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   България е страна с многогодишна 

история, градена през вековете. Историята 

помни много, познава герои, победи, 

падения, подвизи и саможертви. Българите 

са народ, с историческо самосъзнание, който 

познава добре своята история и гради с 

гордо вдигната глава бъдещето си. 

   Знанието за миналото, укрепва вярата в 

бъдещето. Българският народ има много 

славна история. Велики царе, дали всичко за 

родината. Жертвоготовни бойци, които са се 

впускали в битки за независимост и свобода. 

Будители, които са просвещавали народа. С 

неуморим хъс и борбен дух , българите 

воюват за своите земи. Съединението през 

1885 и Независимостта през 1908 година са 

доказателството за непримиримостта на 

българите, които няма да се откажат и ще си 

върнат Националното обединение. През 

1903 година става ясно, че всички 

дипломатически или революционни методи 

за тази цел са изчерпани и единственият 

останал вариант е пътят, водещ към войната. 

Българите започват своята подготовка, но 

противникът има числено предимство, за да 

бъде превъзмогнато са необходими 

съюзници.   

 

      „Те воюваха за България“ 
             Автор: Петя Драгомирова 
 

 

Първият такъв е сключването на Българо-

Сръбския договор през 1912г, който бива 

направен от правителството на Иван Гешов. 

Същата година е последвана и от Българо-

Гръцки договор. Като финал на Балканския 

съюз се сключва устния Българо-

Черногорски договор. Есента на същата 

година носи със себе си и аромата на 

войната. 

   Огромният ентусиазъм на българите 

предразполага шеметното впускане във 

войната. Не се бави и първото противниково 

разгромяване при Лозенград и Люлебургас-

Бунархисар. Никой в Европа не е вярвал, че 

за по-малко от месец българската армия ще 

достигне почти до Цариград. 
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   Отново неочаквано за чуждите военни 

експерти Одрин е превзет след двудневна 

българска атака. Това принуждава Високата 

порта да моли за мир, такъв се включва в 

Лондон на 17 май 1913г. Основната тежест 

на Балканската война е изнесена от 

Българите. Но заради допуснати грешки в 

договорите Българската държава не успява 

да си възвърне това, за което се е борила. 

Ситуацията излиза извън контрол и това 

принуждава Българите да се откажат от 

военни действия. Краят на войната довежда 

до първа национална катастрофа, тъй като 

войната водена за свободата на 

сънародниците им в Македония ги поставя в 

по-тежко положение. 

Българите подхождат с изключително 

голямо желание и се впускат със всички 

сили в тази война. Настъплението е било 

изключително стремително и бойният дух 

на много високо ниво. Никой не е 

предполагал на какво са способни. Руският 

император Николай Втори, предупреждава  
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професор Стефан Бобчев, че само Русия е 

способна да победи Османската империя и 

отправя предупреждение, че не бива 

българите да тръгват по този път. Другите 

страни са споделяли мнението на Русия, че е 

най-добре България да не посяга към 

оръжието. Но ,още в началото всички тези 

вярвания биват опровергани и Българите за 

пореден път доказват, че атаката им е в 

кръвта.  

   Малко не достига на Българския народ 

изцяло да грабне величието. Спечелват се 

битките, водени на бойното поле, но се губят 

тези в политиката. Извоюват се битки, но се 

губи войната. Независимо от всичко, те 

воюваха за България, за да може всеки един 

да се гордее, че е българин. Да се гордее с 

сърцатите герои ,паднали в битка за 

родината. Те воюваха за България, за да 

може с високо вдигнати глави всеки един да 

застане зад цветовете на българското знаме 

и с ръка на сърцето да изрече думите „ … 

българин да се наричам , първа радост е за 

мене..“ . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Балканските войни 

(1912-1913г.) 

   От 681 година досега, българската войска е 

гарант за съществуването ни като народ и 

държава. Водила безброй битки през вековете, 

тя винаги се е ползвала с обичта и доверието на 

българите, била е обект на гордост и пример с 

храбростта на воините. 

   Героизмът и военните умения на българите са 

признати от световно уважавани военни 

капацитети. Някои от операциите на армията ни 

през Балканската  война са влезли в учебниците 

и се изучават във военните академии по света. 

   Балканската война (1912–1913 г.) е венец на 

десетилетните усилия на българската държава 

да отхвърли веригите на Берлинския договор от 

1878 г.  

   Балканската война, наричана още Първата 

балканска война, е военен конфликт 

между Османската империя, от една страна, и 

съюзените България, Сърбия, Гърция и Черна 

гора, от друга, продължил от 26 септември (9 

октомври по нов стил) 1912 до 17 (30) 

май 1913 г. 

   Победата на съюзниците слага край на 

петвековното османско господство 

на Балканския полуостров. Империята губи 

всичките си владения на полуострова, с 

изключение на тясна ивица територия по 

северния бряг на Мраморно море. Останалата 

част на Тракия заедно с Източна 

Македония попада под българска власт. Сърбия 

завладява Косово, Северозападна Македония и 

други области, Гърция – Епир, редица острови 

в Егейско море и Югозападна Македония 

със Солун, а скоро след Лондонския мирен 

договор е създадена независима Албанска 

държава. Споровете за подялбата на 

Македония водят до разрив в Балканския 

съюз и до Втората балканска война, която 

избухва само месец след приключването на 

Първата. 

   Първата балканска война нанася големи щети 

на жителите на районите, през които 

преминават войските.  

   Епидемии от холера и дизентерия отнемат 

живота на много жители на Източна Тракия и 

България през есента на 1912 г. 

 

Автор: Али Зафер 

 

   Българска войска в двора на джамията 

Султан Селим в Одрин след превземането 

на града на 13 март 1913 г. 

 

   Офицери и войници от пионерните части 

празнуват падането на Одрин в къщата на Шефик 

бей, от ляво на дясно, седящи са: капитан 

Страшимир Кушев, кап. Стилиян Максимов 

- началник автомобилния парк, кап. Илия 

Силвестров - командир на сборна пионерна рота и 

други, Одрин 13 март 1913 г. 
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Военни успехи: Категорична българска 

победа над османците при Лозенград 
 Автор: Марина Господинова 

   Днес, 11.Ⅹ.1912г., на седмия ден от началото 

на войната между балканските народи и 

Османската империя, в 11 и 30 часа сутринта, 

Лозенградската крепост бе завзета от смелите 

българските войски. Ура! 

   Победата при Лозенград се смята за 

изключително важна. На първо място, тя има 

много голям психологически ефект - българската 

армия постига първа убедителна победа над 

някогашния си поробител. Генерал Радко 

Димитриев, който е начело на Ⅲ-та армия и се 

намира сега на мястото на събитието, казва – 

„Тук, на странджанските хълмове, ние, 

българите, след петстотингодишно робство, си 

премерихме за пръв път силите с турската 

армия, като и нанесохме удар с решително 

влияние за всичкия по-нататъшен ход на 

войната“.  

   Генералът разказва и още подробности за 

армията, която предвожда, и пътя, изминат от 

нея до желаната победа. След обявяването на 

войната главното командване насочва Ⅱ-ра 

армия начело с генерал Никола Иванов към 

Одрин, Ⅰ-ва армия начело с генерал Васил 

Кутинчев – в участъка към Одрин и Лозенград, а 

Ⅲ-та армия е изпратена да премине през 

Странджа. Планът е тя да остане незабелязана 

от турците, неподозиращи нито за 

съществуването и, нито дори за възможността 

53 000 войници да изминат разстояние от 120 

км през тези непристъпни места и да се 

изправят срещу десния фланг на 250 000-та 

Източна турска армия на Абдулах паша. Но 

храбрите българи, проявяващи висок боен дух, 

нетърпеливи за срещата с врага, въпреки 

трудностите и липсата на снабдяване, правят 

този подвиг в рамките само на шест дни! 

   В последвалите двудневни кръвопролитни 

боеве край селищата Гечкенли, Севиолу, 

Раклица, Петра и Ескиполос българските армии 

са бързи, решителни и стремителни в 

действията си и извоюват заслужени победи. 

Дезорганизирана, Източната турска армия  

 

отстъпва панически на юг към Бунар Хисар и 

днес предава едно от най-важните османски 

укрепления в ръцете на българите без 

съпротива. Войниците са тържествено посре-

щнати от местното българско население, а 

думите на надменния фелдмаршал Фон дер Голц 

отпреди битката: „Лозенградските силни 

позиции могат да бъдат превзети само след 

шестмесечна обсада, и то от пруси.“, са 

опровергани от с пъти по-малобройната от 

противниковата българска войска. 

   В Лозенград са взети ценни трофеи – около 60 

оръдия, 2 самолета и огромно количество 

боеприпаси. Генерал Димитриев прибира като 

символ на победата златната сабя и сребърните 

пищови на Махмуд Мухтар паша. Негово 

Величество Фердинанд изпраща благодарствена 

телеграма към армиите и ги поздравява за 

проявените смелост и храброст на фронта. 

Пожелава им успех и в бъдещите битки от 

войната. 

По първоначални данни в сраженията са 

загинали около 600 души и са ранени над 1000 

войници. Близките на загиналите ще бъдат 

известени за загубата възможно най-скоро. В 

утрешния ден, на 12.Ⅹ.1912г., в 10 часа 

сутринта, ще бъде отслужена панихида и 

молебен от Софийския митрополит Партений в 

катедралата св. Крал в памет на загиналите 

войски и проявения от тях героизъм. Мир на 

душите им! 

 

/Български войници и офицери в Лозенград/ 

 
/Български войници и офицери в Лозенград/  

 
/Шествие на български войници в Лозенград/  

/ 
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-  Пристигнахме на 1 февруари. Бяхме част 

от 10 родопски полк на Осма тунджанска 

дивизия. Условията бяха много тежки. 

Живеехме 10 човека в един окоп. Беше 

много мръсно. На земята имаше 5 

сантиметра вода от проливните дъждове 

и беше изключително тясно. Спяхме по 

един час на вечер и дори понякога се 

налагаше да стоим будни, бяхме много 

изморени. Ядяхме мухлясали филии със 

стар салам и мистериозна сива супа, която 

не знаехме от какво е, и пиехме много 

малко вода, защото беше много мътна и 

гадна на вкус. 

   Нашата работа беше да зареждаме 

оръдията и да ги придвижваме, но 

понякога ни изпращаха и на 

индивидуални мисии. Беше много трудно. 

Ние бяхме най-отпред и виждахме всичко, 

около нас постоянно падаха повалени 

войници и гърмяха гранати, но ние 

продължавахме напред, защото нямахме 

избор. 

   Тогава на 24 март в 8 часа вечерта 

дойдоха пратеници на генерал Вазов и 

казаха че на следващата сутрин ще 

започне боя. Всички ни беше страх. От 

нашия окоп бяхме останали само двама, 

другите бяха уцелени от граната. 

Трябваше да вземем важно решение. 

Решихме да се обединим със съседните 

окопи, тъй като бяхме твърде малко, за да 

се бием по отделно. Всички се съгласиха 

аз да стана водач, тъй като нашият беше 

застрелян предишният ден. И така на 25 

март 4 сутринта започнахме безмълвно 

придвижване към вражеските позиции. 

Сражението започна 56 пехотен полк, а 

ние ги последвахме заедно с 23 

Шипченски полк. В 9 часа сутринта 

предната отбранителна позиция в 

Източния сектор беше превзета. 

 

/Разказ на оцелели войници след превземането на крепостта/ 

 

Одрин под обсада 

Автор: Радислав Чобанов 

 

 

Всички се радвахме но трябваше да се 

върнем, защото нямахме достатъчно 

боеприпаси. Вечерта на 25 март в 23 

часа решихме да довършим 

започнатото. Приближихме се, но за 

нещастие попаднахме под пушечен и 

оръдеен огън от вражеската армия, но 

въпреки всичко минахме през оградата 

и нахлухме във форта Айджиолу и към 

1:45 часа на 26 март издигнахме фенер-

сигнал към българската артилерия да 

спре огъня. Малко след 6 часа падна и 

фортът Айвазбаба. Сутринта беше 

овладяна и главната отбранителна 

линия на Одрин. До обяд последната 

съпротива беше преодоляна и Шукри 

паша беше заловен – бяхме победили. 

Всички много се радвахме и най-вече че 

сме оцелели. 

 

/Карта на обсадата на Одрин/ 
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Битката при 

Дойран 1917г. 

 

   На 9 май 1917 година се записа една 

от най-блестящите страници в 

българската военна история, а именно 

победата над Великобритания, 

благодарение на Владимир Вазов и 

Девета плевенска дивизия. Планът за 

отбранителното сражение срещу 

настъпващите сили на Антантата бе 

предварително подготвен от генерал 

Вазов с главна цел победа. 

   В деня на заминаването си към 

мястото  на битката Вазов заяви: 

“Трябва да победим или да умрем- друг 

избор няма!“. В името на успеха, 

пълководецът изгражда пет паралелни 

позиции, оборудвани с бетонни 

бункери, които помагат на войниците в 

случай на артилерийски обстрел, и 

разузнава поведението на врага си. 

Така той успя да извоюва победата. 

   Девета плевенска дивизия даде 

малко жертви в съпротивата срещу 

англичаните и гърците благодарение на 

укрепленията. Оцелелите вече са при 

своите семейства и отпразнуват 

победата, а някои от съпругите и 

майките на войниците изпращат 

подаръци на ген. Вазов  в знак на 

благодарност, че е опазил мъжете им. 

 

Автор: Десислава Димова 

Битка при завоя 

на Черна 
 

   От 3 октомври до 14 ноември 1916г. 

Българските войски са водели 

кръвопролитни отбранителни боеве 

срещу връхлитащите съглашенски 

войски. 

   Цели 42 денонощия, малобройните 

български войски са обезкървявали 

силите на Антантата и са спрели 

временно настъплението им към 

Битоля. 

   Французите са имали мощна 

артилерия и преоравали постоянно 

българските позиции и окопи, а  след 

това атакували с пехотата. Особено 

Ожесточени са били пехотните 

френски атаки на 4, 14 и 28 октомври 

и 14 ноември 1916г. Те са отблъснати 

с големи загуби за противника. 

Унищожен е 2/3 от състава на 

френската колониална дивизия. 

   Днес във френското Битилско 

военно гробище почиват костите на 

близо 15 000 френски офицери и 

войници, загинали в жестоките боеве 

при Кенали. Тунджанските полкове, 

към които се присъединяват и други 

полкове-части от 21-ви полк и 33-ти 

Свищовски полк от 9-та Плевенска 

дивизия също понасят сериозни 

загуби. 12-ти Балкански полк и 23-ти 

Шипченски полк, сражаващи се на 

Кеналската позиция губят половината 

от личния си състав, който е около 

5000 души. 

 

Автор: Антония Стратиева 
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Топлишко въстание 

 

   На 21 февруари 1917 г. в района на 

областта Топлица избухва бунт.  

Условията са създадени от това, че 

българската войска фактически не 

взима в плен предаващите се през 

1915 г. сръбски офицери и войници. 

Поводът е мобилизирането на 

войници в областта. След разгрома на 

сръбските войски, българската армия 

не прочиства изцяло района, понеже 

счита че населението е лоялно към 

новата власт. На 12 март започва 

българска контрачетническа операция, 

ръководена от Александър Протогеров 

и полковник Петър Дървингов, в която 

участват и сили на ВМОРО начело с 

Тане Николов.  Българските и 

австроунгарските власти действат 

съвместно. След няколкодневни 

сражения българската армия влиза в 

Прокупле на 14 март, а 

австроунгарците – в Куршумлия. Към 

25 март редът е напълно възстановен. 

На 15 май Войнович успява да премине 

старата българска граница и нахлува в 

Босилеградско. Запалва селата Горна 

Лисина, Ръжана и самия Босилеград. 

Изгаря почти целият град, убити са 32 

българи, а две деца са живи изгорени. 

След това се оттегля към Косово и 

действа в районите, контролирани от 

австроунгарците – Печ, Метохия и 

Санджак 

 

Автор: Васил Цеков 
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Нишката операция 1915г. 

   Битката за Морава, още позната като 

Нишката операция е битката, с която 

България се включва в Първата световна 

война на страната на Централните сили. 

България, начело с генерал-лейтенант 

Климент Бояджиев, напада и разбива 

Сърбия. 

   Битката се развива по следния начин – в 

началото лошите климатични условия и 

непроходимия терен забавят българското 

настъпление. Отчаяно, сръбските части се 

опитват да се съпротивляват, но отбраната 

им е бързо сломена от Българите. Това 

кара сърбите да се опитат да отстъпят, но 

българската армия ги преследва, нанася 

голяма щета на сърбите и настъпва към 

Ниш. На 22 октомври българската армия 

навлиза в Ниш и започва да щурмува 

града. Отбранителният рубеж на Нишката 

крепост е бързо пробит, което кара 

сърбите да побягнат панически. На 

следващия ден българската войска 

навлиза триумфално в изоставената 

Нишка крепост, без бой. Успява да залови 

и плени дезертирали войници от 

сръбската войска и бива възнаграден със 

складовете с храни, мунициите и новото 

въоръжение изоставено в крепостта. Тази 

победа носи голямо психологическо 

въздействие на България. Повдига 

самочувствието и бойния им дух.  

В тази битка Българския народ губи 

2200 човека и 6980 биват ранени, а Сърбия 

изгубва 6000 войници. 

 

 

Автор: Ертурул Муса 

/Българска пропагандна картичка за 

превземането на Ниш, 5 ноември 1915г./ 

 

С Битката за Морава (14 октомври - 9 

ноември 1915), известна още като Нишка 

операция и Моравска настъпателна 

операция, България се включва в Първата 

световна война на страната на Централните 

сили и напада Сърбия. В резултат на битката 

противостоящите сръбски сили са разбити. 

   В началото, поради лошите климатични 

условия и непроходимия терен, настъпвахме 

забавено. Въпреки отчаяната съпротива на 

сръбските части успяхме да сломим 

отбраната им, след като накарахме техния 

Княжевацки отряд да отстъпи на 12-13 

октомври под натиска на Осма пехотна 

тунджанска дивизия. Това накара сърбите да 

се изтеглят и от Пиротския укрепен пункт на 

14 октомври. Първа армия ще продължи да 

ги преследва и след пробива ще настъпи към 

Ниш. 

   22 октомври – След ожесточени боеве 

достигнахме покрайнините на Ниш. 

Щурмът на града ще започнат едновременно 

части от северната и източната група на 

Първа българска армия.  

   22 октомври 20 ч. – Пробихме 

отбранителния рубеж на Нишката крепост в 

16 ч. българско време с помощта на 

Четвърти пехотен плевенски полк на Девета 

плевенска дивизия с фронтална атака на 

нож. Сърбите побягнаха панически, 

изоставяйки в наши ръце цялата укрепена 

линия. 

   23 октомври 21 ч. – Сутринта армията ни 

влезе без бой, триумфално и победоносно в 

изоставената Нишка крепост, залавяйки 

огромно количество военни трофей – 

складове с храни, муниции и ново 

въоръжение. Хиляди дезертирали от 

сръбската армия войници се предадоха в 

плен, а останалите сръбски части позорно се 

оттеглиха. 

   Победата ни при Ниш вдигна българския 

национален боен дух. Правителството на 

Никола Пашич бе принудено да изостави 

временната си военна столица и да се спаси 

с бягство към Косово. 

Написал: командир и лидер – Теодор 

Петров 

Автор: Ертурул Муса Автор: Теодор Петров 
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Фердинанд I Български 
 

   Фердинанд I е бил роден на 26 

февруари 1861г. във Виена. Той е бил 

княз на България от 7 юли 1887г. до 22 

септември 1908г., когато бива 

обявема и Независимостта на 

България. След време, става и цар, но 

на 3 октомври 1918г. абдикира. В 

Третата българска държава, 

Фердинанд е бил най-дълго 

управляващият монарх с 

продължение от 31 години. 

Семейството му не е било от най-

малките. Предшественикът му е бил 

Александър I, а наследникът Борис III. 

Баща му е бил Аугуст фон Сакс-

Кобург-Гота, а майка му е била 

Клементина Бурбон-

Орлеанска.Фердинанд след дълъг 

живот е починал на 10 септември 

1948г. в Германия. 

По време на Българската криза български 

пратеници разговарят във Виена с 

Фердинанд Сакскобургготски и на 25 юни 

1887 г. (7 юли нов стил) Великото 

народно събрание го избира за княз на 

България. Същият ден принцът подава 

оставка от австро-унгарската армия и 

уведомява австрийския външен министър, 

че приема избора. Фердинанд полага 

клетва пред Великото народно събрание в 

Търново на 2/14 август 1887 г. Франция, 

Германия и Русия обявяват избора за 

незаконен. Високата порта не изразява 

мнение, а Австро-Унгария и Англия заемат 

двусмислена позиция: изборът е законен, 

но не може да бъде признат без съгласието 

на Високата порта, съгласно Берлинския 

договор. На 22 септември 1908 г. заедно с 

провъзгласяване на независимостта на 

България в църквата „Свети 40 мъченици“ 

Фердинанд I е обявен за „цар на 

Българите“, с което се възстановява 

титлата на българските монарси от 

Първото и Второто царство. През 1909 – 

1912 г. се стреми да бъде в добри 

отношения с Руско-френския съюз; търси 

доброжелателството и на Великобритания, 

Австро-Унгария, Италия. На 15 юли 1910 

г., по време на посещение в Белгия, цар 

Фердинанд става първият монарх, летял 

със самолет. 
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Автор: Иван Латунов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Героите на България 

Войводата Лазар Велков 

   Скопският български войвода от ВМРО Лазаръ 

Велковъ - Дивлянец , оказал помощ с четата си на 

българските войски при освобождението на 

Кумановско и Скопско и на град Скопие на 9 

октомври 1915 г. Роден е в скопското село Дивле през 

1880 г. По професия е зидар. Той е борец както против 

турската власт, така и срещу сръбските поробители 

на Македония. 

   Влиза във Вътрешната македоно-революционна 

организация още през 1896 г., когато оглавява 

селския комитет в Девле и изпълнява куриерски 

задачи. През 1906 г., е арестуван от турските власти и 

е осъден на 15 години затвор. След младотурската 

революция през юли 1908 г. е аминсиран . По-късно 

през 1910 г., Лазар Велков става войвода на 

възстановената ВМОРО в Скопие. 

   По време на Балканската война в 1912 г. Л. Велковъ 

действа с четата си в Скопско и подпомага 

съюзническите на България сръбски войски. След  
 

Междусъюзническата война в 1913 г. е арестуван от новите сръбски окупационни власти във 

Вардарска Македония и е хвърлен в затвор в Белград. През 1914 г. успява да избяга и от 1915 

г. се включва в чета на ВМРО, нахлула в Кумановско, която води борба срещусръбските 

поробители. След това действа с чета в родното си Скопско. През 1915г. по време на 

настъплението на българските войски към Куманово и Скопие оказва изключително ценна 

помощ и всестранно съдействие. През 1917 г. подписва Мемоара на българи от Македония 

от 27 декември 1917 г. След Първата световна война се включва в дейността на 

възстановената от Тодор Александров ВМРО и пак става войвода на чета в Скопско. 

Автор: Кристиян Димитров 

Никола Рибаров 

 
   Никола Рибаров е Български 

офицер от пехотата, началник 3-та 

пехота пехотна балканска дивизия 

през ПСВ, Български военачалник, 

участник в сраженията и в 

планирането на операциите на 

Македонския фронт по Време на 

ПСВ(1914-1918). 

   Никола Рибаров е роден на 1-ви 

май 1859 и постъпва на военна 

служба на 8-ми април 1878 г. като 

войник от първия набор на 

българското опълчение. 

   Участвал е в сръбско-

българската войн, 1-ва и втора 

балканска война и във първата 

световна война. 

    

 

 

Автор: Кристиян Делчев 
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По време на първата световна война 

през есента на 1915 г., полковете на 

неговата дивизия се сражават срещу 

сърбите при Крива Паланка, Страцин, 

Скопие, Суха Река, Дренова глава, 

Кукавица планина, Призрен, Прищина 

и Дяково. През 1916 г., по врем на 

настъплението срещу Лерин и Чеган, 3-

тра Балканска дивизия настъпва срещу 

сръбските и френските позиции в 

Мъгленската котловина и води боеве 

при Сброско, Пожар, Ковил, Пожарски 

Рид, Баховски Рид, Мала Рупа. Произве- 

 

ден е в чин генерал-лейтенант на 20-

ти май 1917 г. 3-та Балканска дивизия 

остава на позиция по върховете на 

Нидже и Кожух до края на войната 

през 1918 г. След края на войната е 

командир на 9-та пехотна Плевенска 

дивизия. 

   От 5-ти август 1920 г. е прехвърлен 

на щат в опълчението. Уволнен е от 

действителна военна служба на 28-ми 

април 1921 г. и Умира на 5-ти 

февруари 1927 г. в София.  

 

Борис Драганов 

    Борис Дрангов е роден на 3 март (15 

март нов стил) 1872 година в Скопие, 

тогава в Османската империя, в 

семейството на Стоян и Гюрга Дрангови. 

   През Балканската война (1912 – 1913) 

е началник на щаба на 1-ва бригада от 1-

ва пехотна дивизия. Печели славни 

победи – при Гечкинли (22 октомври 

1912), Чаталджа (17 ноември 

1912), Одрин (13 март 

1913), Селиолу, Ескиполос и Петра. При 

овладяването на Селиолу лично 

предвожда една от дружините в атака. 

За проявения героизъм е награден с 

орден „За храброст“ IV степен. 

   През Междусъюзническата 

война (1913) се сражава със сърбите при 

връх Бубляк. 

   През Първата световна война (1915 – 

1918), като командир на полка, от 

дивизията, която е съставена почти 

изцяло от необучени българи 

от Македония, Дрангов успява за кратко 

време да го подготви и да направи от 

него напълно боеспособна бойна 

единица. Участва в боевете 

при Калиманци, Кочани и Щип. На 25 

ноември 1915 г. с нощна атака под 

неговото ръководство е превзето 

село Градец. 

 

   През февруари-март на 1916 г. полкът 

се намира източно от Петрич. Там по 

идея на Дрангов (в землището на 

днешното село Дрангово) през този 

период се изгражда паметник чешма на 

загиналите войници и офицери от 5-и 

пехотен македонски полк, върху която 

оригинално е изписан следният надпис: 
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Автор: Антоан Коев 

1916на  

ПАДНАЛИТь ЮНАЦИ 

От 5 пьх. Македонски полкъ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радко Димитров 

   През май 1878 г. командирът на 

лейбгвардейския Улански полк, полковник 

Демидов, получава заповед да изпрати в Пловдив 

намиращите се в полка младежи българи, които 

имат най-малко четвъртокласно образование, за 

да следват в командата на волноопределяющите 

се. Единственият българин в полка е Радко 

Димитриев и през август е зачислен в командата.     

   По време на Руско-турската война (1877 – 1878), 

когато руската армия достига с авангардните си 

части до районите на Търново, Габрово и Елена, 

Радко Димитриев заедно с приятеля си Петко 

Кавалджиев решават да се включат като 

доброволци. Отправят се направо към село 

Беброво, в които околности са арестувани от 

казашки разезд. Отведени са при командира на 

кавалерийското поделение, откъдето по етапен 

ред са откарани в Елена. След като прекарват 

няколко нощи в бившия турски конак, са 

изпратени в Търново, където молбата им е 

удовлетворена. Петко Кавалджиев е изпратен в 

опълченска дружина, а Радко Димитриев в 

школата за военни преводачи. Назначен е за 

преводач при щаба на лейбгвардейския Улански 

полк от 2-ра гвардейска кавалерийска дивизия. 

Към 20 ноември 1877 г. е в състава на полка в 

района на село Правец. На 22 януари 1878 г. 

дивизията, в която служи, влиза в Одрин.    

   На 6 септември 1885 г. е обявено Съединението 

на Източна Румелия с Княжество България. 

Съставено е ново правителство, което се събира 

на заседание, на което освен министрите, 

участват и старшите офицери от гарнизона, както 

и някои от по-младите офицери, между които и 

капитан Радко Димитриев. Според спомените на 

генерала от пехотата Никола Иванов именно 

Радко Димитриев предлага, вместо „спокойния 

по темперамент“ майор Димитър Филов, който е 

предложен по старшинство, за главнокомандващ 

на Източнорумелийските войски да се избере 

майор Данаил Николаев. На същия ден капитан 

Радко Димитриев е назначен за началник на щаба 

на южнобългарската армия (Източния корпус). 

 

Автор: Филип Андонов 

   Името ми е Иван Колев, генерал още 

наричан “бащата на българската конница”. 

Роден съм на 15 септември 1863 година в 

бесарабското село Бановка. През 1884 г. 

заминах за София където изградих 

чиновническа кариера, а избухналата година 

по-късно Сръбско-Българска война 

преобърна живота ми. Записах се 

доброволец, зарязвайки досегашният си 

живот и отдавайки се на военната ми 

кариера. През 1886 г. вече бях станал юнкер 

във военното училище, но като русофил 

участвах успешно в детронацията на княз 

Александър I, затова бях разжалван и 

закратко отстранен от военното училище и 

все пак успях да го завърша като кавалерист. 

   Отдадох се изцяло на армията, нямах време 

за личен живот, за това се ожених чак през 

1897 г., а най-голямата цена която платих 

беше, че нямах деца. Заради участието ми в 

детронацията на княза и русофилската ми 

природа, княз Фердинант ме 

недооценяваше.  От началото на Балканската 

война ме бяха отстранили от кавалериата  и 

ме бяха назначили като щабен офицер, но се 

доказах и в Междусъюзническата война вече 

бях началник щаб на 5та армия под 

командването на генерал Петър Тошев. Там 

натрупах опит на бойното поле и бях повишен 

в чин генерал-майор. 

   През май 1915 г. бях начело на I конна 

дивизия. В мой ръце за кратко време успях да 

модернизирам българската конница и да я 

превърна в могъща бойна сила, а за България 

не жалех ни румънци ни руснаци. Спях с 

войската, хранех се с войската и се биех 

редом с нея. Легендарен е случаят как аз с 

още 7мина от моите момчета успяхме да 

хванем 40 румънски военнопленници. 

   Вазов пише “Не конница - буря от бесни 

демони. Не конница - лава в димящи талази”. 

За 4 месеца успяхме да изминем 1000км, да 

пленим 490 офицери и над 6000 войници, 1 

знаме, 14 оръдия, коне и коли, а загубих 189 

войника. 

Иван Колев 

Автор: Лазар Христов 
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Из мемоарите на героите 
Автор: Ангел Атанасов 

Разказ на войник от фронта 

   Битката бе тежка. България никога не 

бе виждала подобна битка без никаква 

надежда. Гледах как верните ми другари 

измират един по един. След толкова 

години заедно с тях, техните животи 

просто изгаснаха пред очите ми. 

   В нашето Доброво поле виждахме как 

все повече и повече гърци от 

съглашението, с войски навлизат на 

бойното поле. Битката продължи десет 

дни, през които започна финала на 

голяма трагедия за българския народ. 

Българският войник никога не бе 

отстъпвал по същия начин, по който сега 

и не бе привикнал по този начин на 

завършек на война. Начина, по който 

постепенно ни избиваха, поради 

превъзходството им по брой на 

войниците, беше брутален. Ден преди 

края на битката, помня как в главата ми 

единствено се въртеше мисълта за 

оцеляване, тъй като победата вече бе 

невъзможна и даже не можехме да си 

помислим за нея, камо ли да я 

постигнем. 

   На 27 септември се сключи примирие 

за прекратяване на войната и за радост 

след  голямата ни загуба успях да се 

прибера у дома. Бях осакатен, но жив и 

успях да видя жена си и децата си. 

Никога няма да забравя ужасът, който 

видях на бойното поле и начина, по 

който приключих участието си във 

битката. Бях оцелял и воювал в цялата 

Балканска война, но позволиха на тази 

битка да ме повали. Никога не бих 

забравил моите другари, които винаги 

бяха до мен, независимо от това че 

никога няма да видя отново. 

 

Името ми е Димо Панов Събев. Бях убит 

на деветнадесети октомври 1916 година. 

Беше бързо. Бях в четвърти пехотен полк. 

   От началото на октомври се бием със 

сърбите, опитващи се да преминат река 

Черна. Някои успяват да се доберат до 

десния бряг, но ние успешно ги 

контраатакуваме. Победени, сърбите 

отстъпват и дори ни оставят пленници. 

Същото се повтаря на шести октомври в 

българските ръце отново е село Брод, но 

противниците ни все пак са упорити и не 

се предават лесно. 

   След седмица и нещо боевете вече са 

непрекъснати, не можем да си отдъхнем, 

но и ние не сме за подценяване. Макар и 

с жертви и много усилия все пак 

успяваме да издържим. 

 В нощта на четиринадесети октомври 

става страшно. Мръсните сърби са 

решили на ни атакуват осем пъти! 

Очевидно е, че не са се подготвили 

добре, защото нито една от атаките им 

не успява да ни разбие и до една ги 

отбиваме. 

   Нещата стихват. Поне така изглежда. 

Три дена не се чуват гърмежи и не се 

пролива кръв. Радваме се на 

спокойствието, но и не можем да се 

отпуснем напълно. 

Изглежда не са се предали. На 

осемнадесети октомври разбираме, че 

са преминали река Черна. 

   Преди да се впусна в боя си казвам, че 

не ме е страх от смъртта. Толкова пъти 

съм си представял как умирам, че 

прилича по-скоро на спомен. Тичам, 

стрелям, казвам нещо на младежа до 

мен, пак тичам и… падам. Бързо става. 

Късметлия съм, че изгубвам съзнание 

преди да усетя болката в гърдите си. 

Някой затваря очите ми. 

Автор: Атанасия Иванова 
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“Скъпи татко, 

   Пиша ти, за да ти разкажа какво се 

случва с цялото семейство и да разбера 

как се справяш ти на бойното поле. Ние 

тук не сме много добре-брат ми кашля 

страшно много, мама и тя не може да 

се съвземе от върлуващата мизерия, 

храна се намира трудно, но сме по-

притеснени за теб. Новините за 

Абдулах паша и настъплението му от 

Одрин и Лозенград на север бързо се 

разпространяват. Трудно е, но сме 

обедени, че 1вата българска армия и ти 

скъпи татко,редом с нея, ще се 

справите! Тръпнем в очакване  да се 

завърнеш у дома с успехи зад гърба си! 

Вярваме, че всичко ще се оправи, 

нещастието е само временно.” 

Автор: Рая Стоянова 

„Скъпи братко , 

   Пиша ти, за да ти кажа, че съм жив и здрав. 

Победихме в сражението до Пирот. При 

навлизането в града бяхме обстрелвани от 

артилерия и  трябваше да заемем огневи 

позиции при хребетите Хисарлъка и 

Провадия. Там бе съсредоточена почти 

цялата артилерия на Нишавската армия. 

Бяхме затисната и елементът на изненадата 

им даде кратко предимство. Моите другари 

бяха изпаднали в паника, ръцете им 

трепериха над пушките. Една мисъл бе 

обзела всички ни- „това ли беше?“. След 

поредицата от победи, след всичко, което 

преживяхме заедно, това ли беше краят? В 

този момент екна гласа на подполковник 

Муткуров. Той изглеждаше спокоен, а това 

ни вдъхна нов кураж. Брилянтните му 

военни ходове и смелите войници дадоха 

възможност нашата атака да се засили. За 

първи път бях видял такава „лудост“. 

Храбростта на полковника сякаш се втри в 

нас и дори бяхме готови за атака „На нож“. 

Но противникът се оттегли. Победата е 

наша. Съжалявам, че писмата ми намаляха, 

но поради динамичната обстановка, не се 

задържаме дълго на едно място. Искам да 

знаеш, че ви нося в сърцето си, и теб, и 

мама, и татко. Обичам ви и ми липсвате 

много. Надявам се всички да сте добре. Ще 

се видим скоро! 

С много обич,  

ваш брат и син“ 

 

/Из писмо на войник от Сръбско-

българската война към брат си/ 

Автор: Мелиса Илязова 
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В памет на героите 
Автор: Атина Йовчиду 

1912 – за война е време вече. 

Времето на тирания, страх и глад изтече! 

Народът се приготвя за борба, 

иде времето за свобода! 

 

Целият балкански полуостров се бунтува, 

боен вик отвсякъде ехти 

„Ще изгоним тез османци, каквото и да струва“ 

Гърлата се дерат, кръвта кипи. 

 

Четири народа като един се бият, 

петвековно робство искат да изтрият!  

От Балкана роден да прогонят врага 

и на земята свидна да върнат мира! 

 

Автор: Георги Славчев 
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