 г. ... прочети

За въздушния ас Петър Манолев
гл. ас. д-р Стоян Николов
Големият български пилот Петър Димитров Манолев е роден на 18 септември 1915 г. в 
с. Каракьой (Манастир, днес Катафито), Драмско, Кралство Гърция ... прочети

Колежът на лазаристите в Истанбул 1803 – 1914 г
гл. ас. д-р Николай Иванов
В периода от началото на XIX в. до началото на Първата световна война (1914 – 1918) 
активна просветна дейност в териториите на Османската империя развиват лазарис-
тите и тяхната Конгрегация на Мисията ... прочети
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ЗНАМЕНА НА ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЧЕТИ 
ОТ СРЪБСКО-БЪЛГАРСКАТА ВОЙНА 1885 Г., СЪХРАНЯВАНИ 

В НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

д-р Даниела Цанкова-Ганчева

Знамената ще бъдат условнo разделени на знамена на чети от 
Княжество България и знамена на чети от Източна Румелия.

Знаме на 1-ва софийска чета на народното опълчение1

На 8 септември 1885 г. започва формирането на 1-ва 
софийска чета. Част от доброволците са участници в 

Българското опълчение в Руско-турската война 1877 – 
1878 г., а друга са ученици от гимназията в София и Же-
лезарското училище в Княжево. На дружината е дадено 
знамето, подарено от княз Александър I на Софийското 
опълченско дружество2. То е с характерния зелен цвят 
на знамената от националноосвободителното движение 

Публикацията е посветена на Сръбско-българската 
война 1885 г. и на знамената на доброволчески-

те чети, съхранявани в Националния военноисторически 
музей. Разглежданите знамена са продукт на времето – 
края на XIX в., в тях се отразяват утвърдените символи 
на националноосвободителното движение, както и новоза-
раждащи се символи. Те са огледало на политическите стре-
мления и настроения на българската нация в първите години 
след Освобождението.

До победата в Сръбско-българската война 1885 г. се стига 
след победоносния ход на българските полкове, подкрепени от 
многобройните доброволчески чети, организирани от двете 
страни на Балкана. В тях се включват участници в национал-
ноосвободителните борби, в Априлското въстание и Руско-тур-
ската война от 1877 – 1878 г., съратници на Раковски, Левски. 
Доброволческите чети играят важна роля в боевете около Трън, 
Дъсчен кладенец, Цариброд, Ломница, Ракита, Одъровци, Вучи 
дол, Колуница, Врабча, Сливница, Ржана, Драгоман и най-вече на 
северния фронт – Видин, Кула, Белоградчик. Всички доброволче-
ски чети имат свои знамена, под диплите на които се извою-
ва победата в Сръбско-българската война 1885 г., дело на це-
лия народ. В доброволческото движение от есента на 1885 г. 
се включват и много турци, руснаци, хървати, италианци и др. 
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и наложилия се символ – изправен, коронован, въоръжен 
лъв. Командир на четата е дякон Антим Върбанов. На 
гарата пред многохилядно множество княз Александър I 
я приветства с думите: Надявам се, че вие и сега ня-
ма да позволите на врага да направи нито една крачка 
в милото ни отечество. Да живее съединена България3. 
Първа софийска чета е дислоцирана и воюва при Пирот 
(14 – 15 ноември)4. След войната знамето се съхранява в 
знаменната зала на двореца, а през 1946 г. е предадено 
на съхранение в Главния военен музей (НВИМ).

Знаме Великотърновска чета „Раковски – Левски“5

На 16 септември 1885 г. търновският окръжен уп-
равител телеграфира на военния министър майор Кон-
стантин Никифоров, че във Велико Търново се формира 
доброволческа чета, наречена „Раковски – Левски“. По-
вечето доброволци са участници в националноосвободи-
телното движение, както е и в другите доброволчески 
чети. Войвода на четата е съратникът на Георги Раков-
ски и Васил Левски – Христо Иванов – Големия6. Четата 
пристига в Свищов, от там с параход достига до Лом. 
Тя е придадена за усилване на Летящия отряд на капитан 
Георги Тодоров. Участва в боевете при Кула (4 ноември)7, 
Акчар (14 ноември) и Гайтанци (15 ноември). Знамето 
и е съхранявано в централно поборническо дружество 
„Сливница“ до 1960 г., след това е предадено в НВИМ. 
В знамето изправеният, коронован, въоръжен лъв заема 
централно място.

Знаме Великотърновска чета 1885 Хр. Ботев8

В състава на четата влизат и опълченци, участ-
вали в Руско-турската война 1877 – 1878 г, войвода е 
Йордан Йорданов – Инджето9, участник в четата на 
Христо Ботев от 1876 г., затова четата носи това 
име. На знамето са извезани думите: СВОБОДА ИЛИ 
СМЪРТЪ (девиз, характерен за националноосвободи-
телните борби), на гърба: В. ТЪРНОВО/ЧЕТА /БОТЕВ. 
Знамето е постъпило през 1950 г. в музея от поделе-
ние 3985.

На 31 октомври 1885 г. четата е готова и на 3 
ноември потегля за западната граница на България. 
Движението й се извършва по маршру¬т: Търново – с. 
Ново село – Севлиево – Ловеч – Микре – Български 
извор – Ябланица – Ботевград – Саранци – София. 
В столицата четата пристига на 11 ноември вечер-
та. А на 13 ноември е в Пирот, където се включва 
в състава на 2-ра софийска опълченска поборническа 
дружина. Търновската чета „Христо Ботев“ участва 
в боевете със сръбските войски в Пиротския район 
под командването на капитан Панко Кавалов10. Добро-
волците са разположени на вр. Вишая и Градище11. След 
това четата е прикрепена към 5-и пехотен дунавски 
полк и остава на границата до 21 декември 1885 г.

Знаме на търновските семинаристи12

На 15 септември 1885 г доброволците в Търново 
формират чета в защита на Съединението, която се 
разделя на две. Едната е от доброволци ученици на-
чело с учителя по латински език – далматинския све-
щеник Рафаелович, а втората е гражданска и е под 
ръководството на Д. Власев. Знамето на семинарис-
тите е ушито от Евгения Василева. Материалите 
за знамето са закупени с доброволни помощи13. Вър-
ху знамето е изписано СЕМИНАРИСТИ,УЧИТЕЛИ/Г/ 
УЧЕНИЦИЦИ ОТ В. ТЪРНОВО 18/15/9/85 (знамето 
е изработено след мобилизацията14, а цифрите са 
датата на потеглянето на четата към Пловдив15).
Учениците, заедно с доброволците от Габровската 
ученическа чета формират 2-ра рота от Учениче-
ския легион и потеглят към Пловдив през Дряново, 
Габрово, Шипка, Калофер, а после до западната гра-
ница на Княжеството и се включват в сраженията 
за Пирот (14 и 15 ноември).

След войната знамето се съхранява в знаменната 
зала на двореца, а през 1946 г. е предадено на съхра-
нение в Главния военен музей (НВИМ).



Електронен вестник за музеология и военна история БРОЙ 1, 2017

Знаме на габровските доброволци16

Габровската доброволческа чета се формира на 
9 септември 1885 г. от ученици от горните класо-
ве на Априловската гимназия. Командир е учителят 
Стефан Ватев с помощници – опълченците от Руско-
турската война (1877 – 1878) Драгой Божилов, Сте-
фан Манафов и Младен Касабов17. Четата потегля 
през Балкана за Пловдив. 

Доброволците тържествено са посрещнати на 14 
септември от командира на Източния корпус подпол-
ковник Данаил Николаев с думите:

Господа, върховното правителство цени високо 
и похвалява много вашата доброволна патриотична 
постѫпка и готовностьта ви да се отдадете въ негово 
пълно разпореждане въ дѫлото за осѫществяване съе-
динението на Южна и Северна България. То заповѣда 
да се считате между войницитѣ за волноопредѣляващи 
се долни чинове. Вашата чета ще се именува учени-
чески легионъ, въ който ще се причисляватъ и всички 
други такива доброволци и ще се числи като прикоман-
дированъ къмъ 1-и на Н. В. Князъ Александъръ полкъ, 
на всѣкакъвъ видъ доволствие18.
Доброволците стават ядрото на ученическия легион 

и достигат западната граница едва на 14 ноември. 
Четата влиза в Пирот, на нея е поверена отбраната 
на височината Келташ над града (15 ноември).
Знамето е дело на даровит художник. В средата е 

изрисуван с жълта боя изправен, въоръжен, коронован 
лъв, стъпил върху полумесец на виненочервена коп-
рина. Образът на лъва е един от най-интересните в 
българската вексикология.

След войната знамето се съхранява в знаменната 
зала на двореца, а през 1946 г. е предадено на съхра-
нение в Главния военен музей (НВИМ).

Знаме на 1-ва провадийска чета19

Провадийската чета е формирана през есента на 1885 г. в 
защита на Съединението. Знамето й е изработено след 1881 
г. и копира някои от символите, залегнали в българските бой-
ни знамена.

След войната знамето се съхранява в знаменната зала 
на двореца, а през 1946 г. е предадено на съхранение в Глав-
ния военен музей (НВИМ).

Знаме на силистренския охранителен комитет 
„Самозащита“20 

Доброволците от Силистренския охранителен 
комитет „Самозащита“ със знамето си се включ-
ват към действията на Силистренската добровол-
ческа чета в защитата на Видинската крепост 
(11 – 15 ноември).

Знамето е получено в музея от Етнографския музей 
през 1940 г., това го спасява от пожара през 1942 г. 
при бомбардировките над София.

Знаме на силистренската доброволческа чета21

Знамето е подарено на четата на 12 октомври 1885 г. 
от П. Теодоров от Севлиево. По повод формирането й се 
издава специално възвание: 
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Отечеството ни вика на оръжие, защото свободата ни 
се застрашава. Който обича Отечеството по-вече от се-
бе си нека дойде с нас. Ние тук в Силистра вдигнахме зна-
ме и викаме под него всекиго, комуто е мила и драга бащи-
нията... Ние ще бъдем силни, защото идеята е свята, ще 
бъдем непобедими, защото правдата е с нас...22 

Четата заминава за Русе, където е включена в Шу-
менската доброволческа дружина, заедно с която вою-
ват във Видинско и се отличават в боевете за Кула 
(4 ноември), при Белоградчик (6 ноември) и в защита-
та на Видинската крепост (11 – 15 ноември). 

Знамето е рисувано, в средата има изправен коро-
нован лъв. В изработката му са използвани символи от 
формените бойни знамена, раздадени от българския 
княз на дружините в българската армия. Знамето се 
съхранява във втора пехотна тракийска дивизия, впо-
следствие в знаменната зала на двореца до 1946 г., 
откъдето е предадено в Главния военен музей (НВИМ).

Знаме на свищовските дружини23

В Свищов участникът в националноосвободителни-
те борби Илия Манов формира чета, тя потегля с пара-
ход към Русе и оттам към Кула, включва се в боевете 
при Кула (3 – 4 ноември)24.

След войната знамето се съхранява в знаменната 
зала на двореца, а през 1946 г. е предадено на съхране-
ние в Главния военен музей (НВИМ).

Пиката на знамето е листовидна, гладка без украса. 

Знаме на доброволческо дружество „Сливница“ –Лом25

Доброволците от Лом са включени в Летящия отряд 
на капитан Георги Тодоров и настъпват от Лом по лини-
ята Акчар – Видин26. Заедно със знамето си участват 
в боевете при Кула (4 ноември), Акчар (14 ноември) и 
Гайтанинци (15 ноември).

Знаме на „Ломско народно опълчение“27

В град Лом се формира и чета за защита на Съеди-
нението (народно опълчение), тя също има свое знаме. 

За действията на четата не са запазени сведения, 
вероятно тя също е прикрепена към Летящия отряд. 

Знамето е получено през 1930 г. в Главния военен му-
зей от Военноисторическата комисия.

Знаме на централно дружество „Сливница“28

Това е знамето на обединените софийски добро-
волчески дружини от есента на 1885 г. Още на 6-и 
септември в София започва записване на добровол-
ци за защита на Съединението. 

За кратко начело на дружините застава пред-
седателят на опълченското дружество Иван Со-
колов, участник в Априлското въстание, Руско-
турската война в боевете при Шипка и офицер 
от Румелийската жандармерия. 

По-късно ръководството на дружините е по-
ето от подпоручик Тодор Кантарджиев от 1-ви 
пехотен софийски полк. Доброволците потеглят 
към Пловдив и от там към турската граница за 
отразяване на евентуално нападение, а Соколов 
се връща в София, за да организира нова добро-
волческа дружина.
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Знаме на трънска народна опълченска № 1 чета29

На 13 септември 1885 г. се формира чета от добро-
волци от района на Трън и Цариброд с командир Никола 
Божилов от Трън, участник в Руско-турската война от 
1877 – 1878 г. На 17 септември към четата се присъе-
диняват и доброволци от Брезнишката чета. В Обеди-
нената трънска народна опълченска чета се включва 
2-ра софийска опълченска дружина под командването на 
капитан Панко Кавалов, участник е и Иван Преславски 
от Русе30. На 6 ноември четата води престрелка с кон-
ницата на Шумадийската дивизия31. Воюва при Гургулят 
(6 ноември) и Сливница (5 –7 ноември).

Знамето се съхранява в Народния етнографския му-
зей, а от 1948 г. в Главния военен музей (НВИМ).

Знаме на 1-ва врачанска доброволческа чета32 

Знамето е изработено от червена коприна, върху 
коприната е пришит вече наложилият се след Съеди-
нението девиз: НЕПОКЪТНАТА/СЪЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ/
ИЛИ/СМЪРТ ПЪРВА/ВРАЧАНСКА/ДОБРОВОЛНА/ЧЕТА. 
Знамето е различно с това, че в единия край завършва с 
два триъгълника.

Не е българин оня, който не съчувства на светото 
дело! Не е българин оня, който не помогне за постигане 
на великата задача..., се казва в телеграма на врачан-
ските граждани, събрани на митинг33.

Знамето е получено в музея от Народния етнографския 
музей през 1940 г., това го спасява от пожара през 1942 г. 
при бомбардировките на София.

Знаме на чилновската чета34

Времето не е запазило данни за дейността на 
четата, формирана в с. Чилнов, Русенско. 

Знамето е с националния трицвет, с изрисуван 
изправен въоръжен, коронован лъв, от другата му 
страна са изписани думите „Чилновска №28 чета“.



Електронен вестник за музеология и военна история БРОЙ 1, 2017

Знаме на шуменската доброволческа дружина35

Окръжният управител на Шумен Стоян Заимов – съ-
ратник на Любен Каравелов и Хр. Ботев, участник в 
Априлското въстание, телеграфира на министър-пред-
седателя Петко Каравелов, че е формирана в Шумен до-
броволческа дружина за защита на Съединението на Кня-
жество България с Източна Румелия и желае доброволци-
те да се присъединят към войската. Отговорът идва от 
военния министър майор Константин Никифоров – добро-
волците да се съберат в Шумен и да формират отдел-
на част. За командир на дружината е определен поручик 
Стефан Петров, брат на началник-щаба на армията ка-
питан Рачо Петров. На 8 октомври 1885 г. четата поема 
пеша от Шумен към гара Каспичан, оттам с железница 
до Русе и с параход до Видин. Със знамето си добровол-
ческата дружина воюва в северния участък на фронта в 
сраженията в района на Брегово и Кула, заедно с Летящия 
отряд на 4 ноември 1885 г. Включва се и в отбраната на 
Видин (11 –15 ноември).

Знамена на доброволчески чети от Източна Румелия

Знаме на айтоския партизански отряд36

Отрядът е формиран през септември 1885 г. от секре-
таря на Окръжния съд в Сливен – Димитър Куртев. В него 
влизат жители на Айтос, Сливен и Ямбол. На 15 септем-
ври той преминава през Ямбол на път за Татаркьой към 
турската граница за отразяване на евентуално нападе-
ние. След началото на Сръбско-българската война отря-
дът настоява да се включи във военните действия, но е 
оставен на място и е демобилизиран на 12 януари 1886 г. 
Знамето на доброволците е едно от знамената, с които 
24-ти пехотен черноморски полк участва в Балканските и 
Първата световна война. През Втората световна война 

е знаме на гвардейската рота на полка. Затова в единия 
ъгъл има пришита червена петолъчна звезда на бяло поле. 
Знамето има две лица и е особено интересно с това. Във 
вътрешната страна е изрисувана иконата на Св. София. 
Има надпис с името на художника „М. Димопулосъ/Солунъ“ 
надпис „Солунски/Доброволчески/отрядъ“, от другата стра-
на е изрисувана същата икона, но с различни надписи горе 
– „Целукупна“, вдясно „България“ долу „Солун 23.1.1913 г.“37 
(датата е свързана с Първата балканска война). Знаме-
то е съхранявано в музея на 24-ти пехотен черноморски 
полк – Бургас, под. 70240, получено е в музея през 1956 г. 

Знаме на айтоската партизанска рота38

Айтоската партизанска рота е част от Айтоския 
партизански отряд, но има собствено знаме. Знамето е 
рисувано – изправен коронован лъв, държащ сабя и кръст, 
стъпил върху турското знаме, до него жена, която симво-
лизира свободна България с извадена сабя. 

Доброволците предприемат действия по евенту-
ално отразяване нападение в пограничните села от 
Вакъв до Факия, където остават до януари 1886 г. 
Съхранявано е в музея на 24-ти пехотен полк – Бургас, 
под. 70240 до 1956 г.

Знаме на бургаско поборническо опълченско дружество39

На 6 септември 1885 г. започва формирането на Бур-
гаската доброволческа чета с командир учителя Иван Ки-
шелски, участник в Руско-турската война 1877 – 1878 г. 
Знамето е избродирано от учителките на Анхиалското 
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училище40. То е с характерния за националноосвободител-
ните борби зелен цвят, с избродиран със златна сърма из-
правен, въоръжен, коронован лъв. На 9 септември четата 
тръгва към турската граница за отразяване на евентуално 
нападение и се разполага по линията Лозенград – Бургас – 
Факия. На 2 ноември, след обявяването на Сръбско-българ-
ската война, четата иска да се отправи на запад, но получа-
ва отговор от княз Александър I: Тук има достатъчно войски, 
бургаската доброволческа чета да остане да пази турската 
граница41. Четата охранява границата до 18 януари 1886 г., 
когато е сменена от редовна войска.

Знамето е съхранявано в централно поборническо дружество 
„Сливница“ до 1960 г. и впоследствие е предадено в музея.

Знаме на чирпанска чета „Искра“42

На знамето е избродиран девизът ПРАВДИНАТА СЕ 
ДОБИВА СЪ КРЪВНИНА./1885 ЧИРПАНЪ, изправен короно-
ван лъв, надясно с меч, стъпил върху полумесец с осмолъча 
звезда. Чирпанската въстаническа чета „Искра“ се фор-
мира на 5 септември 1885 г. Четата се ръководи от Пею 
Гарванов, Стою Филипов и Таню Пеев. 

Четниците, заедно със знамето си настъпват към конака, 
но тук са посрещнати от военни части, извикани от околий-
ския началник. Така провъзгласяването на Съединението в Чир-
пан се натъква на неочаквани трудности. След арестуването 
на някои дейци на движението за съединение се взема решение 
да не се вдига въстание в града, а събралите се въстаници да 
се насочат към Пловдив. Поради трудности четата не успява 
да стигне града за обявяване на Съединението и се връща в 
Чирпан. Доброволците се отправят към Пловдив, където за-
едно с Конушката чета сформират обединената № 6 Конуш-
ко-Чирпанска доброволческа чета „Искра“. Четата тръгва от 
Бачковския манастир, през селата Югово и Белица достига до 
с. Карамуш и поема пограничната стража43. По-късно участва 
заедно с други доброволчески чети при сформиране на Чепелар-
ския отряд. До края на Сръбско-българската война охранява 
границата от евентуално нападение от страна на Турция.

Знамето е подарено на музея през 1956 г. от Петко 
Костадинов и Иван Касабов от Пловдив.

Знаме на марашката чета44

На знамето е изрисуван изправен коронован лъв и са изпи-
сани със златиста боя думите ДА ЖИВЕЕ Н. В. БЪЛГ. КНЯЗЪ 
АЛЕКСАНДЪРЪ/ ОБЩИНА МАРАШЪ/ СЪЕДИНЕНИЕ ИЛИ СМЪР-
ТЪ/ ДОЛУ РУМЕЛИЯ. При това знаме се появява новият девиз 
„Съединение или смърт“, характерен за знамената от Източна 
Румелия – знамето на 2-ра дружина от Източнорумелийската 
милиция. Девизът ни дава информация, че знамето е изработе-
но след Съединението – 6 септември 1885 г.

Марашката чета e формирана на 5 срещу 6 септември 
1885г. в квартал Мараша в Пловдив. Четата се командва от 
Тодор Гатев, член на БТЦРК45. Тя, заедно с Голямоконарската 
и доброволци от местното население сформират Хасковския 
партизански отряд с командир Продан Тишков – Чардафон. В 
състава на този отряд Марашката чета, заедно със знамето 
си пристига на турската граница, за да я охранява от евенту-
ално нахлуване на османски войски.

След войната знамето се съхранява в знаменната зала на 
двореца, а през 1946 г. е предадено на съхранение в Главния во-
енен музей (НВИМ).

За историята на доброволческите чети, чиито знамена 
са съхранени в Националния военноисторически музей, се знае 
малко. Всички изследователи на Сръбско-българската война оп-
исват участието на доброволците общо в много случаи, без да 
конкретизират отделните чети. Знамената са особен символ 
в съзнанието на българите, те продължават традицията от 
периода на националноосвободителните борби от 60-те го-
дини на XIX в. Някои от тях са изцяло зелени, други червени, а 
трети трицветни с подредбата на цветовете бял, зелен, чер-
вен – знамето на чилновската чета, знамето на търновски-
те семинаристи са трицветни, но цветовете са подредени 
различно – червен, зелен, бял (обърнатата последователност
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Втората световна война е последната, в която Бъл-
гария се опитва да постигне национално обедине-

ние. Ако можеше в началото на всяка война да се знаят 
нейните победители и ние да застанем до тях, то войната 
нямаше да я има. Миналото обаче не подлежи на избор, а 
единствено на познание. Именно в това е голямата роля на 
Националния военноисторически музей като институция с 

пряка отговорност за разкриване и показване на истината, 
за възпитание в национален дух, за запазване на уникална-
та ни ценностна система.

В постоянната експозиция на Националния военноис-
торически музей темата за Втората световна война за 
първи път е представена цялостно и всеобхватно като 
най-големия военен конфликт, който ще остане вероятно 

на цветовете показва, че е изработено след мобилизацията, 
по време на подготовката за защита на Съединението). В 
някои знамена се използват символи от бойните знамена, офи-
циално връчени от княз Александър I през 1881 г. – знамето на 
1-ва провадийска чета, на силистренския охранителен коми-
тет „Самозащита“, на силистренската доброволческа чета. 
Изправеният коронован лъв е изрисуван или избродиран почти 
във всички знамена. Знамената на доброволческите чети ни 
напомнят за трудния път за защитата на Съединението през 
есента на 1885 г. Те показват устрема на един народ, който 
поема съдбата си в свои ръце.
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още дълго в спомените на човечеството. Разкривайки 
събитията, характеризиращи годините на войната, е 
направен опит за чисто, лишено от конюнктурни съо-
бражения експозиционно изложение преди всичко във во-
енен аспект. Търсен е баланс в представянето на бъл-
гарското участие, първо като съюзник на Хитлеристка 
Германия, а после – на страната на Антихитлеристката 
коалиция. Единствената цел е обективно пресъздаване 
на военната история през този период, без политиче-
ски внушения и пристрастия. Предвидените подтеми са 
изложени в историко-хронологичен план и са защитени с 
различни експозиционни материали и средства. 

През 1939 г. светът е пред прага нова световна вой-
на. Германия тръгва към разрушаване на Версайската 
система и започва ускорена подготовка за реванш.

С внезапното нахлуване на германските въоръжени 
сили в Полския коридор на 1 септември 1939 г. Втората 
световна война започва. В нея постепенно са въвлечени 
над 60 държави и милиони воини. Двете воюващи 
групировки имат определени интереси на Балканите, 
които водят до включване на Югоизточна Европа във 
войната. Въпреки обявения от България неутралитет 
положението около нас и в Европа е доста усложнено, 
което налага следене на събитията и предприемане на 
мерки за евентуална отбрана на родината. Безспорен 
факт е, че България трудно може да остане извън 
настъпващия военен конфликт поради общата политико-
стратегическа обстановка, както и наличието на ред 
икономически и военни фактори. 

В навечерието на Втората световна война въоръжените 
сили на България се състоят от четири отделни армии, 
в които са включени десет пехотни дивизии, две „бързи“ 
(конни) дивизии, въздушни и морски войски, и имат общ 
числен състав 72 250 офицери, подофицери и войници1. През 
юли 1939 г. се формира Прикриваща армия, съсредоточена на 
югоизточната граница. След избухването на войната започва 
мобилизационно и стратегическо развръщане на българската 
армия и насищане с модерно въоръжение и бойна техника.

В експозицията на музея, в отделно фототабло, 
са показани главнокомандващият Българската армия, 
министрите на войната, началниците на щаба в периода 
1939 – 1944 г., учения на Бронирания полк и др., с което 
се прави въведение към темата за войната.

 

В първата витрина в залата са експонирани униформи 
– образци на различните родови войски и въоръжението 
в Българската армия – картечен пистолет „Берета“, М 
1938/42, кал. 9 мм, на въоръжение в италианската и 
българскта армия, пушка „Маузер“, М 1898/43, кал. 7,92 
мм, на въоръжение в германската и българската армия, 
картечен пистолет МР-40, лека картечница МГ-15, 
лека картечница „Щаер“ на въоръжение в германската 
и българската армия, сигнален пистолет „Ерма“, 
пистолет „Валтер“, немски бойни бинокли, използвани 
в българската армия2. Интересни експонати са 
карабината „Арисака“, М 1940, кал. 6,5 мм, на въоръжение 
в десантните части на японската армия, машината 
„Енигма“ за кодиране и разкодиране на съобщения и 
шифровъчен диск, използвани в германската армия, 
както и мундирът на полковник Гено Генов, командир на 
Бронирания полк 1941 г3. Приетите закони за военните 
сили на Царство България от 1940 и началото на 1944 
г. регламентират кадровата система и промените 
в нейната организация като с втория закон за първи 
път въоръжените сили се разделят по видове: Земни, 
Въздушни и Морски, а всеки от тях – по родове войски4. 

Целта е да се покаже, че към началото на войната 
са поставени основите на една сравнително модерна, 
боеспособна армия от средно развит европейски тип, със 
съответното количествено нарастване и насищането 
й с със съвременно въоръжение и бойна техника.

След присъединяването на България към Тристранния 
пакт (Германия, Италия и Япония) на 1 март 1941 г. се 
слага край на българския неутралитет и ние отново сме с 
Германия, „забравяйки“ последиците от Първата световна 
война. Причините за това решение са различни и донякъде 
оправдани предвид „проявеното разбиране“ на Германия 
към справедливите български териториални претенции 
и политиката на другите Велики сили към решаване на 
българския национален въпрос. Независимо от това България 
успява да не участва пряко в бойните действия на Балканите 
и да не изпрати български войски на Източния фронт.

На фототабло са показани ксерокопие на Протокола 
от присъединяването на България към Тристранния 
пакт и снимки от навлизането на германските войски 
в България през март 1941 г., среща на Богдан Филов 
с фелдмаршал Лист, командващ 12-а германска армия 
през март 1941 г., среща на генерал-лейтенант Никола 
Михов с генерал Линдеман, командир на 1-ви германски 
корпус, 1941 г. и други. 

Само за една седмица германските съединения заемат 
изходните райони за настъпление срещу Югославия и Гърция.

След присъединяването на България към Тристранния 
пакт в българската армия се извършват организационни 
и структурни промени във всички родове войски. Намалява 
численият състав на пехотата и конницата за сметка на 
инженерни, свързочни, бронетанкови и въздушни войски. 
В сухопътните войски се създават нови оперативни 
обединения – 5-а отделна армия и два корпуса5. Във 
въздушните войски се организират летателни, летищни, 
парашутни войски и противовъздушна отбрана. В 
морските войски се включват Дунавска флотилия, 
Черноморски и Беломорски флот.

В хода на войната единствената териториална Машина „Енигма“
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придобивка за България е връщането на Южна Добруджа 
в пределите на страната и то по мирен път. 

С посредничеството на Германия и СССР на 7 
септември 1940 г. в румънския град Крайова е подписан 
договор между България и Румъния за възвръщане на 
Южна Добруджа. Уреждането на Добруджанския въпрос 
е безспорно постижение на българската дипломация, 
а Крайовската спогодба възстановява историческите 
права на България върху тази територия. Справедливите 
български искания и стремления получават широка 
международна подкрепа и одобрение. Вестта за мирното 
връщане на Южна Добруджа (несправедливо заграбена по 
силата на Букурещкия договор от 1913 г. и на Ньойския 
договор от 1919 г.) е посрещната с неописуема радост и 
възторг от българския народ. Цялата страна е залята от 
спонтанни масови народни празненства6. На много места 
из страната се отслужват божествени служби7.

Основните акценти в темата за Южна Добруджа 
са справедливият акт на присъединяване на областта, 
мирното й връщане в пределите на България и възторгът 
на добруджанското население.

 На фототаблото са показани снимки, които илюстрират 
как населението в областта посреща с огромна радост 
генерал-лейтенант Георги Попов, командващ 3-та 
армия, при влизането й в Южна Добруджа. Заемането 
на областта се извършва без никакви инциденти между 
нашите и румънските военни и административни власти. 
Тя е включена във военно-териториалното деление на 
страната и са формирани 31-ви пехотен полк в Силистра, 
46-и пехотен полк в Добрич и въздушна част в Балчик.

Във витрината на централно място са експонирани 
мундир, пелерина и сабя на цар Борис ІІІ, главнокомандващ 
Българската армия8, и знаме, обр.1937 г. на 7-и пех. преславски 
полк, един от първите полкове, влезли в областта9. Сред 
останалите експонати интерес представляват маршът 
„О, Добруджански край“10, изпълняван при тържественото 
посрещане на българската делегация, кърпички и карфица11, 
раздавани на българските войници при влизането им в 
Южна Добруджа, и оригинална пощенска картичка от 20 
септември 1940 г12. Показани са още – мундир и сабя на 
офицер от 5-и дивизионен артилерийски полк13, венгерка и 
сабя на офицер от Лейбгвардейския на Н.В. конен полк14, 
униформа на офицер от щаба на Трета конна бригада15, 
както и отличията на полковник Златю Тепциев16, командир 
на 5-и артилерийски шуменски полк, униформа и пистолет 
„Люгер“ на офицер от 1-ви дивизионен артилерийски полк17 
и други полкове, участвали в заемането на областта.

Навлизането на българските войски в Македония, 
Източна Сърбия и Западна Тракия е свързано с 
външнополитическата ориентация на България. Там вече са 
влезли германски войски, но се счита, че България „окупира“ 
временно тези области с цел пренасочване на войските си 
срещу СССР. По договореност между България и Германия 
през април 1941 г. се извършва поетапно заемане на 
Македония, Моравско и Беломорска Тракия съответно от 
5-а и 2-ра българска армия18.  Териториалните придобивки 
се разглеждат като крачка към решаване на националното 
обединение на българската нация. Проведени са редица 
мероприятия от българското Главно командване – 
административно преустройство, укрепяване и направа 

на нови пътища, включване на новоприетите области към 
военно-териториалното деление на България, носене на 
гарнизонната служба, запазване реда и спокойствието и др.

На специално фототабло може да се видят командващи-
те на двете армии – генерал-майор Никола Михов – на 5-а 
армия в Македония, и генерал-лейтенант Иван Марков – на 
2-ра армия в Беломорието, както и тържественото посре-
щане на българските войски в тези области. 

Загубите на Германия на Източния фронт след 22 юни 1941 
г., капитулацията на Италия и опасността от англо-амери-
кански десант по Егейското крайбрежие налагат формиране-
то на два корпуса в състава на Българската армия – Първи 
български корпус с командир генерал-майор Асен Николов и 
Втори български корпус с командири – генерал-майор Трифон 
Трифонов (1943 г.)и генерал-майор Асен Сираков (1944 г.)19.

 На същото фототабло са показани командирите на два-
та корпуса и снимки, свързани с провежданите мероприятия 
в заетите от тях територии. За съжаление вещественият 
материал за дейността на корпусите е твърде оскъден по-
ради ред конюнктурни съображения в миналото.

Германия изтегля част от войските си на изток, кое-
то не й позволява да държи достатъчно сили и средства в 
окупираните балкански страни. Първи български корпус по-
лучава задача към 15 януари 1942 г. да заеме определен район 
в Югоизточна Сърбия с щаб в Ниш, като поддържа реда и 
спокойствието там. На мястото на Беломорския отряд се 
формира 2-ри корпус (18 ноември 1943 г.) с щаб в Драма, 
който подготвя и организира отбраната на крайбрежието 
и евентуални действиия срещу Турция. 

Задачите на корпусите са главно охранителни, от-
бранителни и маневрени. Извършват се разнообразни 
общественополезни задачи: носене на гарнизонна служ-
ба, осигуряване на адекватно функциониране на бъл-
гарската гражданска администрация, съдействие при 
ремонт на стари съоръжения и строителство на нови 
обекти, както и участие в ограничени действия сре-
щу съпротивителното сръбско движение и формирова-
ния с антибългарски характер. Численият им състав 
към август 1944 г. е съответно 33 258 души за 1-ви 
корпус и 49 592 души за 2-ри корпус. Двата корпуса се 
разформироват през септември 1944 г., когато съби-
тията по фронтовете на Втората световна война показ-
ват близкия крах на Третия райх и е налице задължителното

Пелерина на цар Борис ІІІ Сабя на цар Борис ІІІ
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изискване от страна на държавите от антихитлеристката 
коалиция за сключване на примирие с България. В резултат 
на стълкновения с германците оттеглящите се към 
територията на страната български войски понасят 
значителни материални и човешки загуби, възлизащи на 
8540 души, от които 1666 убити, 1318 ранени, а останалите 
са обезоръжени и пленени21. Първите въздушни нападения над 
България са възмездие за включването й към Тристранния 
пакт и за помощта, която оказва на германските войски, 
превръщайки своята територия в плацдарм за агресия срещу 
Югославия и Гърция. Още на 6 април 1941 г. югославски и 
английски самолети бомбардират Кюстендил, Петрич, София 
и други български селища22. Недалновидната политика на 
българското правителство, всестранната ни обвързаност 
с Германия и натискът от нейна страна водят до обявената 
от България война на Великобритания и САЩ на 13 декември 
1941 г. „Символичната война“ се превръща в реалност с 
трагични последици за българския народ. В продължение на 
три години с различна интензивност, англо-американската 
авиация нанася удари по военни и граждански обекти в 
страната. С най-тежки поражения са бомбардировките 
в края на 1943 и началото на 1944 г., когато по същество 
се провежда въздушна операция срещу България. До края на 
бомбардировките, на 17 април 1944 г., в София са разрушени 
10 002 жилища, 1684 магазини и складове, 369 работилници, 
117 предприятия, 21 болници, 14 църкви, 288 учреждения и 19 
училища, или образно казано разрушен е половината град23. 
Общо над територията на страната прелитат над 15 000 
противникови самолета, от тях около 2000 стоварват 
въздушните си удари по София. на 14 ноември 1943 г., а на 10 
януари 1944 г. англо-американ-ската авиация нанася първия си 
комбиниран удар от дневно-нощни бомбардировки над София. 
Дневната бомбардировка се осъществява от 180 английски 
бомбардировача Б-17 „Фортес“, Б-24 „Либърейтър“ и още 100 
изтребителя 11-38 „Лайтнинг“. Срещу тази армада излитат 
16 „Месершмит-109“ и 23 изтребителя „Девоатин-520“. 
За тази бомбардировка радио БИ БИ СИ съобщава, че 31 
съюзнически самолета не се връщат в базата. Българската 
авиация губи 2 самолета „Девоатин“. Нощната атака се 
осъществява от 80 английски бомбардировача „Уелингтън“. 
Цели 45 минути те бомбардират безпрепятствено, 
защото английските самолети летят извън обсега 
на противовъздушната отбрана, а авиацията ни няма 
изтребители за нощни действия. При този масиран 
денонощен удар стотици хора загиват, други остават под 
развалините, а материалните щети са огромни.

 Бомбардирани са общо 168 населени места в новите 
граници на България. Разрушени са над 12  000 сгради, 
жертвите са 1828 убити и над 2300 ранени24.

 В експозицията на музея е отделен специален кът, 
свързан с българската авиация и нашите летци-герои. 
На стената е монтирано черно-бяло пано от оригинални 
снимки, илюстриращи част от бомбардировките над София. 
Впечатляваща е идентичността и съприкосновението 
с тогавашната реална действителност. Звуковите 
ефекти от сирени и падащи бомби допълват по особен 
начин цялостната атмосфера. Нападенията на англо-
американската авиация поставят на сурово изпитание 
българската противовъздушна отбрана, която все още не е 
изградена като единна система. 

Въздушните боеве се водят при абсолютно числено и 
техническо превъзходство на противника. Въпреки това 
нашите изтребители и противовъздушна отбрана действат 
умело, проявявайки небивала храброст във въздушните боеве.

На фототаблото, свързано с българската авиация през 
1941 – 1944 г., са показани командването на Военновъздушните 
сили на България и българските летци, чието дело се превръща 
в пантеон на неувяхваща слава, оценен в наши дни по достойн-
ство. Имената на Димитър Списаревски, Неделчо Бончев, 
Асен Ковачев, Стоян Стоянов25 и много други ще останат 
в историята на българската военна авиация като символ 
на героизъм и велика саможертва. 

В специална витрина са експонирани летателно облекло – 
кожено яке и кожено боне, яке и боне от плат26, и лични вещи – 
часовник, авиаторски очила, планшет, табакера, джобно ножче, 
портфейл и ръкавици27 на поручик Стоян Стоянов, командир на 
682-ро ято в 3/6 изтребителен орляк, (по-късно участва и в 
първия период на войната), свалил лично 2 бомбардировача и 2 
изтребителя. Особен интерес предизвикват личният кортик28 
и писмата29 на поручик Димитър Списаревски, извършил първия 
въздушен таран в историята на българската военна авиация 
и станал първият български летец „жива торпила“, загинал на 
20 декември 1943 г. при с. Долни Пасарел и неговият подвиг за 
дълго потъва в забвение. Едва със заповед на министъра на 
отбраната №11 от 15 януари 1992 г. Списаревски заслужено е 
произведен в чин полковник. Днес, заставайки с лице пред по-
добни ценни експонати, всеки може да се преклони и да усети 
смисъла и заряда на българския боен дух. 

Кортик и писма на поручик Димитър Списаревски

Лични вещи на поручик Стоян Стоянов

Редом с вещите на българските летци са изложени и 
трофеи от бомбардировките: кожено яке и десантен нож на 
пленен английски парашутист в с. Гаджево Бодско, Битолско, 
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Първият продължава от септември до края на 
ноември, когато се извършва мобилизация, стратегическо 
развръщане и провеждане на настъпателни операции 
от Българската армия, оперативно подчинена на Трети 
украински фронт, в Южна Сърбия, Вардарска Македония 
и Косово. Вторият период обхваща времето от декември 
1944 до май 1945 г. когато се формира Първа българска 
армия като част от Трети украински фронт, която 
провежда две настъпателни и една отбранителна 
операция на територията на Северозападна Югославия, 
Южна Унгария и Източна Австрия32. Те са част от 
стратегическите цели и задачи, изпълнявани от 
съветските, българските и югославските войски от 
южния стратегически фланг на Източния фронт.

Към 1 октомври 1944 г. общата численост на 
армията достига над 474 000 души33. Планът на Главното 
командване предвижда настъпление на запад, към 
долините на реките Вардар и Морава, прекъсване на 
пътищата и разгромяване на отстъпващата германска 
армейска група „Егея“. 

В експозицията на музея темата за българското 
участие в заключителния етап на войната срещу Германия 
1944 – 1945 г. се проследява в два аспекта: приноса на 
България в разгрома на хитлерофашизма и героизма на 
Българската армия в двата периода на войната.

Във витрината са показани мундир и фуражка на маршал 
Фьодор Толбухин34, командващ Трети украински фронт, и 
шпага, сабя и отличия на генерал-лейтенант Иван Маринов35, 
главнокомандващ Българската армия, сабя, пистолет и 
отличия на генерал-майор Иван Кинов36 – началник-щаб на 
Българската армия.

Първият период на войната е представен чрез 
сраженията на Балканите, като хронологично са 
проследени военните действия. Проведени са четири 
едновременни и последователни по фронт и дълбочина 
настъпателни операции: Нишката и Косовската – от 2-ра 
армия с командващ генерал-лейтенант Кирил Станчев, 
Страцинско-Кумановската – от 1-ва армия с командващ 
генерал-лейтенант Владимир Стойчев, и Брегалнишко-
Струмишката – от 4-та армия с командващ генерал-майор 
Асен Сираков.

Целта на 2-ра армия, включваща осем съединения, е да 
унищожи отбраняващите се противникови войски, да овладее 
района на Ниш, усилено подготвен за кръгова отбрана и да 
прекъсне направленията за оттегляне по долината на р. 
Вардар. На 8 октомври след артилерийска подготовка и 
масирани бомбени удари на авиацията започва настъплението 
на армията. Девета пехотна дивизия бързо овладява вр. Бабина 
глава, 6-а пехотна дивизия настъпва успешно и овладява 
височината Остри връх, а 4-та пехотна дивизия настъпва от 
двете страни на с. Равна Дубрава и успява да се вклини дълбоко 
в противниковата отбрана. Пробив е постигнат, когато на 
10 октомври е въведена Бронираната бригада в направление 
Власотинци – Лесковац. На 14 октомври 6-а пехотна дивизия, 
съвместно с един отряд от 1-ви гвардейски укрепен район 
от 57-а съветска армия и части от 22-а югославска дивизия 
освобождават Ниш. Същия ден Бронираната бригада, 
подпомогната от съветската авиация и югославските 
партизани, разгромява основните сили на оттеглящата се 7-а 
СС дивизия „Принц Ойген“ в района на с. Мерошина.

свален английски парашут, американски нож, намерен в 
околностите на Цариброд август 1943 г., летателна карта 
от свалена американска „Летяща крепост“, самолетна 
картечница от свален сръбски самолет, намерена при с. 
Каменик, Дупнишко, април 1941 г., парчета от самолетни 
бомби, намерени край с. Алдемир, Силистренско30.

На територията на страната падат 120 
противникови самолета, а загубите на противниковата 
авиация са повече от 256 души. Нашите загуби възлизат 
на 23 свалени изтребителни самолета, при което 
загиват 23 от летците31.

Балканският полуостров продължава да заема 
стратегическо място в плановете на основните воюващи 
групировки и тяхното военно командване. Измененията, 
настъпили във военнополитическата обстановка, 
засилват неговата роля като театър на военните 
действия. До септември 1944 г. Българската армия не 
участва в мащабни военни операции, като е удържан 
германският натиск и България не изпраща войски на 
Източния фронт. Събитията обаче следват хода на 
войната. В резултат на победоносното настъпление 
на Съветската армия и успешната Яшко-Кишиневска 
операция войските на Трети украински фронт навлизат в 
Румъния и достигат българската граница.

С обявената на 5 септември 1944 г. война от СССР 
на България се променят външните обстоятелства, 
които определят хода на събитията в края на войната. 
Обвързването ни с Германия преди три години е на път да се 
преобрази с обвързване със СССР – отново по политически, 
икономически и военни причини. След пробива на Червената 
армия на Балканите започва изтеглянето на хитлеристката 
група армии „Е“ с цел създаване на общ отбранителен 
фронт за спиране на съветското настъпление. За България 
вече има реални условия за преминаване на страната 
на Антихитлеристката коалиция. На 8 септември 1944 
г. правителството на Константин Муравиев обявява 
война на Германия, а след навлизането на съветските 
войски на българска територия, на 8 срещу 9 септември 
1944 г., в страната се извършва държавнополитическа 
промяна с тоталитарни последици. Властта се поема 
от Отечествения фронт, като се съставя коалиционно 
правителство с министър-председател Кимон Георгиев. 

На фототабло „колажен тип“ са показани различни снимки 
и ксерокопия на документи – призив на маршал Толбухин към 
българския народ и българската армия, нота на съветското 
правителство до българското за обявяване на война, схема 
на Трети укрански полк при навлизането му в България, 
преминаване на съветските части на р. Дунав, посрещане 
на Червената армия в София и други градове, посрещане на 
партизани от от различни отряди, позиви и възвания по повод 
установяване на отечественофронтовското правителство и др. 

На 28 октомври 1944 г. в Москва се подписва Съглашение 
за примирие между България, от една страна, и СССР, Сащ 
и Англия, от друга, с което българската армия официално 
се включва в заключителния етап на Втората световна 
война в Европа. България се задължава да участва с войски 
във военните действия, макар че такива се провеждат 
още в края на септември и началото на октомври 1944 г. 
Участието на България в завършващия етап на Втората 
световна война в Европа условно се дели на два периода.
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Войските на 2-ра армия изпълняват поставената 
им задача, излизат пред Подуево и създават условия за 
Косовската операция. Нишката операция е проведена за 
седем денонощия на една дълбочина от 70 км, с което е 
постигнат среден денонощен темп за настъпление 10 км.

Във витрината са показани: униформата37 на генерал-
лейтенант Кирил Станчев, командващ 2-ра армия, 
униформата38 на полковник Марчо Марчев, командир на 
6-а пехотна бдинска дивизия от 2-ра армия; куртката39 
на подполковник Никола Станев, командир на рота 
в Бронираната бригада, загинал край Бела Паланка; 
боен дневник40 на Първа бронеизтребителна рота от 
Бронираната бригада. Особен интерес представлява 
военната книжка и ордена „За храброст“ І степен на 
фелдфебел Вълка Ташевска41, доброволка от гвардейска 
рота на 35-и пехотен врачански полк, загинала в атаката 
за височината Остри връх на 8 октомври 1944 г. Посмъртно 
е наградена с ордена и повишена в чин подпоручик, с което 
става първата жена офицер в Българската армия. Тук е 
орденьт ”За храброст” и часовникът на офицерски кандидат 
Георги Христов42, загинал на 9 октомври 1944 г. при с. Равна 
Дубрава, повтаряйки подвига на червеноармееца Александър 
Матросов. Сред ценните експонати във витрината са шлем 
„Ромелка“43, трофей, взет след разгрома на 7-а СС дивизия 
край Ниш, и немски кортик44, пленен край Ниш. 

Отличия и часовник на офицерски кандидат Георги Христов

Оригиналната картина на Димитър Гюдженов „Разгромът 
на немската дивизия „Принц Ойген“45 определено допълва 
темата за войната, насищайки я с драматичен реализъм.

В Нишката операция 2-ра армия дава 1545 убити и 
ранени. Загубите на противника достигат 5200 убити и 
ранени, пленени са 3850 души, 97 оръдия, 720 картечници, 
1100 моторни коли и др. Втора армия донася свободата 
на седем града и 540 села, с което изпълнява своя дълг.

За настъпление по Кюстендилско-Скопското 
направление е развърната 1-ва армия с командващ 
генерал-майор Владимир Стойчев. То се осъществява 
под формата на последователно овладяване на 
изградените в дълбочина противникови рубежи. Към 
основните две съединения – 1-ва и 2-ра пехотна 
дивизия, в хода на Страцинско-Кумановската операция 
са включени две пехотни и една конна дивизия. 
Участието на Парашутната дружина допринася за 
по-бързото освобождаване на югоизточните райони

макар че жертвите, които дава това подразделение, 
са страшно много и дори има спор дали изобщо е 
трябвало да бъде хвърлена в боя. След боевете при Крива 
паланка, Страцин, Стражин и овладяването на Куманово 
изтласкването на германските войски продължава към 
Скопие и Косово поле. На 13 ноември е освободен Скопие, 
а на 19 ноември е овладяна Прищина от 2-ра армия с 
помощта части от 1-ва армия.

Страцинско-Кумановската операция продължава 42 
денонощия и се води на дълбочина от 120 км.

Във витрината е отделено специално място на тази 
операция. Експонирани са сабята46 на полковник Георги 
Дилчовски, началник- щаб на 1-ва армия; униформата47 на 
полковник Константин Дончев, командир на 1–ви пехотен 
софийски полк, участвал в боя при височината Страцин. 
В продължение на 11 дена без хляб и достатъчно бойни 
припаси бойците от полка водят героични боеве. На 19 
октомври 1944 г. вечерта командирът на полка предава 
в щаба на дивизията радиограма: „Полкът е атакуван от 
три страни. Няма нито един снаряд за отделението и 
нито една мина за минохвъргачките. Духът е висок. Ще 
задържим позициите си“. Тази радиограма е предадена с 
радиостанцията, която е показана във витрината. Тук 
са и ордените на полковник Стефан Халачев48, помощник-
командир на Първа пехотна софийска дивизия, загинал 
на 18 октомври 1944 г. в боя за хребета Дубочица край 
Стражин, обявен със специална заповед за първи герой 
на дивизията; летателното боне на майор Кръстю 
Атанасов49, командир на 3/6 изтребителен орляк, 
поддържащ боевете на 1-ва армия. В атаката на кота 711 
на 30 октомври 1944 г. загива и прославеният командир 
на 3-ти гвардейски полк полковник Васил Демиревски. 
Особена атмосфера носят фуражката и личният знак /
парче плат/ на ефрейтор Никола Паскалев50, вторият 
български матросовец, картечар в Парашутната дружина, 
загинал на 18 октомври 1944 г. в боя при Стражин. Сам, 
тежко ранен, той приближава до вражеския бункер, отвива 
със зъби капачката на бомбата и се хвърля в бункера. 
Противниковата картечница замлъква завинаги и пътят 
на Парашутната дружина е открит. По-късно е намерено 
парче бял плат от санитарния му пакет, на който е 
изписано – “...Ако загина, ще загина само аз и моята 
картечница „Ганка“. Ако печеля, печели българският народ. 
Смърт на фашизма”. Димитър Захариев51, помощник-
командир на Парашутната дружина. 

Фуражка и личен знак на ефрейтор Никола Паскалев
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противник и достигат до рубежа Рашка – Нови пазар. 
Настъпвайки в трудни зимни условия, нашата армия 
освобождава територия от 5000 км2. На противника 
са нанесени огромни загуби. Разбити са хитлеристката 
дивизия „Крит“, есесовската „Скендербег“ и множество 
други части и подразделения. Косовската операция 
продължава 35 денонощия и се води в дълбочина от 110 км.

Във витрината са показани лични вещи, отличия и 
грамоти на участници в операцията. 

На отделно фототабло са представени командващите 
на трите армии – 2-ра, 1-ва и 4-та; схеми на бойните 
действия в четирите операции –Нишката, Страцинско-
Кумановската, Брегалнишко-Струмишката и Косовската; 
снимки от сраженията край Подуево, Митровица, Крива 
паланка, Куманово, Скопие и други, портрети на героите 
от Ниш, Стражин и Страцин, Бела паланка и Косово.

С активните действия в Източна Сърбия, Вардарска 
Македония и Косово приключва първият период от 
участието на Българската армия, през който загиват 
5695 офицери, подофицери и войници.

С успешното изпълнение на задачите през 
септември – ноември 1944 г. нашето участие във 
войната не завършва. Общата политико-стратегическа 
обстановка налага нарастване на антихитлеристките 
сили, с оглед на по-скорошния разгром на Вермахта. 
След проведените преговори правителството на 
България е уведомено, че нейните въоръжени сили 
могат да продължат да воюват само с едно армейско 
обединение от шест дивизии или два (3-ти и 4-ти) 
корпуса, включено в състава на Трети украински фронт.

За втория период на войната се формира Първа 
българска армия в състав от 130 000 души с командир 
генерал-лейтенант Владимир Стойчев, помощник-
командир генерал-майор Щерю Атанасов и началник-
щаб полковник Петър Хаджииванов. 

На фотабло са представени: командирът на Първа 
българска армия – генерал-лейтенант Владимир 
Стойчев; командирите на 3-ти и 4-ти корпус – 
генерал-лейтенант Тодор Тошев и генерал-лейтенант 
Стоян Трендафилов; схеми на Дравската и Мурската 
операция; портрети на герои, загинали при Дравасоболч, 
Драваполконя, Декенеш, Долни Подбрест и др.

Сред най-значимите постъпления в музея е 
колекцията на генерал-лейтенант Владимир Стойчев. 
В края на житейския си път генералът подготвя 
завещание, съгласно което всички негови отличия, 
документи, оръжие, униформи и др., свързани с 
дейността му в армията, се завещават на Националния 
военносторически музей, а материалите от спортната 
му кариера – на Музея на спорта. След смъртта му на 
27 април 1990 г. НВИМ получава неговите вещи.

В специална витрина са показани две униформи59 
на генерал Владимир Стойчев – гвардейска и бойна; 
част от българските и чуждестранните му отличия60; 
две саби с ножни61 (едната е подарена от унгарското 
правителство по случай 85 години от рождението му, а 
с другата е участвал на парада в Москва). Сред личните 
му вещи се открояват – бинокъл, шпори, нагайка, 
походното му офицерско столче62, използвани по време 
на войната, и пропуск63 за участие в Парада на победата

Интересна е манерката52 с надпис „Вела глава, 
Страцин, Пчиня“ – места, където са воювали българските 
войски. Показано е и знамето на 13-и пехотен полк53, 
развявано в боевете при Страцин, Пчиня и Куманово. 

Пробивът в немската отбрана на направленията Горна 
Джумая – Велес и Петрич – Струмица се осъществява 
от 4-та армия, командвана първоначално от генерал-
майор Боян Урумов, а впоследствие от генерал-майор Асен 
Сираков. За постигане на по-голяма маневреност, щабът 
на армията разработва план за настъпление, според който 
от частите на армията се формират две групи – Северна 
и Южна. Части на Югославската народоосвободителна 
армия оказват необходимата подкрепа.

Към основната съставна част на 4-а армия – 5-а 
пехотна дивизия, са включени още две съединения – 7-а 
пехотна дивизия и 2-ра конна бригада. На 15 октомври двете 
групи на 4-а армия започват същинското изпълнение на 
операцията. Сломявайки една след друга противниковите 
съпротиви, войските освобождават Кочани, Щип и Велес, 
а на 13 ноември е оказано съдействие на 1-ва армия в 
освобождаването на Скопие. В резултат на 30-дневните 
настъпателни действия на широк фронт от Царево село 
до Беласица планина с дълбочина 100 – 110 км 4-та армия 
достига и овладява Удово и Велес, като прекъсва пътя 
за отстъпление на неприятеля по долината на р. Вардар.

Във витрината са показани отличията и дипломата на 
генерал-майор Асен Сираков54, командващ 4-та армия, и 
куртката на полковник Банко (Боньо) Пиронков55, командир 
на 5-а пехотна дивизия, смъртно ранен на 3 ноември 1944 
г. на височината Голак, Кочанско. Сред личните вещи на 
участници в тези събития са: шпорите на подпоручик 
Серафим Велков56 командир на ескадрон в 3-ти конен полк, 
убит в боя при с. Припечене, Кочанско, на 25 октомври 1944 
г.; котелка и отличия на Мария Смилкова57, знаменоска на 
14-а гвардейска дружина, и куртка и превързочен пакет 
на братята Асен и Златко Дерменджиеви58 (командир на 
14-а гвардейска дружина), загинали на 16 септември 1944 
г. при атаката на с. Звегор.

Косовската настъпателна операция е проведена от 
2-ра армия и е естествено продължение на Нишката 
операция. По това време армията включва в своя състав 
4-та, 6-а, 9-а и 12-а пехотна дивизия и Бронираната 
бригада. Бойните действия на армията се поддържат 
от авиацията на 17-а въздушна армия от Трети 
украински фронт, 13-и югославски корпус и 4-та косовско-
метохийска бригада. Задачата на армията е да разгроми 
отбранявящия се противник и да излезе в района на Косово 
поле – крайната цел на Българската армия през този 
период на войната. Настъплението на армията започва 
на 25 октомври, с един ден по-късно от планираната 
дата, поради трудностите, които дивизиите срещат при 
прегрупирането заради силно пресечения терен и липсата 
на пътища. След няколкодневни боеве съединенията 
извършват пробив в отбраната и излизат в района 
на Подуево. Особено ожесточена е противниковата 
съпротива на подстъпите на Косово поле. Преодолйвайки 
тази съпротива и труднопроходимите Копаоник и Голак 
планина, на 19 ноември войските на армията освобождават 
Прищина, а на 22 ноември – Косовска Митровица. До края 
на месеца част от силите преследват оттеглящия се
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на Червения площад в Москва. На стената е показан 
оригинален портрет на генерал Владимир Стойчев64, 
худ. Танчо Кунев.

Лични вещи на генерал-лейтенант Владимир Стойчев

Идеята за количествено насищане с експонати, свързани с 
генерал-лейтенант Владимир Стойчев, и експонирането им в 
отделна витрина цели да се представи командващият на Първа 
българска армия с цялото му величие и да се отдаде заслужена 
почит на единствения чужд генерал, удостоен с правото да 
присъства и дефилира на Парада на победата в Москва.

Първа българска армия, съвместно с 57-а армия на Трети 
украински фронт и отчасти на 3-та югославска армия, 
извършва успешни бойни действия на територията на 
Северозападна Югославия, Южна Унгария и Източна Австрия.

Сред експонатите, свързани с втория период на войната, 
се открояват бойната куртка и отличия на генерал-
майор Щерю Атанасов65 и офицерската сабя и отличия на 
полковник Петър Хаджииванов66. Последните постъпват в 
музейните фондове чрез дъщеря му през 1988 г.

С формирането на Първа българска армия се извършва 
съсредоточаване на две български съединения (3-та и 
8-а пехотна дивизия) в Сремска област, междуречието на 
Дунав и Сава, на около 80 – 100 км от Белград за смяна 
на 68-и съветски стрелкови корпус и 1-ви корпус на ЮНА. 
Настъплението на противниковата отбрана започва на 
22 декември след 50-минутна артилерийска и авиационна 
подготовка. Ожесточени сражения се водят в района 
на селата Сотин, Оролик и Грабово, превърнати в силни 
опорни пунктове. Въпреки проявената самоотверженост 
и упоритост на българските войници при неколкократния 
щурм на вражеските позиции до 25 декември нашите 
дивизии не успяват да пробият неприятелската отбрана. 
Настъпателната дейност е прекратена, а областта се 
предава на югославските войски. 

Следва ново прегрупиране и съсредоточаване на 
българските войски в Южна Унгария. За 20 денонощия те 
извършват 250 – 300 км труден преход при зимни условия, 
свързан с двойно преминаване на р. Дунав и заемат за 
отбрана полоса по левия бряг на р. Драва. Дравската 
операция (6 – 19 март) е първата отбранителна операция 
и се явява неразделна част от Балатонската операция на 
Трети украински фронт. Първа българска армия включва в 
своя състав шест пехотни дивизии, от които са формирани 
3-ти и 4-ти корпус с командири – генерал-майор Тодор 
Тошев и генерал-лейтенант Стоян Трендафилов. Във 
витрината са показани: шпагата и отличията на генерал 
Стоян Трендафилов67, подарени след смъртта му от 
неговата съпруга Надежда Михайлова; куртка и кепе на 
полковник Димитър Братанов68, началник-щаб на 4-ти 
корпус; отличията на генерал Тодор Тошев69; униформата 
на полковник Дяко Халаджов70, началник-щаб на 3-ти корпус.

Задачата на Първа българска армия е да не допусне 
пробив на противника от запад и от юг и излизането му в 
тила на основната групировка на Трети украински фронт.

На 6 март 1945 г. започва германското форсиране 
на р. Драва на няколко места – в разположението на 
11-и пехотен сливенски полк от 3-та пехотна балканска 
дивизия и 41-ви пехотен полк от 11-а пехотна дивизия. 

Най-активни бойни действия българските войски 
водят на два фланга: десен – в направление гр. Капошвар 
– Нагбайом, и ляв – в направление гр. Харкан – Пейч. 
Особено ожесточени боеве се водят в района на селата 
Дравасоболч, Дравачехи и Драваполконя. Защитата на 
Дравасоболч пази спомена за храбростта и мъжеството 
на първоармейци. По време на денонощните боеве на 
няколко пъти селото преминава от вражи в наши ръце и 
настъплението на немците е ограничено. В първия етап 
от Дравските боеве 3-та пехотна балканска дивизия, 
подпомогната от 11-а пехотна дивизия, героично 
отбранява поверения й участък, за което получава името 
„Балкано-Дравска“. Със започването на втория етап от 
Дравската операция на 12 март 1945 г. се ликвидира 
немскофашисткото предмостие и отбраната на р. 
Драва е възстановена. В героичния щурм участват 16-а 
пехотна, наречена „хвърковатата“ дивизия, 11-а пехотна 
дивизия, 24-ти пехотен полк, части от 11-и и 29-и пехотен 
полк, Бронираната дружина, които във взаимодействие 
с подразделения от 133-и съветски стрелкови корпус, 
поделения от 17-а въздушна армия, дивизион „катюши“ и 
други до 19 март 1945 г. възстановяват отбраната на 
р. Драва. Ненапразно Дравската операция е наречена 
„Дравска епопея“, а боевете при Дравасоболч – „малкият 
Сталинград“. За спиране на хитлеристкото настъпление 
участва и 299-а стрелкова дивизия от 57-а съветска армия. 
В нейна помощ е изпратен 31-ви пехотен силистренски 
полк и 44-ти пехотен тунджански полк, които проявяват 
твърдост и мъжество в героичните боеве.

Във витрината са изложени лични вещи, оръжие, 
отличия и документи на български воини и герои, 
загинали в дравските боеве. Сред тях са ордените и 
нагайката на генерал-майор Цоньо Ганев71, командир на 
16-а пехотна дивизия, и куртката и отличията на майор 
Васил Тотев72, командир на дружина от 11-и пехотен 
сливенски полк, загинал при Дравасоболч. 
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Тук е картечният пистолет МР-40 на помощник-
командира капитан Веселин Бабалеев73, който загива, 
сражавайки се до последния патрон; офицерската 
чанта на капитан Петър Бойчев74, който, въпреки че е 
ранен, отказва да получи първа медицинска помощ, като 
заявява: „Помогнете първо на войниците, не се бавете 
с мен“. В тези боеве загива и командирът на 44-ти 
пехотен полк Гочо Гочев. Тежко ранен, той остава на 
бойното поле и се бие до последния патрон. Обкръжен от 
хитлеристите, предпочита смъртта пред позорния плен 
– възпламенява под себе си последната бомба и загива. 
Загиват и хитлеристите около него. Във витрината е 
изложен неговият орден „За храброст“75.

На стената е експонирана оригиналната картина на 
Димитър Гюдженов „Боят при Дравасоболч“76, която допълва 
реалистичната представа за драматичните събития.

Мурската операция (29 март –14 април 1945 г.) е 
част от Виенската настъпателна операция на Втори 
и Трети украински фронт. Целта на операцията е 
пробив в противниковата отбрана и унищожаване на 
хитлеристката групировка в района на Надканижа. 
Съставът на 3-ти корпус – 8-а, 10-а, и 12-а пехотна 
дивизия, усилен от 16-а пехотна дивизия, артилерийски, 
инженерни, конни подразделения, сили от 417-и съветски 
изтребителен противотанков полк и един дивизион 
„катюши“, нанасят главния и спомагателния удар в 
направление селата Сабаш – Шомогсоб и градовете 
Берзенце – Чурго. С останалата част от силите на 4-ти 
корпус – 3-та и 11-а пехотна дивизия, трябва да бъде 
продължена отбраната на северния бряг на р. Драва, 
която с настъплението на 3-ти корпус непрекъснато 
се удължава. Нашите бойци стремително настъпват 
на запад, преодоляват канала Риняпатак, овладяват 
силно укрепената позиция „Маргит“, форсират канала 
„Принципалис“ и долното течение на р. Мур. Преследвайки 
оттеглящия се противник, достигат рубежа Велики 
Ког, Ястребци, Витан, Шаловци. Българските войски 
пробиват и превземат три особено силно укрепени 
неприятелски позиции, преодоляват сериозни водни 
препятствия, вклинявайки се на повече от 100 км 
в дълбоко ешелонираната отбрана на противника. 
Успехите на армията са оценени високо от Върховното 
главно командване на Червената армия и на 30, 31 март 
и 2 април 1945 г. Москва три пъти салютира победите 
на Трети украински фронт и Първа българска армия. 
Трите заповеди на Върховното командване са показани 
на фототаблото, свързано с българското участие във 
втория период на войната. 

Наред с отличията, оръжието и униформите на 
командирите и началник-щабовете на корпусите във 
витрината са показани: кортикът на генерал-майор 
Стефан Таралежков – командир на 12-а пехотна дивизия, 
атакувала първата противникова позиция при канала 
Риняпатак; униформата на майор Георги Георгиев, 
помощник-командир на 46-и пехотен полк от 12-а пехотна 
дивизия и др.77 Особено ценни са вещите на загиналите 
в тези боеве: куртка, отличия и чанта на поручик Таньо 
Кавалджиев – командир на батарея от 8-и дивизионен 
артилерийски полк, загинал на 31 март 1945 г. при с. 
Декенеш; сабята на полковник Никола Ботев – командир

на 31-ви пехотен полк, участвал в боя при с. Подтурен, 
Междумурието78. Сред интересните експонати са 
епитрахила и иконата на Васил Топузлиев79, полкови 
свещеник на 10-и пехотен родопски полк.

В началото на май оперативно-стратегическата 
обстановка бързо се променя.

С форсирането на р. Драва, съчетано с едновременно 
настъпление на съветските и югославските войски, 
започва бързо оттегляне на противниковите сили в 
западна посока. Частите на 4-ти корпус, отбивайки 
противниковите контраатаки, завладяват селата Св. 
Дурад и Подравски Подганци. Ожесточени боеве се водят 
и за с. Долни Михоляц и с. Вилево. В тях особен героизмът 
проявява гвардейската рота на 24-ти пехотен полк. 
Много от героите са наградени с орден „За храброст“.

Куртка на поручик Таньо Кавалджиев

Части от 13-и пехотен полк достигат рубежа Караш 
– Трепче, а 30-и пехотен полк – гр. Вараждин. В началото 
на май 1945 г. съединенията на 3-ти и 4-ти корпус се 
прегрупират северно от р. Мур и извършват смяна на 
съветските части. Формирани са две преследващи 
колони, които достигат до направлението Ястребци – 
Марибор – Лабут. Преодолявайки множество разрушения 
и минни полета, първоешелонните съединения достигат 
на 25 км от гр. Клагенфурт, Австрия, където се срещат 
с настъпващите от запад английски войски.

В края на витрината са показани: униформа, отличия 
и вещи на подполковник Иван Гюмбабов80, командир на 
Бронираната бригада, загинал в боя при с. Зашовец на 
16 април 1945 г.; писмо до подофицера Михаил Андонов81, 
загинал на 5 май 1945 г. при с. Долни Михоляц, и пистолет 
„Браунинг“82, подарен от английски офицер при среща с 
щаба на 7-а английска армия при Клагенфурт.

Експонираната картина „Капитулация на немска 
част“83 на художника Бойчо Григоров е в съзвучие с 
историческия завършек на войната.
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Отличия и бинокъл на подполковник Иван Гюмбабов

В малка отделна витрина са представени бойни 
трофеи от войната – германски кортици, маскировъчен 
халат, картечен пистолет МР-40, германска каска, 
пушка Г-41, пистолет „Зауер“, автомат МР-44, железни 
германски кръстове, почетни знаци, немско знаме и др84.

Залата, посветена на Втората световна война, 
завършва с фотоколажно табло от снимки, свързани с 
посрещането на Първа българска армия в София на 17 юни 
1945 г. Целият български народ ликува. Героите от армията 
са обсипани с цветя. С нестихващо „ура“ хилядното 
множество приветства своите любими фронтоваци.

През втория период от участието на българската 
армия във войната загиват 5061 офицери, подофицери и 
войници.

През Втората световна война (1939 – 1945 г.) 
загубите на българската армия възлизат на 40 450 
души. От тях убитите са 14 250, ранените – 17 045, а 
изчезналите 9155.

Като се проследяват тематично и хронологично 
военните събития, свързани с участието на 
Българската армия в заключителния етап на Втората 
световна война в Европа, подплатени с оригинален 
веществен материал, става ясно, че музейната 
експозиция е структурирана по един съвременен начин, 
без политически отенък, пристрастия или негативизъм. 
Своеобразното преплитане в представянето на военни 
операции, български военачалници и редови воини 
показват историческата обективност с точност, 
яснота и премереност.

Въпреки че с отдалечаването на времето 
възможностите за нови постъпления стават все по-
ограничени, днес повече от всякога една активна 
събирателска инициатива ще даде своите резултати и 
ще запълни някои празноти и неточности. Надяваме се, 
че музеят ще продължава да привлича своите дарители, 
които с реликвите от войните ще обогатяват музейните 
сбирки, а посетителите ще съприживяват върховете 
на слава от българската военна история. Днес повече 
от всякога Националният военноисторически музей се 
превръща в основен съхранител и активен популяризатор 
на българската историческа памет.
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НОВ УНГАРСКИ ДЕНАР НА КРАЛ ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК
(1440 – 1444) ОТ АКСАКОВО

Невян Митев, Марин Костов

ВПарк-музея на бойната дружба – 1444г. „Владислав 
Варненчик” – филиал на Националния военноистори-

чески музей, постъпи като дарение сребърен денар на крал 
Владислав Варненчик (1434-1444). 

Описанието на екземпляра е следното: 
ЛИЦЕ + MOnEТА WLADISLAI DEI

Орел с разперени криле в анфас.

ОПАКО + REGIS VNGARIE ETCETE

Щит, разделен на две полета.

В лявото е представен двоен кръст, а в дясното хоризонтал-
ни линии1. AR; Размери: Т. 0, 94 гр. Д. 17-19 мм. Монетата не е добре 
запазена, поради което не личат част от надписите на лицето 
и опакото. По периферията на ядрото личат следи от друг над-
пис, което най-вероятно говори, че екземплярът е препечатан. 
Според данните, с които разполагаме, монетата е намерена в 
близост до Михалич кале, на 400 м. под аксаковска панорама.
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Представеният тук екземпляр се определя като унгар-
ски и затова се датира в годините 1440-1444, когато Вла-
дислав Варненчик е владетел на две държави – Полша и Ун-
гария. Към настоящия момент са познати общо 15 монети 
на младия владетел от Североизточна България2. Всички 
те са открити на места, където са се водили сражения 
между кръстоносците и османците през есента на 1444 
година. Поради този факт се приема, че тези екземпляри не 
влизат в монетно обръщение по българските земи в сре-
дата на XV век, а са донесени от войниците на Владислав 
Варненчик3. Представената емисия, заедно с останалите 
три екземпляра, открити в региона, може да се свърже с 
едно от двете събития. На първо място това е битката 
при крепостта Михалич (над дн. гр. Аксаково). Твърдината 
е превзета от кръстоносците на път за Варна4. Втора-
та възможност е монетата да е следствие на сражение, 
станало непосредствено след битката при Варна между 
бягащи кръстоносци и османски войници. 

Публикуваният в настоящото съобщение екземпляр до-
пълва известните ни емисии на Владислав Варненчик от 
българските земи. Обнародването на нови монети от този 
владетел ще внесе допълнителна яснота около походите 
през 1443-1444 г.
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ЕПИЗОД ОТ ИСТОРИЯТА НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ – КОГА
И КАК БЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ НЕГОВ ПАТРОН ДА БЪДЕ ПОЕТ?

Д-р Мариана Кръстева

Всвоята 135 - годишна история Морското училище сменя 
различни наименования. Те отразяват степента на об-

разование, което училището дава, и конкретните специалности; 
следват вижданията на по-горните инстанции за структурира-
не на военноморското образование; зависят от политическата 
конюнктура в страната. Десетилетия наред след средата на 
ХХ век освен подчертаването на подготовката на висши кадри 
чрез названието „висше“ училището се носи и определението 
„народно“. Но, пак от средата на миналия век, неизменна част 
от името му е и неговият патрон – поетът Никола Йонков Ва-
пцаров. 

Да се определи с какъв ритуал и от коя точно дата той 
официално е провъзгласен за патрон на Морското училище него-
вият възпитаник, се оказа трудна задача.

И все пак за периода непосредствено след 1944 г. логиката 
на търсенето ме поведе към партийните документи. След като 
в България се установява партийното единоначалие на всички 
равнища и във всички области, закономерно е решението за име-
то на едно от водещите военни учебни заведения у нас да се на-
мери в архивите на Българската комунистическа партия, която 
тогава е с името БРП (к). Затова не е учудващо, че отговорът 
намираме на най-високото ниво – в документи на Централния 

комитет (ЦК) на партията. Всъщност предложението идва 
„отдолу“, но решението е взето „отгоре“, от ЦК на БРП (к.)

Кратката преписка се състои се от два документа1:
1. Писмо от майката и съпругата на Н. Й. Вапцаров до Вълко 

Червенков, секретар на ЦК на БРП (к) от 21.04.1947 г. 
2. Писмено съгласие от името на ЦК на БРП (к) от 25.04.1947 

г. с исканото в първото писмо.В писмото от близките на Н. Ва-
пцаров четем:

Другарю Червенков,
Възпитаниците от „Морското машинно училище“ във Варна, органи-

зирани в дружеството на „Машинните техници“, намират за право учи-
лището занапред да носи името на поета-революционер Никола Йонков 
Вапцаров, който е получил образованието си в него. 

След завършването на училището той бе в управителния съвет на 
дружеството и редактираше вестника им, като неуморно води борба 
срещу пристъпите на реакцията. Затова именно неговите колеги жела-
ят училището да носи неговото име.

Ние, близките, Ви молим да ни помогнете да бъде изпълнено това 
желание, като обясните на генерал Кинов и полковник Халачев, че Кольо 
заслужава да бъде награден с това внимание.

София, 21.IV.1947 г. С другарски поздрави:
Майка Елена Ив. Вапцарова, Другарка Бойка Вапцарова
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Вторият документ е пряк отговор на отправената мол-
ба. Другарят Червенков съобщава на генерал-лейтенант 
Иван Кинов – началник на Генералния щаб на Българската 
народна армия, и на полковник (т.е. капитан I ранг) Кирил 
Халачев, командир на Морските войски, съгласието на ви-
сшето партийно ръководство с исканото наименоване на 
Морското училище:

25 април 1947 г.                                             До 
Др. Генерал-лейтенант Иван Кинов

Копие: др. Полковник Халачев
Централният комитет на БРП (к) не възразява по желанието на възпита-

ниците на Морското машинно училище, организирани в дружеството на ма-
шинните техници, училището да носи името на големия народен поет и борец 
против фашизма Никола Йонков Вапцаров.

СЕКРЕТАР НА ЦК НА БРП (к):
 .................подпис....................

/В. Червенков/
Последното изречение в първото писмо – от майката и 

съпругата на Н. Вапцаров, навежда на мисълта, че генерал 
Кинов и капитан I ранг Халачев не са съвсем съгласни с това 
предложение, та е необходимо да им се „обясни“. Вероятно 
е имало нужда от осмисляне и преодоляване на колебания. 

И действително, по същото време е лансирано още едно 
предложение за патрон на училището – капитан I ранг Дими-
тър Добрев. Инициаторите за честване на 35 години от по-
бедната атака на торпедоносеца „Дръзки“ срещу „Хамидие“ 
в Балканската война са членове на съюз „Морски техник“2. 
През същата 1947 година те подготвят цяла програма за 
отбелязване на успешната бойна проява на отряда торпедо-
носци под командването на капитан I ранг Д. Добрев – героя 
от Балканската война, пример за поколения български моря-
ци. Една от инициативите е „приемане името на кап. Добрев 
и духовният[му] патронаж от Военноморското училище.“3 

Както се споменава в оскъдните и по този 
повод документи, през октомври 1947 г. идеята 
„вече е на път да се реализира, но е нужно да се 
преодолее срещнатата съпротива от някои ... 
[не се чете]“4. Въпреки апела за обединяване на 
силите в тези чествания явно както за тях, 
така и за името на МУ не се постига съгласие. 

Вероятно обсъждането на двете „кандидатури“ 
е причината до 1949 г. да не се приложи нито едно 
от двете предложения. Съпоставянето на двете 
личности става неизбежно. В обстановката на 
чистките в редовете на армията и освобождаването 
на царските офицери от служба, процеси, които 
текат именно в тези следвоенни години, лесно можем 
да си обясним причината за взетото решение. Това, че 
Димитър Добрев е моряк, патриот и най-доказалият 
се български морски офицер в бойна обстановка, се 
оказва недостатъчно. Като достатъчно обаче се 
оценява това, че Н. Вапцаров е с ореола на творец, 
загинал за общочовешка кауза, макар неизявил се 
и неразвил се като моряк. Лобистите за името на 
Вапцаров се оказват по-убедителни – надделява 
политическата личност, а не морската. А и не 
бива да забравяме, че съгласието на ЦК на БРП (к) 
по който и да е въпрос е със силата на решение. 

В по-късни спомени на възпитаници на Морското 
училището се казва: „През 1949 г. училището получи 
името на възпитаника от 26-и випуск, поета-
революционер, комуниста Никола Йонков Вапцаров...“5 
Това е една от оскъдните писмени следи, запазена 
във фонда на Военноморския музей, за годината, през 
която е прието „де факто“ неговото име за патрон на 
училището. Нищо до момента не подсказва за специален 
ритуал, при който това да бъде обявено или обосновано 
– нито в документи, нито в спомените (писмени и 
устни) на възпитаници на училището от периода. 
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В интерес на хронологията трябва да посочим, че 
през 1950 г. все още не е официализирано името на 
патрона на училището, както подсказва бланката на 
дипломите, издавани тогава. През 1954 г., на издаваните 
тогава дипломи Висшето народно военноморско 
училище вече е с името на поета Никола Й. Вапцаров.

БелеЖКи

1 Централен държавен архив (ЦДА), ф. 1Б, опис 22, а.е. 211, 

л. 1 и 2.
2 Съюз „Морски техник“ обединява възпитаниците на 

Морските специални школи. Капитан I ранг Димитър Добрев 

е негов почетен председател до смъртта си през 1944 г. То 

е различно от дружеството на „Машинните техници“, което 

се споменава в писмото на Елена и Бойка Вапцарови. В него 

са организирани възпитаниците на Морското училище с 

технически специалности.
3 Военноморски музей (ВММ), вх. № 208-1973, п. 173 д, л. 1.
4 ВММ, вх. № 209-1973, п. 173 д, л. 2.
5 Пак там, инв. № VII, 2700, п. 236, л. 24.
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ПАМЕТНИЦИ НА ЯНОШ ХУНЯДИ В ЦЕНТРАЛНА 
И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Милен Димов, Анета Анастасова-Папазова

На 11 август 2016 г. се навършиха 560 г. от смър-
тта на легендарния Янош Хуняди. Във връзка с 

тази кръгла годишнина бяха издирени и проучени памет-
ници на територията на Централна и Източна Европа, 
посветени на трансилванския войвода, доказателство 
за успешната му дипломация, силното му лидерство и 
многобройните му победи на бойното поле.

Янош Хуняди е роден в югоизточната част на Унгар-
ското кралство (Трансилвания) през около 1400 г. в знат-
но влашко семейство. Майка му е унгарска благороднич-
ка, а баща му – влашки дребен аристократ, който бил на 
служба при крал Сигизмунд I Люксембургски (1387 – 1437). 
През 1409 г. баща му получава първото си поземлено вла-
дение в Унгария – имението Хунядвар1. Там, върху руини-
те на бивши римски лагери, е построен замъкът Хуняд, 
откъдето идва и родовото име на Янош. 

През 1419 г. започват Хуситските войни и Хуняди се 
включва в армията на крал Сигизмунд. През 1432 г. се же-
ни за Ержебет Силаги и има двама синове: Ласло Хуняди и 
крал Матиаш I (Хуняди) Корвин (1458 – 1490). През 1437 г. 
е първата му самостоятелна кампания, по време на коя-
то разбива турците при Семендрия. Заради вярната му 
служба е обявен за Бан на Сьорен (Северин) от новия ун-
гарски крал – Алберт II. След внезапната смърт на краля 
през 1439 г. Хуняди подкрепя кандидатурата на младия 
крал на Полша, Владислав III Ягело за унгарския трон2. 
Владислав назначава Янош за войвода на Трансилвания, 
ишпан (управител) на няколко комитата (вкл. Белград) и 
администратор на солния монопол3. 

Хуняди е личността, наложила идеята за офанзивна 
борба с исляма. Последователно нанася поражения на 
османците при Белград (1441 г.), р. Яломица във Влашко 
(1442 г.), Ниш и София (1443 г.). Заедно с Владислав III 
Ягело е начело на т.нар. Дълъг поход от зимата на 1443 
– 1444 г., а след това и в похода от 1444 г., завършил с 
битката при Варна (10 ноември 1444 г.)4. 

През 1446 г. е назначен за регент на краля на Унга-
рия - младия наследник на Алберт II – Ладислас Посту-
мус. През 1448 г. е обявен за принц от папа Николай V и 
веднага след това подновява войната с османците. През 
октомври същата година губи тридневната Втора Ко-
совска битка5. През 1451 г. сключва тригодишно прими-
рие с Мехмед II Завоевателя (1451 – 1481)6. През 1453 г. е 
назначен за капитан-генерал на унгарската армия и граф 
на Безстерце от новия унгарски крал Ладислас Посту-
мус (1440-1457). Три години по-късно разбива османския 
султан Мехмед II Фатих при Белград. Седмица по-късно, 
на 11.08.1456 г., Янош умира от чума в Земун, заразен от 
османски военнопленници7. Погребан е в катедралата на 
град Алба Юлия, днешна Румъния.

В настоящата публикация представяме някои от най-
забележителните паметници, свързани с личността на 
Хуняди – с живота и делото му.

ПАМЕТНИЦИ ОТ УНГАРИЯ
ПАМЕТНИК НА ЯНОШ ХУНЯДИ В ГРАД ЕСТЕРГОМ

Най-древната столица на Унгария град Естергом се на-
мира на десния бряг на река Дунав, на границата със Сло-
вакия. В центъра на града се издига най-голямата църква в 
страната – базиликата „Възнесение на Света Дева Мария 
и Свети Адалберт“.

Базиликата „Възнесение на Света Дева Мария и Свети Адалберт“8

Статуята на Янош Хуняди10
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В предната част, в портика на северната стена, се изди-
га статуята на Янош Хуняди. Тя е изработена през 1876 г. по 
поръчка на архиепископа на базиликата кардинал Янош Шимор. 
Неин автор е виенският скулптор Йохан Хутерер (роден в с. 
Емендорф, област Каринтия на 16 май 1835 – починал 1907 г.)

Кардинал Янош Шимор9

Статуята е изработена от варовик, върху постамент с над-
пис: JOANNEM DE HUNYAD GUBERNATOREM HUNGARIE POSUIT 
JOANNES CARD. SIMOR A. MDCCCLXXVI (Статуята на Янош Ху-
няди, управител на Унгария, беше издигната от Кардинал Янош 
Шимор през 1876 г.)11. Хуняди е представен в характерното за 
периода цивилно облекло. На раменете му е поставено наметало, 
богато украсено с бродерии. В дясната си ръка държи боздуган, на 
кръста му отдясно виси нож, а отляво е окачен меч. На главата е 
с шапка от астраган с перо. Поради спецификата на използвания 
материал статуята е обрушена.

Една от причините паметникът на Хуняди да се намира имен-
но там е фактът, че той е ктитор на базиликата и в периода 
между 1450 – 1453 г. осигурява средствата за основния й ремонт.

ПАМЕТНИК НА ЯНОШ ХУНЯДИ НА РИБАРСКИЯ БАСТИОН
На западния бряг на река Дунав – в Буда (Унгария), върху ес-

тествена тераса, близо до църквата „Св. Матиаш“, се намира 
Рибарският бастион, изграден като панорамна тераса с наблю-
дателни кули върху участък от крепостните стени (от XVII – 
XVIII век, построен след обсадата на замъка Буда). Романтичното 
намерение е да се припомнят отминалите времена и по тази 
причина бастионът е замислен като приказка. Място, където да 
се почувства историята, а не самото място да бъде история.

Рибарският бастион е построен между 1895 и 1902 г. като 
част от поредицата от благоустроявания по случай чествания-
та на 1000 годишнината на унгарската държава.

Бастионът е вдъхновен от архитектурния стил на Ран-
ното Средновековие (неоромански стил), прибл. 1000-ната 
година, когато първият унгарски крал започва управлението 
си. Седемте кули на бастиона олицетворяват седемте ун-
гарски вождове, които се установяват с племената си на 
територията на днешна Унгария през 895 г. Тържествените 
и широки стълби, водещи до рибарския бастион, осигуряват 
драматичен вход към атракциите на хълма на замъка и изглед 
към забележителностите на отсрещния бряг на Дунав. От 
ниската към високата си част стълбището разкрива истори-
чески статуи на Янош Хуняди, на Свети Георги– пробождащ  с ко-
пието си дракона (копие на статуя от XV век в Прага, изработена

от средновековните унгарски майстори – братята Коложвари) 
и статуя от X век на войници, охраняващи портата (в горната 
част на стълбите, под арката).

Паметникът на Янош Хуняди12

Паметникът на Хуняди представлява бронзова фигура в 
цял ръст, чийто автор е скулпторът Ищван Тот (роден в 
гр. Сомбатхей, 9 ноември 1861 г. – починал в гр. Будапеща на 
12 декември 1934 г.).  Изправената фигура на Хуняди е върху 
фундамент, изработен от варовик, в центъра на който е изо-
бразен гербът му. Автор на постамента е професор Фридеш 
Шулек (роден в гр. Пеща на 19.11.1841 г., починал в гр. Балатон-
леле на 05.09.1919 г.).

Трансилванският войвода е облечен в автентична броня, 
крилат шлем на главата и християнски кръст на гърдите. В 
ръцете си държи огромен меч, с острие подпряно пред краката 
му. В краката му лежат османски знамена, пленени по време на 
т. нар. Дълъг поход от 1443 – 1444 г. и с цифра е изписан техният 
брой. (През 1444 г. трофеите, пленени по време на зимния поход 
през 1443 – 1444 г. срещу турците били поставени на стените 
на храма „Св. Матиаш“). Общата височина на паметника е 325 
см, а на фигурата 275 см. За реалистичния вид на скулптурата ав-
торът използва исторически извори и най-вече „Унгарската хрони-
ката” на Йоан Туроци. Статуята е шестата от 10 бронзови скулп-
тури, дарени от крал Франц Йосиф I (1848 – 1916) на Унгарската 
столица. Официалното откриване на паметника е на 24.11.1903 г.

Професор Фридеш Шyлек14Ищван Тот13
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ПАМЕТНИК НА ЯНОШ ХУНЯДИ НА ФАСАДАТА НА УНГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Историята на сградата на унгарския парламент може 

да се разбере най-добре в контекста на унгарската дър-
жава от XIX век, когато Унгария е (малка) част от Авс-
тро-Унгарската монархия. Унгарското кралство някога е 
било водеща сила в средновековна Европа, със значителна 
по размери територия и население. През XVI век неговата 
сила е пречупена от Османската империя и то губи незави-
симостта си, а след това в продължение на много векове 
е под властта на австрийците. До 1848 г. унгарците са 
изстрадали достатъчно от управлението на австрийците, 
което води до кървава революция, неуспешна за тях. Те коп-
неят за правото на използване на унгарски език (за разли-
ка от налагания им немски език), за правото да се борят 
за унгарските каузи, вместо да бъдат изпращани на войни 
с цел разширяване на територията и издигане престижа 
на австрийците, за правото да имат унгарски институти, 
училища, църкви, театри, и преди всичко собствен национа-
лен парламент.

Но веднага възниква следният въпрос: ако унгарците са 
загубили борбата за свобода срещу австрийците, как може 
толкова скъпа и красива сграда като парламентът в Будапе-
ща да е била построена въобще? Отговорът е "компромис". 
След няколко десетилетия на тежки загуби на международната 
политическа сцена, австрийците са готови да обърнат необхо-
димото внимание на унгарските искания, но все още не и да им 
позволяват да управляват собствената си съдба.

През 1880 г. е приет закон за построяването на сградата 
на унгарския парламент и за победител на провелия се конкурс 
за дизайн от 19-те кандидати е обявен Имре Щайндл. На ек-
стериора на сградата са поставени 90 статуи, както и гербо-
вете на унгарските градове и графства. В хронологичен ред са 
представени статуите на всички унгарски монарси от принц 
Арпад до крал Йосиф II. Въпреки че Янош Хуняди не е крал на 
Унгария, като регент на Ладислас V и баща на крал Матиаш 
Корвин негова статуя също е поставена там. Намира се на за-
падната страна на главната фасада на унгарския парламент, 
изработена е от мек варовик. Поради климатичните особено-
сти е обрушена и впоследствие е възстановена. Янош Хуни-
яди е представен като войн, в характерното за този период 
бойно облекло – кована броня. Върху раменете му авторът е 
поставил богато украсено наметало, падащо тежко до земя-
та. На главата си носи шлем, в дясната си ръка държи меч, 
насочен надолу. С лявата си ръка придържа щит, подпрян на 
земята. Левият му крак е леко изнесен напред. От лявата 
му страна е представен крал Уласло, а отдясно Ладислас V. 

Изглед на сградата на парламента в Будапеща15

Автор на скулптурата е Барнабас Холо (роден на 16 май 
1865 г. в Будапеща – починал на 02 ноември 1917 г.), който я 
изработва през 1905 г. 

ПАМЕТНИК НА ЯНОШ ХУНЯДИ НА ПЛОЩАДА НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО

Площадът на героите е сред най-забележителни-
те места в унгарската столица Будапеща. Разполо-
жен е в Пеща, близо до градския парк.

В центъра на площада се издига мемориал със ста-
туите на водачите на 7-те племена, които основа-
ват Унгария през IX век, както и други забележителни 
фигури от Унгарската история - крале и държавници. 

Изграждането на мемориала започва по повод 
1000-годишнината от основаването на Унгария през 
1896 г. и приключва през 1929 г. 

Там също е и паметникът на Архангел Гавраил 
(36-метровия стълб), който според легендата се по-
явил в съня на създателя на унгарската държава св. 
Ищван и му връчил светата корона, с която кралят 
утвърдил властта си като дaдена му от бога. Зад 
колоната са разположени две колонади със статуи и 
барелефи. На дясната колонада на първо място е ста-
туята на Янош Хуняди от бронз, висока 280 см върху 
50 см каменен постамент с надпис „Янош Хуняди / 
1446 – 1452/“.

Барнабас Холо17Фигурите (от ляво на дясно) на крал 
Уласло, Янош Хуняди и Ладислав V на 
фасадата на унгарския парламент16

Площадът на героите в Будапеща18
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Авторът го е пресъздал в достолепна поза, облечен в 
пълно бойно снаряжение – пищно орнаментирана кована бро-
ня и шлем с вдигнато забрало. От раменете му тежко пада 
дълго наметало, отметнато назад. В дясната си ръка държи 
двуръчен меч, подпрян на земята от дясната му страна. Ля-
вата му ръка е свободно отпусната край тялото. 

Под паметника е поставен барелеф. На него е изобра-
зен паметен момент от живота на Хуняди –  обсадата на 
Белград от османците през 1456 г. Статуята е създадена 
през 1906 г., неин автор е унгарският скулптор Еде Марго  
(1871 – 1944). Барелефът е дело на Дьорд Зала (1858 - 31 юли 
1937 г.), създаден през 1912 г. и е с размери 115 х 250 см.

Различни скулптори изработват статуите и ба-
релефите с еднаква височина в колонадите. Първо-
начално всички те са били изработени от Дьорд За-
ла, но някои статуи по-късно са заменени с други.

За статуята на Хуняди е казано следното:
„Следващата статуя е на единствения обикно-

вен гражданин, намерил място сред кралските осо-
би, увековечени с мемориала, Янош Хуняди (1407? 
-1456), който, въпреки че е само управител на Унга-
рия, държи реалната власт в ръцете си. Събити-
ето, изобразено на барелефа, е от световно зна-
чение. През 1456 г. при Белград войните на Хуня-
ди спират османската атака, като по този начин 
осигуряват не само сигурността на Унгария, но и 
на цяла Европа. Барелефът показва сцена, в която 
един османски войник, който се е опитал да из-
дигне знаме на бруствера на обсадената крепост, 
е сграбчен от унгарски войник (Титус Дугович) и 
двамата падат в основата на крепостната сте-
на, където намират смъртта си. Включването на 
битката при Белград в мемориала цели да докаже, 
че Унгария не само е защитавала собствената си 
териториална цялост, но геройски е защитавала 
Европа и европейската цивилизация“.

Статуята на Янош Хуняди с барелеф на Площада на героите19

Дьорд Зала21Еде Марго20

ПАМЕТНИК НА ЯНОШ ХУНЯДИ В ГРАД СЕГЕД

Сегед е третият по големина град в Унгария, той се намира в 
южната част на страната и е административен център на об-
ласт Чонград. Най-внушителният паметник на града се намира в 
неговия център, на Катедралния площад. Това е т.нар. Национален 
пантеон, който представя 70 изтъкнати дейци на политиката, 
науката и изкуствата. Сред тези известни личности заслужено 
място заема трансилванският войвода Янош Хуняди. Автор на 
скулптурната група е унгарският творец Ференц Сидло (роден 
в Будапеща на 22 януари 1882 г., починал в Будапеща на 8 януари 
1954 г.).

Катедралата в град Сегед22

Ференц Сидло23
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Тя е изработена под формата на триптих, в който 
скулпторът е отредил централно място на Янош Хуняди, 
от лявата му страна е францисканският монах Джовани 
ди Капистрано, а отдясно – кардинал Джулиано Чезарини. 
Статуите са бронзови, изработени в стил реализъм, ка-
то всяка от фигурите е с атрибути, характерни за тях-
ното занимание. Скулптурната група е поставена върху 
варовиков блок с размери 250 x 280 см, обкантен с фриз, 
който създава усещане за лекота на триптиха. Под всяка 
от фигурите има поставен надпис с имената им. Памет-
никът е открит през 1930 г.

Фигурите (от ляво на дясно) на кардинал Джулиано Чезарини, Янош 
Хуняди и францисканския монах Джовани ди Капистрано24

ПАМЕТНИК НА ЯНОШ ХУНЯДИ В ГРАД ПЕЧ
Конната статуя на Янош Хуняди е монтирана на площад 

Сечени в град Печ, който е разположен в Югозападна Унгария 
и е административен център на област Бараня. Статуята 
е открита през 1956 г. в чест на триумфа в битката при 
Нандорфехервар (дн. Белград) и 500 години от смъртта на 
войводата. Тя е дело на унгарския скулптор Пал Патзай (1896 
– 1979), който печели конкурса за направата й през 1951 г. 

Първоначално общинският съвет планира статуята да се 
постави на мястото, на което днес се намира статуята на 
Света Троица, но скулпторът избира югоизточната част на 
площада, като счита, че ще се вижда най-добре именно оттам. 

Пал Патзай25

Теорията му се потвърждава, тъй като статуята е видима 
от всички страни и веднага се набива на очи. Специалният 
ъгъл, под който е поставена, поражда илюзията, че героят 
Хуняди отсича полумесеца от купола на джамията. 
Благодарение на скулптора статуята на Света Троица 
също е спасена. Срещу паметника се намира джамията на 
паша Гази Касим, която сега е католическа църква.

Паметникът представлява висок варовиков пиедестал, 
върху който е поставена бронзовата фигура на Хуняди на 
кон. Войводата е облечен с кована броня, характерна за 
периода, с късо наметало, закопчано на гърдите му и развято 
от вятъра. На кръста му отляво виси меч. В лявата си ръка 
държи поводите на коня, а в дясната – боздуган, сочещ 
напред за атака. Хуняди е гологлав, с разпуснати коси и с 
поглед право напред – символ на неговата силна воля.

Легенда разказва как по време на обсадата на 
Белградската крепост от османците в 1456 г. папа Каликст 
III нарежда църковните камбани да бият по обяд из целия 
християнски свят, призовавайки християните да се молят за 
сражаващите се защитници. След победата на много места 
научават вестта по-рано и камбаните бият, за да отбележат 
радостта от избавлението, докато на други места все още 
се молят в подкрепа на защитаващите Белград. Биенето на 
камбаните по обяд в католическите църкви се запазва именно 
като спомен за героичната епопея от юли 1456 година.

Копие на конната статуя от Печ може да се види и в 
градския парк Варошлигет, в двора на Музея на земеделието, 
намиращ се в една от сградите на замъка Вайдахуняд.

ПАМЕТНИК НА ЯНОШ ХУНЯДИ В ГРАД КЕЧКЕМЕТ
В централната част на Унгария се намира град Кечкемет. 

Там през ноември 1985 г. е открита монументалната скулптура 
на Янош Хуняди.

Паметникът на Янош Хуняди в град Печ26

Паметникът на Янош Хуняди в град Кечкемет27



Електронен вестник за музеология и военна история БРОЙ 1, 2017

Тя е висока 4,5 м и е изработена от бронз. Хуняди е пред-
ставен възседнал кон в естествена големина. В лявата си 
ръка държи щит, на който е изобразена картата на Европа, 
а на Босфора е кацнал гарван, фамилният герб на Хуняди. 

Автор на монумента е Ищван Кис. Роден на 8 юни 1927 
г., починал на 29 декември 1997 г.

ПАМЕТНИК НА ЯНОШ ХУНЯДИ В ГРАД БУДАЙОРШ
На 30 юли 2006 г. по случай 550-годишнината от 

триумфалната победа на Янош Хуняди над османците в 
битката при Нандорфехервар (днешен Белград) от 1456 г. в 
град  Будайорш (Централна Унгария) е открит мемориален 
парк на името на трансилванския войвода. На територията 
на парка, върху варовиков блок, е поставена бронзова статуя 
на Хуняди, висока 210 см

На постамента са изписани важни дати от живота му: 
1407 г. – датата на раждане; 1441 – 1446 г. – Трансилвански 
войвода; 1443 г. – Балканския поход; 1444 г. - Битката 
при Варна; 1445 г. – избран за капитан; 1446 г. – избран 
за регент; 1448 г. – Битката на Косово поле; 1456 г. – 
Битката при Белград.

Ищван Кис28

Паметникът на Янош Хуняди в град Будайорш29

Автор на статуята е унгарският скулптор Лайош Биро. 
Той е роден на 9 октомври 1959 г.

ПАМЕТНИК НА ЯНОШ ХУНЯДИ В ПАРК „ОПУСТАСЕР“
Паметникът е поставен през 2001 година в чест на 545-ата 

годишнина от победата на Янош Хуняди при Нандорфехервар 
(днес Белград). Статуята представлява бюст на Янош Хуняди 
от бронз върху висок постамент от бял камък.

Хуняди е представен в кована броня характерна за периода. 
Отпред на постамента има надпис на унгарски “HUNYADI JA-
NOS” Паметникът се намира в историческия мемориал-парк 
Опустасер – най-големият унгарски музей под открито небе, 
близо до град Сегед – Южна Унгария. Населеното място е 
известно с историческия парк, който разказва историята на 
Унгария от момента на създаването й. Наричат Опустасер 
„мястото, където е родена Унгария” – защото именно тук

Лайош Биро 30

Паметникът на Янош Хуняди в парк „Опустасер“32
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са дошли първите унгарски племена около 896 година. Тук е 
основан първият унгарски парламент.

Автор на творбата е унгарският скулптор Геза Сери-Варга.

ПАМЕТНИЦИ ОТ РУМЪНИЯ
ПАМЕТНИК НА ЯНОШ ХУНЯДИ В ГРАД ХУНЕДОАРА 

Град Хунедоара се намира в централната част на Румъния, 
в историческата област Трансилвания. Той носи името на 
великолепния готически замък Хунедоара (Хуняд), който е 
обявен за най-красивата дворцова постройка в Румъния.

Това е фамилният замък на трансилванския вовода 
Янош Хуняди - считан за един от най-важните политически 
и военни лидери на XV век в Европа: „...онзи, който донесе 
слава в християнския свят“.

Геза Сери-Варга31

Готическият замък Хунедоара33

Бюст на Янош Хуняди

Бюст на Янош Хуняди36

Статуя на Янош Хуняди 34 Ремус Иримеску37

В негова чест в центъра на града са поставени две 
възпоменателни статуи. Негов бюст се намира пред кмет-
ството на Хунедоара, а статуя в цял ръст – в градинката 
срещу Младежки парк.

ПАМЕТНИК НА ЯНОШ ХУНЯДИ В ГРАД ТИМИШОАРА 
В град Тимишоара, в западната част на Румъния, се 

намира замъкът на Хунядите. През ХV в. великият Янош 
Хуняди го разширява и превръща в своя резиденция. 
Около него се оформя град, който е първият в Унгария, 
получил собствен герб. В централния парк на града, сред 
многобройните бюстове на видни личности в историята 
на Тимишоара, се издига и този на Янош Хуняди. Той е 
официално открит на 3 август 2011 г., а надписът  под 
него гласи: „Управител на Банат и Кришана, войвода 
на Трансилвания, бан на Северин, регент на Унгария, 
главнокомандващ на армията и рицар на антиосманската 
борба, „роден за войн и лидер в битките“,  превръща 
Тимишоара в постоянен военен лагер, където се събира 
армията, преди да тръгне на военни кампании на юг от 
Дунав, като по този начин Тимишоара получава водеща 
роля в кръстоносните походи срещу османците. Той 
възстановява стария замък на Тимишоара между 1443 – 
1447 г. От февруари 1445 г. получава управлението на 
Трансилвания, Банат и Кришина, а Тимишоара остава 
в притежание на семейството му до 1490 г.“35 Автор 
на статуята е румънският скулптор Ремус Иримеску 
(03.07.1967 г.)
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ПАМЕТНИК ОТ СЛОВАКИЯ 
Комарно е исторически град, разположен в южната 

част на Словакия, намиращ се на р. Дунав, на границата 
с Унгария. На главния исторически площад на града се 
издигат статуите на известни личности, свързани с 
историята на Комарно. В една от тези фигури, изпълнена 
в съвременен стил, разпознаваме Янош Хуняди. Неин 
автор е унгарският скулптор Ференц Гюрчек (роден 
на 6 ноември 1942 г. в Будапеща). Пиедесталът е висок 
повече от 2 метра, изработен от изкуствен камък. 
Върху него е поставена бронзова статуя с височина 
също 2 метра. Тя представя Хуняди в цял ръст в кована 
броня, с изнесен напред десен крак, заел бойна поза, в 
ръцете си държи голям меч, изнесен отляво на тялото му 
– готов за атака. На раменете си носи късо наметало, 
развято от вятъра, а на главата си диадема. Статуята 
е издигната през 2005 г.

Статуя на Янош Хуняди в град Комарно38

Ференц Гюрчек39

ПАМЕТНИК ОТ БЪЛГАРИЯ 
В град Варна, на територията на Парк-музей на 

бойната дружба – 1444 г., се намира единственият за 
България паметник на Янош Хуняди. Представлява бяла 
монолитна скулптура, изваяна от врачански камък, с 
височина 260 см, върху постамент с височина 80 см. 
За неговото проектиране и изработка полк. Михов, по 
това време директор на Военноисторическия музей в 
София, се обръща към Студиото на военните художници 
в столицата. Задачата е възложена на Петър Михайлов 
– главен художник на Студиото, и скулпторите Кирил 
Сивилов и Лиляна Маринова40. През 1964 г. тримата 
творци моделират от глина скулптурата на Янош 
Хуняди и я отливат от гипс.

Паметникът е открит по време на честването 
на 520-годишнината от битката на народите край 
Варна на 21 септември 1964 г. Поради нетрайността 
на материала, от който е изработен паметникът, 
в началото на 1966 г. по молба на полк. Михов от 
Студиото на военните художници в София командироват 
известния скулптор Борис Хинев. С помощта на 
братята каменоделци Пешо и Георги Динковски от 
с. Върбешница, Врачанско, той изработва точно копие 
на паметника от бял врачански камък. Янош Хуняди 
е събирателен образ на рицарите от авангарда на 
Владиславовата армия.

Паметник на Янош Хуняди в Парк-музей на бойната дружба 1444г. „Вл. Варненчик“
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Както приживе, така и след смъртта си, Янош 
Хуняди остава символ на борбата на християнския свят 
срещу османските нашественици. Народното предание 
сравнява ковчега на Хуняди с ковчега на библейския 
Йосиф: „Докато го има, народът ще е жив“ – казват41. 
Неслучайно негови паметници могат да бъдат открити 
в редица страни от Централна и Източна Европа – 
доказателство за признателността на тези народи към 
защитника на християнския свят и неговите ценности.
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ЖЕЛЕЗНИЦИ И АРМИЯ ПО ОБЩИЯ ПЪТ КЪМ МОДЕРНОСТТА
БЪЛГАРСКИЯТ СЛУЧАЙ

Деяна Костова

Вкрая на XIX век никой не поставя под съмнение 
значението на железниците във войната, особено 

след като през 1870 г. в рамките на Френско-пруската 
война немците само за 10 дни струпват на границата 
си с Франция 400 000 войници и 100 000 коня благодаре-
ние на развития си железопътен транспорт1. Железници-
те правят войната по-бърза, а сражаващите се стра-
ни – по-добре продоволствено осигурени – факт, оказал 
се решаващ за не едно сражение. В новоосвободеното 
Княжество България нито армията, нито железниците 
се измерват в такива внушителни цифри. Въпреки това 
напредъкът в железопътното дело тясно се преплита с 
разказа за масовизацията и модернизацията на Българ-
ската армия. Особено интересно е това взаимодействие 
в периода на изграждането и организационното укрепва-
не на българските въоръжени сили след Освобождението 
и до началото на Балканските войни. В тези години на 
бурно развитие Българската армия участва дейно във 
вътрешно- и външнополитическия живот на Княжество-
то – тя защитава Съединението в последвалата го 
Сръбско-българска война (1885), отстоява обявената 
през 1908 г. Независимост и се сражава за решаването 
на националния въпрос в Балканските войни (1912 – 1913).

На 8 юли 1878 г. руският императорски комисар в 
България генерал-адютант Александър Михайлович Дон-
дуков-Корсаков подписва заповед Nо 1 за сформиране 
на Българска земска войска, с която се приключва пре-
структурирането на дружините от Българското опъл-
чение в държавна въоръжена сила. За кратко време са 
сформирани 4 рода войски – пехота, артилерия, кава-
лерия и сапьори, а през август 1879 г. са поставени и 
основите на военния флот. След известни преструкту-
рирания към септември 1885 г. Българската армия има 
вече относително завършена организация. В пехотата 
се числят 8920 души, в конницата – 1104, в артилерията 
– 1388, в сапьорните части – 481, във флота – 124, юнке-
ри – 269, или общо – 12 286 души2. Същата година на 31 
януари по предложение на министър-председателя Петко 
Каравелов Народното събрание приема закон, съгласно 
който железниците в България се превръщат в държав-
на собственост – строят се с разрешение на Народно-
то събрание и се експлоатират от държавата. Законът 
предвижда, че „железните пътища ще се построяват в 
особени случаи и със съдействието на войската“, както 
и от населението на ония окръзи, през които ще минава 
линията3. Българите вече са виждали не само икономиче-
ските ползи от наличието на развита железопътна мре-
жа, но и решаващото значение, което железниците мо-
гат да имат в случай на военен конфликт. Само ден след 
обявяването на Априлското въстание (20 април 1876 г.) Ви-

соката порта и турското Военно министерство дават 
заповед за прехвърляне с влак на 1 табур (800 души) от 
Одрин и 2 табура (1600 души) от Цариград за Пазарджик. 
На 22 тръгват още 4 табура. Прехвърлянето на частите 
е изключително бързо и не оставя възможност на въс-
таниците да организират съпротивата си. Основното 
огнище на въстанието е разположено непосредствено 
до крайния достигнат пункт на жп линията от Цариград 
към София – гара Белово, което предпоставя и бързото 
му потушаване. Факт е обаче и че именно поради тази 
близост с железопътната линия новините за жестоката 
разправа с въстаниците и цивилното население се раз-
пространяват също толкова бързо, а реакциите в Запад-
на Европа и в Русия не закъсняват.

За пореден път в ефективността на железниците в 
хода на военни действия българите се убеждават в на-
вечерието на Руско-турската война (1877 – 1878). Свърз-
ването на руските с румънските железопътни линии поз-
волява прехвърлянето на войските към Дунав да стане 
значително по-бързо независимо от тежките атмосфер-
ни условия и лошото състояние на железопътните линии, 
по които се превозват руските войници.

Само седем години след появата си на политическа-
та карта в резултат от същата тази Руско-турска 
война българската държава е изправена пред нуждата 
сама да съсредоточи войски по границата си в защита 
на Съединението между Княжество България и Източна 
Румелия. Очаквайки атака от страна на Турция, Българ-
ската армия се разполага по южната граница в околно-
стите на Търново Сеймен (дн. Симеоновград) и Ямбол. 
Атаката от страна на Сърбия принуждава Военното ми-
нистерство да прехвърли частите, дислоцирани на тур-
ската граница, към западния фронт в максимално кратки 
срокове. В рамките на тридневния марш-маньовър 1-ва и 
4-та дружини от 1-ви пехотен софийски полк в мъгла и 
дъжд за 30 часа изминават 86 километра. Осми пехотен 
приморски полк изминава 95 км за 36 часа. Пета пеша 
батарея от 1-ви артилерийски полк под командването на 
капитан Петър Тантилов за две денонощия непрекъснат 
преход изминава 146 километра. Европейските военни 
специалисти признават подвига на Българската армия, 
като отбелязват, че Сливнишкото сражение е спечелено 
от „краката на българските войници“.4

Малко се пише обаче за ролята на железниците за 
прехвърлянето на войските, а голяма част от дружини-
те изминават повече от половината разстояние с вла-
кове. Шести пехотен търновски полк например научава 
вестта за обявената война от страна на Сърбия на 2 
ноември от началника на железопътната станция при 
Карабунар. Полкът се отправя към Сливница по следния 
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маршрут – от Търново Сеймен до Саранбей (дн. Септем-
ври) по железницата. От Саранбей – през Ихтиман, Ва-
карел, София и до Сливница – пеш. От Търново Сеймен до 
Саранбей по железницата са 150 км. От този последен 
пункт до София – 90 км и от София до Сливница – още 
30 км.5 На 4 ноември в 6 часа вечерта първи на влака се 
качват втора дружина. Това е първият ешелон на полка, 
който пристига в Саранбей на 5 ноември някъде около 3 
часа следобед и след кратка почивка се отправя пеша 
към София. Вторият ешелон, състоящ се от 3-та и 4-та 
дружина, тръгва от Търново Сеймен около 11 часа на 4 
срещу 5 ноември, пристига около 10 часа сутринта на 
5 ноември и продължава пеша към София. По сходен на-
чин протича и придвижването на 8-и пехотен приморски 
полк, който от позициите край селата Голям манастир и 
Малък манастир се отправя към Търново Сеймен, откъ-
дето с влак достига Саранбей на 6 ноември.

Кавалеристът Йордан Велчев от 2-ри ескадрон на 
2-ри конен полк пресъздава ярко атмосферата, съпът-
стваща превозването на войските: Рано сутринта на 
2 ноември 1885 г. 1-ви и 2-ри ескадрон под командването на 
командира на полка потеглиха за Търново Сеймен. Тук на 
железопътната станция хората, конете, бойните припа-
си и една част от обоза, артелните коли, канцеларските, 
багажни и прочее се натовариха във вагони. Пък и какъв 
обоз ли имаше – по две коли на ескадрон, една кола за 
полковия ковчег, канцеларска кола и почти всичко на-
товарено беше това. От друга страна пък и нямаше 
какво да се товари на кола – всичко, каквото имаше, 
беше на гърбовете на войниците и на конете. (… )Гле-
дах как се качваха войниците, 40 – 50 човека във вагон, 
доволни и весели, че отиват на война6.

Ескадроните са качени на влака, но не без известни 
трудности, тъй като казашките коне не са свикнали 
с подобен вид транспортиране. С междинна почивка 
в Пловдив, където са напоени конете във вагоните, 
а войниците хапват на крак на самата гара, влакът 
продължава до Саранбей, откъдето бойният път 
продължава по шосето към София. С железница се 
придвижва и 7-и пехотен преславски полк, който тръгва 
в два ешелона от Ямбол на 9 октомври в 6 следобед и 
пристига в Татар Пазарджик на 10 октомври по обед, 
като от там продължава пеш към София7. От Ямбол се 
отправя към София и 3-та батарея от 2-ри артилерийски 
полк. След опита им да достигнат до Търново Сеймен 
през с. Фъндъклий от батареята са принудени поради 
дъждовитото време и лошото състояние на пътя 
да се отправят към Ямбол, където да се качат на 
железницата. Батареята започва товаренето си на 7 
ноември, като процесът продължава повече от 5 часа, 
затрудняван зломишлено от персонала на Хиршовата 
железница и неподготвеността на батареите да 
пътуват по железниците8. Опитът от войната и 
особено от трудностите по прехода на войската от 
южната граница към Сливница демонстрират нуждата 
от възможности за придвижването на масови военни 
части и маневрирането им в театъра на бойните 
действия, както и за бърз превоз на снабдяването им. До 
голяма степен и поради тази причина се пристъпва към 
ускорено решаване на железопътните въпроси от страна 

на българските правителства. Процесът на развитие на 
модерна масова армия, търсен и като главно средство 
за решаване на националния въпрос, налага създаването 
на нови организационни единици и увеличаване на 
числения състав. Разчетено е за 10 години числеността 
на армията да достигне 360 000 – 380 000 души9. Само 
три години по-късно няколко важни събития бележат 
развитието на железниците и пътя към модернизиране 
на Българската армия. На 23 юни 1888 г. е пусната в 
експлоатация отсечката Цариброд – София – Вакарел 
с дължина 114 км. На 3 юли 1888 г. 46-километровата 
отсечка Вакарел – Белово е национализирана от 
българското правителство и на 1 август е пусната в 
международна експлоатация линията Цариброд – София 
– Вакарел – Белово. С откупването и на линията Русе 
– Варна от английското дружество „Братя Бъркли“ 
Българските държавни железници се превръщат в най-
голямото предприятие в страната. Специалистите, 
нужни за обслужването му обаче, не достигат и се търсят 
главно от чужбина. Като допълнителна мярка, за да се 
осигури необходимият кадрови потенциал за нуждите 
на железниците – за експлоатацията и поддържането 
им в мирно и военно време, правителството възлага 
на Военното министерство да подготви и открие 
специално военно подразделение. Военният министър 
полковник Сава Муткуров с доклад Nо 17 от 1 януари 
1888 г. предлага на княза то да бъде сформирано като 
организационна единица на единствения по това време 
пионерен полк на гарнизон в Русе10. Княжеският указ 
Nо 4/1888 г. постановява Да се сформирува от 1 януари 
настоящата година още една, 8-а рота, в 7-ротния 
пионерен полк, като се сформируват в същото време от 
осемте роти на този полк две дружини11

Първоначалният състав на железопътната рота 
включва двама младши унтерофицери, 5 ефрейтори и 30 
редници – общо 37 души. Офицери са подпоручик Петър 
Лолов от 1-ва и подпоручик Петър Пенков от 4-та пионерна 
рота. За командир е назначен подпоручик Петър Лолов. 
Открит е и старши железопътен клас с един младши 
унтерофицер и 14 редници12. В програмите за учебните 
занятия са включени следните предмети седмично – 
железопътно дело (6 часа), механика (3 ч.), физика (2 ч.), 
устави (24 ч.), български език (1 ч.), френски език (1 ч.), 
аритметика (1 ч.), геометрия (1 ч.) и топография (1 ч.)13.

През 1889 г. със заповед на Военното 
министерство е утвърдена програма за приемане 
на младежи и ученици за обучение в пионерния полк. 
Предлаганото обучение следва да осигури за нуждите 
на българските железници необходимите специалисти 
– телеграфисти, механици, кондуктори, машинисти 
и др. На командира на полка се позволява да приема 
младежи, завършили трети  прогимназиален клас с 
добър успех и на възраст до 18 години. Кандидатите 
сключват договор с командването на полка, с който 
се задължават да служат пет години. Срокът на 
обучението им е 3 години на пълна държавна издръжка, 
като успоредно с това получават възнаграждение 
като на срочнослужещи на действителна военна 
служба. Постъпилите в полка полагат военна клетва 
и се подчиняват на изискванията на военните закони.
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След успешно завършване на учебните три години 
със заповед на командира на полка младежите се 
зачисляват за останалите две години на работа в полка, 
като се ползват с правата на свръхсрочнослужещите 
и получават определената за заеманата длъжност 
заплата. След приключването на петгодишното обучение 
дипломираните се уволняват, зачисляват се в запаса и се 
назначават на работа в държавните железници14.

На 21 януари 1889 г. е приет закон, който предвижда 
построяването на железопътните линии Ямбол – Бургас 
и Каспичан – София – Кюстендил, както и на пристани-
ща във Варна и Бургас. При изпълнението на това начи-
нание се очаква столицата на България да бъде свърза-
на със северната и южната част на страната, както 
и с главните черноморски пристанища. Започналият 
на 1 май 1889 г. строеж на линията Ямбол – Бургас се 
осъществява с дейното включване на железопътната 
рота, която се назначава за „постилане на железопът-
ната линия Ямбол – Бургас“, като след завършването на 
работа остава командирована по нея15.

В началото на май 1890 г. в срок от седем месеца и 
половина отсечката Ямбол – Бургас е завършена. Ротата 
е прехвърлена в Бургас във връзка с подготовката 
на тържественото откриване на линията. Участие 
в парада на 14 май взема и самият княз Фердинанд. 
След приключване на тържествата на железопътната 
рота е поставена задачата да поеме за един месец 
експлоатацията на новопостроената линия. Офицерите 
са назначени за началници на станции, а войниците 
заемат различни служби в районите си. На 18 юни 1890 
г. личният състав на ротата приключва практическия 
си стаж по линията и се прибира в гарнизона си в Русе.

В следващите години железопътната рота се 
включва активно в строежа на нови линии, коловози и 
гари. Все по-сериозно се гледа и върху образованието, 
което получават зачислените в ротата. Към 1900 г. от 
войниците в железопътната рота, завършили пълния 
образователен цикъл, се очаква да знаят названието 
и предназначението на материалите, необходими за 
строителството на железопътните и телеграфни 
линии; видовете инструменти, използвани за строеж 
на линиите;  устройството на железния път и на 
изкуствените съоръжения; процеса по монтаж и демонтаж 
на железния път; главните части на локомотива и 
вагоните; железопътната сигнализация; задълженията на 
чистачите, спирачите, стрелочниците и кантонерите16.

В резултат от пълноценната общовойскова и 
специална подготовка железопътната рота следва 
да бъде подготвена самостоятелно и в заповяданите 
срокове да изпълнява следните военновременни задачи – 
подготовка на материали, необходими за железопътното 
строителство; изграждане на дървени тръбни, открити 
и временни железопътни мостове от най-прост тип; 
полагане на постоянни и преносими жп линии; монтаж 
на стрелки, прелези, опори; демонтаж и разрушаване на 
жп линии и подвижен състав с инструменти и взривни 
вещества; експлоатация и охрана на железопътните 
линии и гари и т.н.17. Въпреки напредъка в железопътното 
строене обаче пред създаването на една масова и 
модерна армия с възможност за своевременно придвижване 

в случай на военни действия стоят сериозни задачи, 
свързани най-вече с повишаване на обема на превозваните 
товари, увеличаване на скоростта на движение на 
влаковете,  повишаване на пропускателната способност 
на железопътните линии и гари, както и постоянно 
повишаване на професионалната подготовка на кадрите.

В края на 1900 г. максималната скорост, развивана от 
локомотивите по българските линии, е 40 – 50 км/ч при 
наличието на товар около 75 т, тоест около 8 вагона, 
като за сравнение средната скорост на английските 
влакове достига 89 км/ч при товар около 400 – 450 т.18

Товароносимостта на товарните вагони също 
сериозно изостава в сравнение със западните страни, 
както и по отношение на изискванията за превоз на 
една масова модерна армия. Единствено по линията 
Цариброд – Белово пътуват 10 – 12 и 15-тонни товарни 
вагони, докато по останалите линии товароносимостта 
е значително по-ниска19. В началото на XX век Военното 
министерство също още няма ясно изработена 
концепция за начините за използване на железопътния 
транспорт в случай на бойни действия. По същото време 
темповете на разрастване на железопътната мрежа в 
страната започват да изпреварват учебния потенциал 
на железопътната рота, което води до липсата на 
гаранции за изпълняване в срок на задачите, свързани със 
строителството, експлоатацията и рехабилитацията 
на линиите на територията на страната. 

Нарасналото национално самочувствие, от друга 
страна, кара правителството на Народнолибералната 
партия да поеме решителен курс към подготовка на 
армията и държавата за решаване на националния 
въпрос дори и с военни средства. С тази цел през 
декември 1903 г. е приет новият Закон за устройство 
на въоръжените сили на Княжество България. Законът 
трансформира бригадната система на армията в 
дивизионна, като тази промяна засяга и железопътната 
рота, която от 1 януари 1904 г. е развита в двуротна 
дружина с щаб в София. Професионалната квалификация 
на зачислените в ротата се повишава с всяка следваща 
година с включването на нови курсове и сформирането 
на нови отделения20. Мястото, което се отрежда на 
железопътния транспорт в една бъдеща война, и нуждата 
от още по-голям брой подготвени кадри водят до нови 
структурни промени. От 1 януари 1908 г. започва да 
действа железопътен полк с две железопътни дружини, 
оглавен от военния инженер полк. Тодор Бояджиев21

Четири години по-късно проведените военни маневри 
в района на Шумен (7 и 10 септември 1912 г.) показват 
една армия, готова за бойни действия. Редом с големите 
успехи, постигнати през първото десетилетие на XX 
век, както във военно, така и в икономическо отношение 
обаче се открояват и някои проблеми, с които България 
влиза в Балканската война (1912 – 1913). Количеството 
и качеството на железопътните линии не отговорят 
на стандартите на времето. Пропускателната им 
способност е твърде ниска – 7 – 10 влака в денонощие 
във всяка посока. С изключение на гара София 
железопътните гари нямат достатъчно съоръжения за 
бързо товарене и разтоварване на войски и войскови 
товари. Повечето от гарите не притежават маневрени 
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коловози, следователно не могат да приемат повече от 
два влака. Липсват рампи, водоснабдителни инсталации, 
а запасите от гориво и вода са малки и едва задоволяват 
мирновременните нужди. Гъстотата на железопътната 
мрежа е значително по-малка от тази в Западна Европа.

Независимо от това в края на 1911 г. България 
разполага с 1948 км железопътни линии, 125 гари, 
75 спирки, 212 парни локомотива, 335 пътнически и 
4605 товарни вагона, от които 1977 покрити и 2628 
– открити, с обща товароподемност – 63 335 т.22 

По дължина на железопътните линии на Балканите 
България отстъпва единствено пред Румъния (3605 км) 
и значително изпреварва Сърбия (936 км), Гърция (1439 
км), Черна гора (17 км) и Турция (1557 км). С тези си 
наличности България влиза във войната като страната 
с най-силно развита железопътна мрежа, а също и с 
най-масова армия. България мобилизира 600 000 души, 
от които 370 000 вземат непосредствено участие 
във войната. Сърбия изпраща на фронта 190 000 души, 
Гърция – 120 000, а Черна Гора – 30 000 души23.
Обявяването на войната и започналата мобилизация 
ползват предварително изготвените от Щаба на 
армията разписания, графици и разчети за превоз 
на частите посредством наличните железопътни 
линии. Цялостното разгръщане на Българската армия 
е реализирано за около 10 – 12 дни, като по време на 
дислокацията на 1-ва, 2-ра и 3-та армия железниците 
превозват близо 150 000 войници и офицери, над 30 
000 коня, както и голяма част от въоръжението.
По-конкретна информация за превозените армейски 

щабове и продоволствия от железниците в периода на 
съсредоточаване на войските може да бъде видяно в 
следващата таблица25. 

Българските железници и армия изминават дълъг път 
към своето масовизиране и модернизиране в периода 
1878 – 1912 г. Липсата на кадри, неблагоприятната 
външнополитическа обстановка, недостатъчните 
финанси на младото българско княжество са 
предизвикателствата, с които се сблъскват и във 
Военното министерство, и в Железопътния отдел 
към Министерство на финансите, прераснал в 
отделно Министерство на железниците, пощите 
и телеграфите през 1911 г . Изправени пред сходни 
проблеми след Освобождението, двете институции 
съумяват да ускорят взаимно своето развитие. 
Железниците спомагат модернизирането на армията, 
правейки я по-маневрена, по-бърза и по-добре снабдена. 
Армията от своя страна съдейства за прокарването на 
нови железопътни линии, рехабилитирането на стари 
и зле строени участъци, изгражда професионалните 
кадри, нужни за обслужването на железопътната 
мрежа в страната. Взаимодействието на тези две 
институции в годините на изграждане и укрепване 
на българската държава се нарежда сред факторите, 
които в навечерието на Балканската война издигат 
България като стабилна и силна страна, съизмерима с 
eвропейската модерност.

Щабове и 
дивизии

Личен състав Животни Обоз Въоръжение

офицери чиновници войници коне волове обикн. 
коли

спец. 
коли

пушки картечници оръдия

Щаб на     
1-ва армия

97 35 1307 387 208 169 14 424 - -

1 - в а 
с о ф и й с к а 
дивизия

375 35 24425 4300 1910 1665 182 17735 16 60

10-а сборна 
дивизия

342 29 23386 3979 1234 1290 78 17264 16 48

Щаб на       
3-та армия

98 32 1134 392 136 149 6 354 - -

5 - а 
д у н а в с к а 
дивизия

469 39 29216 7410 542 2243 209 21020 24 70

6-а бдинска 
дивизия

344 35 23248 4502 1750 1783 169 17547 16 36

К о н н а 
дивизия

148 5 4120 3115 436 443 6 2793 12 2

8 - а 
тунджанска 
дивизия

481 - 33998 6762 1942 2124 - 26551 24 72

9 - а 
п леве н с ка 
дивизия

- - - - - - - 24100 24 72

Щаб на 
2-ра армия

69 - 2294 569 1046 763 - - - -

Всичко 2423 210 143128 31416 9204 10634 664 127788 132 360
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ЗА ВЪЗДУШНИЯ АС ПЕТЪР МАНОЛЕВ

гл. ас. д-р Стоян Николов

Големият български пилот Петър Димитров Ма-
нолев е роден на 18 септември 1915 г. в с. Кара-

кьой (Манастир, днес Катафито), Драмско, Кралство 
Гърция. Жизненият път на прославения български ле-
тец-изтребител полковник Петър Манолев е в голяма 
степен предопределен от няколко важни събития в ис-
торията на Третата българска държава – участието 
на България в Първата световна война (1915 – 1918), 
премахването на военните клаузи на Ньойския мирен 
договор през тридесетте години на ХХ в. и Втората 
световна война (1939 – 1945) с драматичните проме-
ни, който настъпват в българския обществено-поли-
тически живот след 1944 г.

Дарените на НВИМ от Ангел Иванов Фидошев до-
кументи, снимки и отличия на пилота Петър Манолев 
разкриват важни моменти от неговия живот и профе-
сионално развитие. С тази благородна постъпка на 
родственика на българския въздушен ас е изпълнена и 
последната воля на о.з. полковник Манолев, да бъдат 
съхранени за вечни времена в НВИМ личните вещи на 
един от героите, защитавали българското въздушно 
пространство през Втората световна война.

Българската държава преживява своята Втора на-
ционална катастрофа след Първата световна война. 
Изконни български земи са откъснати от пределите 
на Царство България, което трябва да плати мили-
ардни репарации на държавите-победителки. Стоти-
ци хиляди български бежанци от Македония, Тракия, 

Добруджа и Западните покрайнини се спасяват от 
гоненията и денационализаторската политика на съ-
седните на България държави. Юридическата рамка 
на тази общонационална трагедия се регламентира 
с подписания на 27 ноември 1919 г. в парижкото пред-
градие Ньой сюр Сен мирен договор между държавите 
от Антантата и България.

Достиженията на българските пилоти и авиомеха-
ници в първите ползотворни години по сформирането 
и институционалното укрепване на българското во-
енно въздухоплаване във войните за национално обе-
динение (1912 – 1918) са зачеркнати с лека ръка от 
държавите-победителки в Световната война с нала-
гането на България на несправедливите военни клаузи 
на Ньойския мирен договор. Част IV,,Военни, морски и 
въздушни клаузи“, Отдел III ,,Клаузи относно военно-
то и морското въздухоплаване“ в пет члена от дого-
вора за мир в Ньой императивно третира участта 
на българското въздухоплаване. Чл. 89 е категоричен: 
,,Военните сили на България не трябва да включват 
никаква военна или морска авиация. Никакъв управляем 
балон не ще бъде запазен”. Чл. 90 регламентира де-
мобилизация на личния състав по въздухоплаването в 
,,българските сухопътни и морски сили“ в двумесечен 
срок. Следващите три члена предвиждат свобода на 
преминаване, кацане и транзит на въздухоплавателни-
те средства на Съюзните и Сдружени Сили, забрана 
на територията на България ,,фабрикацията, вносът
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В Беломорска Македония гръцките власти заграбват, 
забраняват и обявяват за гръцки над 120 български черков-
но-училищни настоятелства,  370 български основни, 25 
класни и 4 средни училища със 750 учители и 26 000 уче-
ници. Такава е участта на 357 български черкви и паракли-
си, 22 читалища, около 120 училищни и частни библиотеки, 3 
български печатници, метеорологична станция в Солун и др.4

Като част от гръцката политика за обезбългаряване 
на Егейска Македония и Западна Тракия от 11 468 бълга-
ри в Драмско към 1912 г. до 1928 г. се изселват в Бълга-
рия 4233, което е 36,91% от общия им брой5. 

Сред тях е и семейството на Димитър Манолев, баща 
на Петър Манолев, като съхранените фамилни документи 
по изселването указват за трудностите по изплащане-
то на имотите (обхващат времевия отрязък от 1925 г. 
до 1928 г.) и за новото местожителство на Манолеви в 
гр. Неврокоп (Гоце Делчев). Документите са относно пол-
ските и покритите имоти на рода Манолеви в Каракьой, 
Драмско, които ликвидира Смесената комисия по гръц-
ко-българското изселване. Полските имоти на Димитър 
(Димитри) Лазаров Манолев са оценени на 30 083 драхми 
или 500, 72 долара, а покритите имоти на Иванка Дим. 
Манолева на 10 213 драхми или 169, 99 долара. Към тях се 
начисляват и лихви, считано от датата на оценката на 
имотите. Само малка част от тази сума се изплаща в 
щатски долари, а останалите в български облигации.

От автобиографията на Петър Манолев се вижда негова-
та болка по родното място, което ,,сега е под гръцка власт”.

Неговият баща Димитър Манолев, ,,произхождащ 
от средно селско семейство“, както мнозина бежанци 
остава малоимотен: ,,Както преди, така и след 9 сеп-
тември единственото му имущество е малка еднос-
тайна къща от кирпич, находяща се в гр. Гоце Делчев“. 
Няма братя и сестри. По занятие е продавач на дрехи.

Майка му Иванка Манолева е от средно занаят-
чийско семейство, домакиня без имущество. С тежък 
здравословен проблем от 1920 г. Има две сестри, кои-
то също живеят в гр. Гоце Делчев.

След първоначалното образование на гръцки език, 
което Петър Манолев получава в родното си село, той 
учи в Неврокоп и Горна Джумая. Завършва III прогим-
назиален клас в Неврокоп, след което учи до VII гим-
назиален клас в педагогическото училище, но поради 
закриването на VII  и VIII клас в Неврокоп, завършва 
VIII реален клас в Горна Джумая (Благоевград). По то-
ва време македонският българин вижда за първи път 
самолет и решава да стане авиатор6.

Свидетелството за зрелост №573 от 7.07.1935 г., 
издадено в гр. Горна Джумая (Благоевград), на Петър 
Димитров Манолев от Народна Смесена гимназия в 
гр. Кюстендил удостоверява, че е свършил курса на 
реалния отдел на гимназията и има право да продължи 
образованието си във висши учебни заведения. 

През тридесетте години на ХХ в. българската вой-
ска първоначално тайно, а след това и явно се реорганизи-
ра и превъоръжава. Тази мащабна модернизация е осъщест-
вена благодарение и на факта, че българската дипломация 
успява да извоюва премахване на военните ограничения на 
Ньойския договор чрез Солунското споразумение (1938)7. 

През 1935 г. се създава Първи армейски орляк и за-

и износът на въздухоплавателни апарати и частите 
им“ и предаване от България на главните ,,Съюзни и 
Сдружени Сили целия си военен и морски въздухоплава-
телен материал“1. Гръцката държава успява да нало-
жи България да подпише в Ньой и конвенция за добро-
волна размяна на населението между двете държави. 
В следващите години част от българите в Гърция, 
респективно гърците и гръкоманите от България се 
изселват, като имотите им се заплащат2.

Отмяната на несправедливите клаузи на Ньой-
ския договор и преодоляването на международната 
изолация стават основни външнополитически цели 
на Царство България в следващите десетилетия. 
Едно от големите предизвикателства пред българ-
ската държава в нейната вътрешна политика е, че 
в условията на следвоенната икономическа криза 
трябва да полага грижи и отделя големи средства 
за семействата на бежанците, загиналите и ин-
валидите от войната – процес, който продължава 
през целия междувоенен период.

Изключително важен документ за живота на Петър 
Димитров Манолев е неговата автобиография. Напи-
сана е собственоръчно от него, о.з. майор, живущ в 
София, ул. ,,Бачо Киро“ №16, работещ в кооп. ,,Грама-
да”, на 11.12.1954 г. в гр. София и е подписана. Тя съдър-
жа ценни данни за него и неговото семейство.

Дареното свидетелство за Светото кръще-
ние на Петър Манолев, №187 от 25.07.1935 г. от 
Българската екзархия, Неврокопски епархийски ду-
ховен съвет, е издадено въз основа на махленско 
свидетелство за уверение, че той, жител на Не-
врокоп, незаписан в църковния регистър, е роден на 
18.09.1915 г. в с. Каракьой, Драмско (Гърция). Роди-
телите му са православните Димитър Манолев и 
Иванка Димитрова. Светото кръщение е извърше-
но на 25.09.1915 г. по източноправославен обред в 
църквата ,,Св. Усп. Пресв. Богородица“ в с. Каракьой 
от свещеника Иван Икономов. 

Документът е подписан от протосингел архи-
мандрит Филарет, който е виден български църко-
вен деец. Митрополит Филарет (Атанас Атанасов) 
е роден през 1901 г. във Варна. През 1928 г. завършва 
богословие. Протосингел на Неврокопския митропо-
лит Методий, като на Пасха 1934 г. е удостоен с ар-
химандритска офикия. По-късно е викарий на Софий-
ския митрополит Стефан, а от 1941 г. е временно 
управляващ Битолско-Охридската епархия. Почива 
през 1960 г. в Ловеч3.

Свидетелството за Свето кръщение на Петър 
Манолев е един от примерите на издавани по-късно 
документи на българските бежанци от Македония, 
Тракия, Добруджа и Западните покрайнини, тъй като 
кръщението му е извършено през 1915 г. в  родното му 
село, което е в пределите на Кралство Гърция и под 
църковната юрисдикция на Гръцката патриаршия. В 
резултат на Втората балканска война (1913) Бълга-
рия преживява своята Първа национална катастро-
фа. Унищожени са българските културно-просветни 
и църковни институции в присъединените към Гърция, Сър-
бия, Османската империя и Румъния български земи.
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почва ускорено развитие на Въздушните войски. През 
следващата година започват доставки на германска 
авиационна техника. Въз основа на сключени договори 
България получава ,,тайно” военни материали и от Че-
хословакия, Италия и Полша8.

През 1936 г. Петър Манолев след успешно положен 
изпит постъпва във Военното на Н. Ц. В. училище в София.

Неговият паспорт, Серия I – 1936 и №000606, е 
издаден от Министерството на вътрешните рабо-
ти и народното здраве, Дирекция на Полицията на 
20.06.1938 г. В него са поставени печати на Дирекция 
на Полицията, югославските, унгарските, чехословаш-
ките, румънските и полските власти. Последна дата 
на печат на страница 21 – 11.09.1939 г., е за присти-
гане в Русе от Дирекция на Полицията.

Свидетелството №12/26.08.1938 г. на младши пор-
тупей-юнкер Петър Димитров Манолев, роден на 18 
септември 1915 г. в с. Каракьой, Драмско, е издаде-
но в Гдиня – Румия, Полша, за летателна подготовка, 
извършена от него от 1.07.1938 до 26.08.1938 г. Пас-
портът и свидетелството са документи, съдържащи 
важна информация за неговото усилено летателно 
обучение, което се извършва в България, както и в 
Полша през 1938 – 1939 г. Любопитен момент е, че  при 
избухването на Втората световна война – 1 септември 
1939 г., подпоручик Петър Манолев  подобрява умения-
та си във висшия пилотаж в летателна школа в Пол-
ша, но е принуден да се завърне през Румъния в Бълга-
рия, което е видно от печатите в неговия паспорт. В 
автобиографията си той уточнява, че е отзован. 

Така Петър Манолев е един от 45 български авиа-
ционни специалисти, които в периода 1938 – 1939 г. се 
подготвят в Полша за нуждите на бързо разраства-
щите се Въздушни войски9. 

Дипломата №3368 от 16 юни 1939 г. от Воен-
ното на Негово Величество училище на подпоручик 
Петър Димитров Манолев е издадена в удостове-
рение на това, че той е свършил пълния курс на 
ВНВУ (58 випуск), с царска заповед №43 е произве-
ден в първи офицерски чин и има завършено висше 
специално образование. Подписана е със зелено 
мастило от началника на училището генерал-ма-
йор Никола Михов, който по-късно е министър на 
войната (1942 – 1943) и един от регентите на Бъл-
гария (1943 – 1944), за което е осъден от Народния 
съд на смърт и е разстрелян на 1.02.1945 г.10 

На 17 юни 1939 г. цар Борис I I I  и княз Кирил 
посещават във Военното училище новопроизведе-
ните подпоручици и се заснемат с тях и техните 
преподаватели, което се вижда от датираната 
черно-бяла снимка на паспарту, съхранена от Пе-
тър Манолев. При избухването на Втората све-
товна война българската държава първоначално 
запазва неутралитет, след което се присъединя-
ва към Тристранния пакт на 1 март 1941 г., обявя-
ва война на Великобритания и Съединените американ-
ски щати през декември 1941 г., в резултат на което е 
подложена на тежки бомбардировки и през 1944 – 1945 
г. взема участие във войната на антихитлеристката 
коалиция с Германия.

Младият офицер служи във Въздушна школа и 2-ри ар-
мейски орляк през 1939 г. В следващите години е коман-
дир на крило в изтребителен полк съгласно Министерска 
заповед №58/1940 г. и №30/1941 г.11

В автобиографията си той уточнява, че първоначал-
но е изпратен на летище Казанлък ,,за взимане на II пи-
лотски изпит“, след което е на летище Карлово ,,за след-
ване в школата за изтребители-летци“. При нейното за-
вършване през януари 1940 г. е ,,назначен за командир на 
изтребително звено в 6 изтр. Полк“. През април 1941 г. 
служи на летище Враждебна, където завършва курс за 
инструктори-пилоти. След това е ,,инструктор-изтре-
бител в аеродром Карлово в изтребителната школа“. 
При създаването на военното летища Долна Митропо-
лия в края на март 1942 г. в изпълнение на поверителна 
заповед на командира на Въздушните войски временният 
командир на 6-и изтребителен полк отдава заповед за 
определяне на командния и инструкторския състав на 
новосъздадената Изтребителна школа, като един от ин-
структорите е подпоручик Петър Манолев12. На 16 юни 
1942 г. той е повишен в чин поручик13. 

През лятото на 1943 г. младият офицер сключва брак, 
за което е издадено Свидетелство за венчание  №185 от 
20.06.1943 г.на Петър Димитров Манолев от гр. Неврокоп 
и Нина Павловна Лащенова от лагера Селимие, Турция.
Свидетелството е издадено от Българската екзархия, 
Епархия Софийска, от свещеник прот. Борис поп Ата-
насов, служащ в църквата ,,Св. Мъч. Параскева“. Кумува 
им Константин Тодоров Константинов. Посочването на 
лагера Селимие в Турция подсказва за белоемигрантския 
произход на неговата съпруга.

Автобиографията му уточнява, че Нина Павлова Ла-
щенова произхожда от средно селско семейство и е до-
макиня. Нейният баща Павел Василев Лащенов е общ ра-
ботник в тютюнева фирма и продавач на дрехи, който 
има апартамент, а нейната майка – Екатерина Иванова 
Лащенова, е домакиня без имущество.

Единственото дете на Петър и Нина Манолеви е дъ-
щеря им – Мария Петрова Манолева. По сведения от род-
нини тя не оставя потомство.

През 1943 – 1944 г. в небето над България се раз-
гаря ожесточена въздушна война. София и други обекти 
в страната са подложени на тежки бомбардировки от 
американски и английски бомбардировачи. С тях неравна 
схватка водят българските изтребителни и противо-
въздушни части. Чрез извършен самопожертвователен 
таран над противников бомбардировач на 20 декември 
1943 г.  големият приятел на поручик Манолев –  поручик 
Димитър Списаревски, остава завинаги една от леген-
дите на българската авиация. В тревожното утро на 30 
март 1944 г. в българското въздушно пространство вли-
та най-многобройната до този момент от войната фор-
мация на съюзниците, включваща 253 бомбардировача В-
24J Liberator, 114 B-17G/F Flying Fortress и 223 изтребителя 
P-38G/F Lightning. Срещу тях излитат 73 български из-
требителя Dewoitine D.520 и Messerschmitt 109G-2/614. По 
своя инициатива началникът на Изтребителната школа 
в Долна Митрополия капитан Кръстьо Атанасов излита 
с още три учебно-бойни самолета Авиа АV-135B, пило-
тирани от поручик Петър Манолев, фелдфебелите Недю 
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Колев и Йордан Фердинандов, за преследване на противника15. 
При приближаването на втората вълна противни-

кови бомбардировачи В-17 до Берковица те извършват 
прехват, изпълняват няколко атаки в района на София 
и ги преследват до Радомир. Въпреки символичното си 
въоръжение (по две 7,92 мм картечници) ожесточено 
обстрелват формацията до привършване на муниции-
те. Точните изстрели на водача и подпоручик Димитър 
Сотиров подпалват един либерейтър, но изчерпването на 
горивото принуждава пилотите на учебните машини да 
се приземят на летище Божурище16. 

В разгара на въздушните боеве над България един от 
трагичните дни е 17 април 1944 г. (Черния Великден), ко-
гато загиват множество български пилоти-изтребите-
ли. В следващите месеци поручик Манолев, който служи 
на летище Долна Митрополия като инструктор, лично 
пожелава да бъде преместен в изтребителна част17.

 Кореспонденцията чрез военна поща между бра-
тята фелдфебел-школник Константин Димитров Ма-
нолев, поделение №9212 ,,Кокиче“, и Петър Димитров 
Манолев, летище Долна Митрополия, Плевенско, от 
юни 1944 г. съдържа информация, че по-малкият брат 
служи като минохвъргачен командир, води отчетност 
и съставя програми на занятията, както и че е дежу-
рен и трябва да бодърства. Тя е доказателство, че 
към този момент Петър Манолев продължава да служи 
в Долна Митрополия. 

Част от личния архив на Петър Манолев е и програ-
мата за занятията с минохвъргачния взвод в 12-а Ди-
виз. карт. дружина за времето от 26 юни до 1 юли 1944 
г. на фелдфебел-школника, командир на минохвъргачен 
взвод, Константин Манолев. 

Собственоръчно попълнения текст в автобио-
графията на Петър Манолев подсказва и защо ле-
тецът грижливо пази кореспонденцията си със своя 
по-малък брат и изготвената от него програма – Кон-
стантин (Костадин) Димитров Манолев загива в за-
ключителния етап на Втората световна война при 
Прищина като офицер, командир на минохвъргачен 
взвод на 30.10.1944 г. Другият му брат – Лазар Ди-
митров Манолев е ученик към 9 септември 1994 г., 
след което е в ШЗО, а към 1954 г. учи в Чехословакия 
индустриална химия.

На лист 5 от неговата автобиография от двете 
страни е дописван текст със син химикал, че със за-
повед №0150 на МНО на 16.04.1966 г. му е присвоено 
звание подполковник, през 1969 г. е награден с юбилеен 
медал и съдържа сведения относно преминаването на 
службата, участието в Отечествената война, увол-
нението в запаса. Към автобиографията са прикрепе-
ни известие от Софийското военно окръжие до зап. 
подполк. Петър Манолев да се яви на 15 и 16.02.1971 
г. под. 30400, съобщение от Софийското военно окръ-
жие до зап.  Петър Манолев да се яви на  24.01.1969 
г. и 2 листа едностранно попълнен машинописен 
текст с указания за попълване на автобиография. 
На 9 август 1944 г. командването на 3/6 изтребителен 
орляк е поето от бившият началник на Изтребителната 
школа капитан Атанасов, който заменя нуждаещия се от 
лечение капитан Чудомир Топлодолски.

Още на следващия ден повежда дошлите с него инструк-
тори и възпитаници от Школата в бой срещу група B-24G 
Liberator. В автобиографията си Петър Манолев указва, че 
е назначен за ,,командир на изтребителна ескадрила в ае-
родром Божурище в състава на 3/6 изтребителен орляк“.

На 17 август 1944 г. отново в полет са изправните 15 
изтребителя Ме-109G-6. Те атакуват група противникови 
бомбардировачи, завръщащи се от поредните бомбарди-
ровки над Плоещ. В боя поручик Манолев постига поразява-
щи попадения над американски бомбардировач, при което е 
тежко ранен. Въпреки това успява да приземи своя повреден 
изтребител. След претърпяната операция в Овча купел от-
ново поема командването на частта. Награден е с орден ,,За 
храброст” IV ст., II кл. Участва в 8 въздушни боя срещу англо-
американските въздушни групи.

Участва в заключителния период на Втората световна 
война, изпълнявайки задачи по съпровождане на бомбарди-
ровачи, разузнаване и щурмуване на летища, механизирани и 
обозни колони на противника. Завършва своето участие във 
Втората световна война с три признати въздушни победи18.

Коренната промяна в българския общественнополитиче-
ски живот през септември 1944 г. има своите съдбоносни 
проекции върху участта на царските офицери и техните 
семейства. Част от офицерите са убити, а огромната 
част, в разцвета на силите си, са уволнени в запаса и са 
преследвани от новата власт. В следващите десетилетия 
те са принудени да работят неприсъща за тях работа, за 
да издържат в лишения своите семейства.

През 1946 г. служи като командир на юнкерско учебно 
ято съгласно министерска заповед №31, а на 15 септем-
ври е повишен в чин капитан. През следващата година е 
инструктор по изтребителната авиация в Щаба на Въз-
душни войски, изпълнявайки министерска заповед №11419. 
От автобиографията му става ясно, че през януари 1945 
г. орлякът, в който служи, е преместен в Карлово, а през 
юни – в Сливен, като през годината е командирован до 
Печ, Унгария, за прехвърлянето по въздуха на трофейни 
изтребители. Участва и в списването на списание ,,Въз-
душен преглед” с преводни статии от руски език.

В следващите години е назначаван на различни щаб-
ни длъжности. През 1953 г. е арестуван по неясни об-
винения, след което е уволнен в интерес на службата. 
Повишен в звание полковник. Награждаван с български и 
съветски отличия.

Изключително показателно за времето, в което жи-
вее, към 1954 г. е приложеното ,,Указание за попълване на 
автобиографията“, в което подробно се изискват сведе-
ния за социалното произхождение, за роднини, включител-
но първи братовчеди – политическа принадлежност, ,,член-
ство в реакционни организации, противонародна дейност 
и др.“, служил ли е в окупационния корпус, бил ли е в чужби-
на, задължително се посочват лица с точни адреси, които 
го познават, и т.н.

След демократичните промени в България през 1989 
г. въздушният ас Петър Манолев е награден двукратно с 
награден знак ,,За вярна служба под знамената“ II степен, 
като и тези негови отличия са дарени на НВИМ. Първо-
то награждаване е извършено през 2004 г. от военния 
министър Николай Свинаров, а второто  – от военния 
министър Аню Ангелов през 2010 г.20
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Доайенът на българските ВВС почива на 19 март 
2013 г. София.
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КОЛЕЖЪТ НА ЛАЗАРИСТИТЕ В ИСТАНБУЛ
(1803 – 1914)

гл. ас. д-р Николай Иванов, НВИМ

Впериода от началото на XIX в. до началото на 
Първата световна война (1914 – 1918) активна 

просветна дейност в териториите на Османската им-
перия развиват лазаристите и тяхната Конгрегация на 
Мисията. Орденът „Св. Лазар“ е основан през 1625 г. 
от Св. Венсан дьо Пол (Св. Викентий от Паола)  в Па-
риж. Лазаристите заедно с подчинената им девическа 
конгрегация „Сестри на милосърдието“ (Сестри Викен-
тинки) имат значителен принос в разпространението 
на френската образователна мрежа в Ориента. Опи-
райки се на религиозния протекторат над католиците 
в султанска Турция, регламентиран от капитулациите, 
сключени през 1604, 1673 и 1740 г., които се подновя-
ват до началото на Първата световна война, Франция 
оказва сериозна материална и дипломатическа подкре-
па на католическия орден.

С политическата и финансовата помощ на Париж 
мисиите на религиозното общество се превръщат в 
основен инструмент за пропагандиране на културното 
влияние на западната държава в района на Източното 
Средиземноморие. През 1780 и 1783 г. с наредби на крал 
Луи ХVІ (1774 – 1792) всички имущества на разпуснатия 
от папа Климент ХІV (1769 – 1774) Орден на йезуитите1 

през 1773 г. са предадени в полза на ордена „Св. Лазар“, 
което способства за разгръщане на мащабна просветна 
и благотворителна дейност на лазаристите в Ориента2.

В края на ХVІІІ в. Конгрегацията на Мисията влиза във 
владение на принадлежащите преди това на Общество-
то на Исус имоти в териториите на султанска Турция. 
Свещениците лазаристи се установяват на 18 юли 1783 
г. в манастира „Св. Беноа“ в Галата, който става тя-
хна резиденция в столицата на Османската империя, и 
основават колеж, който през следващите години е едно 
от най-престижните средни учебни заведения в Турция. 
Елитното училище е създадено от ордена „Св. Лазар“ 
през 1803 г. До края на Първата световна война колежът 
многократно се преустройва и четири пъти сменя свое-
то местоположение. Причините за това са разрушаване 
на сградите от пожари или епидемии от заразни боле-
сти. През 1812 г. учебното заведение, което в момента 
обучава 60 момчета, затваря врати заради бързо раз-
пространяващата се чума в столицата на Османската 
империя. Училището е преустроено и официално откри-
то наново през юни 1831 г. в мисията на лазаристите 
„Св. Беноа“ в Галата. На тържествената церемония при-
съства целият персонал на френското посолство в Ис-
танбул. Това е важен знак за отношението на западна-
та държава към разпространението на своето културно 
влияние в Ориента. Един от присъстващите дипломати 

заявява, че създаването на един християнски колеж в 
главния политически център на Турция е много по-голям 
успех, отколкото подписването на петдесет протокола 
и споразумения. Първоначално за обучение са приети 29 
момчета, като само 2 от тях не са католици. За супери-
ор е назначен лазаристът Моатрел. Той ръководи учреж-
дението с помощта на духовния директор Брюне и отец 
Лене – директор по учебната част. В програмите на учи-
лището силно е застъпено обучението по чужди езици. 
Има курсове по старогръцки, новогръцки, турски, армен-
ски, латински, френски и италиански език. Задълбочено 
се изучават история, география, физика и математика. 
За възпитаниците с висок успех са предвидени допълни-
телни занимания по търговия и по изготвяне на адми-
нистративни документи. Това са полезни практически и 
теоретични занимания, които за в бъдеще ще подгот-
вят младежите за тяхната професионална реализация. 
През 1832 г. колежът е преместен в новата сграда на ла-
заристите в предградието Сан Стефано. Четири години 
по-късно Конгрегацията на Мисията закупува имоти в 
квартала Бебек3. Там се намира училището в периода от 
1 октомври 1836 г. до 17 април 1867 г4. 

Престижното училище издига своя авторитет под 
ръководството на Луи Лельо, който го ръководи от 1839 
до 1846 г., и големия ориенталист Еужен Боре, поел уп-
равлението през 1851 г. Благодарение на добре подгот-
вения преподавателски състав учениците имат възмож-
ност да получат солидно образование по европейски об-
разец. Това е оценено от френската държава и през 1843 
г. крал Луи-Филип (1830 – 1848) удостоява учреждението 
със званието „Кралски колеж“. 

В доклада си до Централния съвет на Центъра за раз-
пространение на вярата5 апостолическият префект на 
лазаристите в Истанбул Дюмерк описва състоянието 
на училището през 1847 г. По това време персоналът 
се състои от 7 мисионери, 3 свещеници помощници и 9 
професори, някои от които са светски лица. Според не-
го образователният процес се развива много добре. В 
края на учебната 1847 г. учениците вземат своите из-
пити с високи резултати и повечето от тях ще получат 
престижна реализация след завършването си6. През 1867 
г. колежът отново се мести в новите си помещения в 
мисията „Св. Беноа“ в Галата. Същата година към учеб-
ното заведение е създадена семинария. Още през 1863 
г. върховният ръководител на лазаристите Жан-Батист 
Етиен предприема пътуване на Изток и се разпорежда 
на местните супериори на мисиите да създадат семина-
рии към управляваните от тях колежи. В тези учрежде-
ния трябва да се обучават за свещеници представители 



Електронен вестник за музеология и военна история БРОЙ 1, 2017

на местното население. Финансовите възможности на 
ордена не позволяват да се поддържат големи духовни 
заведения и затова откритата семинария към колежа в 
Истанбул през 1867 г. обучава само 12 момчета. Иници-
ативата е подпомогната от Фондацията на източните 
училища7,която осигурява три годишни стипендии от по 
500 франка. Конгрегацията на Мисията държи за разви-
тието на кадрите на тези духовни училища, които за 
в бъдеще ще разпространяват католицизма в Ориента. 
През 1883 г. 4 момчета завършват пълния курс на малка-
та семинария към колежа на ордена „Св. Лазар“ в столи-
цата на Турция. Трима са изпратени да продължат своето 
образование в Париж, а четвъртият от тях е приет в 
Колежа на Пропагандата в Рим. Италианските йезуити 
основават през 1864 г. в Пера колеж „Св. Пулхерия“. Въ-
преки че училището е разположено на централно място, 
свещениците от Обществото на Исус не успяват да при-
влекат достатъчно ученици и не съумяват да осигурят 
финансовото му обезпечаване. Затова през 1893 г. сгра-
дата на учебното заведение е обявена за продан. Много 
институции проявяват интерес към офертата. Теренът, 
на който е построен колежът, е с площ от 2029 кв. м, 
а зданието е с квадратура от 867 кв. м и се намира на 
върха на Пера. Първоначалната му оценка е 22 230 тур-
ски лири. Българската екзархия също проявява желание 
да се сдобие с нова сграда, където да бъде основано учи-
лище. Българското Министерство на външните работи 
и изповеданията (МВРИ) води преписка по този въпрос 
в периода между 22 септември и 29 октомври 1893 г. 
с дипломатическото ни представителство в Истанбул. 
Заинтересовани са още успенците8 и Братята на хрис-
тиянските училища9. След дипломатически натиск от 
страна на френското правителство и с благоволението 
на Ватикана сградата и прилежащият й терен са заку-
пени от Конгрегацията на Мисията за 500 000 франка 
през 1897 г. с условието първата вноска в размер на 100 
000 франка да се плати в следващите дванадесет ме-
сеца, а останалата част от сумата на вноски с 4 % 
годишна лихва. След като са извършени необходимите 
приготовления, в „Св. Пулхерия“ са настанени началните 
класове на колежа на лазаристите в Истанбул. През 1920 
г. Сестрите на милосърдието поемат управлението на 
посоченото по-горе учебно заведение и го реорганизират 
в девически лицей10. След установяването на училището 
в мисията „Св. Беноа“ през 1867 г. лазаристите го ръко-
водят, като стриктно следват учебни програми, които 
са утвърдени във Франция. В периода между 1867 и 1878 
г. броят на учениците варира между 70 и 140. Протекци-
ята, която получава от френското правителство, поз-
волява на учреждението да затвърди своите позиции на 
елитно средно учебно заведение. Ръководството на ко-
лежа държи на получаването на комплексно образование 
от учениците и на обучението на широк кръг от дисци-
плини. Много често директорите отстояват тези виж-
дания пред някои, най-вече по-заможни родители, които 
често протестират срещу наблягането според тях на 
теоретичните науки за сметка на практическите кур-
сове по търговски и административни дела. През 1880 
г. сградите на училището в Галата са ремонтирани. В 
следващите години колежът затвърждава своя престиж 

под ръководството на Франсоа-Ксавие Лобри, който през 
80-те години на ХІХ в. е директор, а от 1891 до 1931 г. 
е визитьор на лазаристите в Турция, и Луи Плансон, ди-
ректор от 1892 до 1895 г. В помощ на свещениците от 
ордена „Св. Лазар“ за обучението в началните класове в 
„Св. Пулхерия“ помагат Сестрите на милосърдието, а от 
1892 г. и свещеници от конгрегацията Малките братя 
на Мария (Братята Маристи)11. От 1893 г. дипломите 
на училището са признати за равностойни на тези от 
средните училища във Франция. Това е едно заслужено 
признание за професионализма на преподавателския със-
тав и за усилията, положени от зрелостниците. През 
1905 г. след предприемането на редица антиклерикални 
законодателни мерки от правителствата на Третата 
република тази привилегия е отнета и от този момент 
крайните изпити за завършване се провеждат от жури, 
изпратено от Франция. Това не намалява качеството 
на образованието, което колежът дава на своите въз-
питаници. При провеждането на учебните занятия се 
отдава голямо значение и за бъдещата реализация на 
децата. В годината на завършване учениците са изпит-
вани от комисия, състояща се от директори на банки и 
от представители на Търговската камара. Така се да-
ва възможност на най-способните да получат доходна и 
престижна работа в администрацията не само на Ос-
манската империя, но и в съседните държави и Франция. 
По време на Първата световна война между 1914 и 1918 
г. училището е затворено от турските власти. За този 
четиригодишен период в сградите му се настанява Им-
перският колеж на Истанбул (College Imperial d’Istanbul). 
През 1919 г. елитното училище е отворено наново и бър-
зо възстановява своята дейност. От следващата годи-
на секцията „Св. Пулхерия“ се отделя и става девически 
лицей, а колежът на лазаристите приема за обучение 600 
момчета от различни националности12. 

Училището на Конгрегацията на Мисията в столица-
та на Османската империя става едно от важните сре-
дища на френското културно влияние и образованост на 
Изток от втората четвърт на ХІХ в. до средата на 20-
те години на ХХ в. Тук традиционно се обучават децата 
на заможните католически фамилии в Истанбул. Таксата 
за обучение е висока и колежът не е достъпен за обикно-
вените и бедни хора. Сред учениците има и представи-
тели на различните народности в империята. През 1846 
г. в училището, намиращо се в предградието Бебек, се 
срещат арменци, гърци и турци. По това време тук се за-
писват и първите български младежи. Те произлизат пре-
димно от среди, които са свързани с българо-френската 
търговия. Първите стипендии за българи са издейства-
ни със застъпничеството на Михаил Чайковски. По това 
време той е представител в Истанбул на Полската по-
литическа агенция със седалище в Париж, която служи на 
френските интереси, работи за налагане на католицизма 
в Ориента и води борба против разширяването на руско-
то влияние на Изток. Преподавателят по гръцки език в 
колежа Никола Мурат в писмо до централата на лазарис-
тите дава данни за различните националности в учеб-
ното заведение през 1862 г. В Диаграма 1 и в Диаграма 
2 са представени възпитаниците на елитното училище 
съгласно тяхната народност и вероизповедание:
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Диаграма 1

Преподавателският състав е от 7 французи, 2 гърци, 
1 арменец и 1 турчин. Всички са католици с изключение 
на единия от французите, който е протестант.

 Според Николай Генчев от Кримската война (1853 – 
1856) до 1878 г. в колежа получават образование 90 бъл-
гарски младежи. Ето защо за кратък период в учебното 
заведение има курс по български език. За същото време 
в Русия всички български ученици и студенти наброя-
ват 267 души. Затова е голям приносът на лазарист-
кото училище за формиране на възрожденската и сле-
досвобожденската ни интелигенция. В колежа получават 
високо хуманитарно образование Добри Войников, Григор 
Начович, Тодор Пеев, Димитър Бракалов, Тодор Икономов, 
Христо Д. Ваклинов и др. През 1855 г. Драган Цанков изу-
чава френски език в католическото училище, а после е 
назначен за преподавател. Същата година той основава 
„Община за българска книжнина“ в дома на Конгрегация-
та на Мисията „Св. Беноа“ в Галата, където с финансо-
вата помощ на Еужен Боре отваря своя печатница. Там 
издава вестник „България“ с прокатолическа и профрен-
ска ориентация и се заема с пропагандирането на уния-
та с Римската църква. Тези негови действия и политика-
та на лазаристите за покатоличване на християните в 
Османската империя довеждат до отрицателна реакция 
срещу изпращане на българчета в колежа от страна на 
представителите на българската национална интели-
генция, от революционните среди и от някои от вода-
чите на националната партия в църковното движение. 

Противници на френското училище са и руските дипло-
мати в Истанбул. Времето показва, че опасенията им са 
неоснователни. Повечето от възпитаниците на колежа 
стават ревностни патриоти и носители на западната 
култура и образование. Те стават важна част от елита, 
на който се възлагат надежди да положи основите за 
бъдещ просперитет на освободената през 1878 г. бъл-
гарска държава13.

Диаграма 2

Никола Кръстев Войводов 
(1842 – 1867)

 Български революционер, 
учил в колежа на лазаристите 

в Истанбул до 1860 г.

Драган Кириаков Цанков 
(1828 – 1911)

Български общественик. Един от 
водачите на униатското движе-
ние през Възраждането. Препода-

вател в колежа на лазаристите 
в Истанбул

Йосиф I Български екзарх 
(светско име Лазар Йовчев) 

(1840 – 1915)
Учил в колежа на лазаристите 

в Истанбул 
от 1862 до 1864 г.
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