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УВОД

Историческата наука отдавна е установила безспорния факт, че ходът 
на събитията от зората на човешката цивилизация до наши дни е в пряка 
зависимост от действията на отделните личности. Ролята на личността на 
пълководеца във всички победи и поражения по време на война изпъква 
още по-отчетливо. В една организация, като военната, изградена почти из-
ключително върху авторитарни начала, волята на военначалника е основен 
принцип на организацията; заповедите му са задължителни за всички негови 
подчинени и те се чувствуват във всички сполучливи или неудачни прояви 
на армията. Хилядолетният човешки опит от войните показва, че значението 
на пълководеца е неизменно в областта на стратегическото и оперативното 
ръководство на войските, но още по-важна е неговата дейност в областта на 
нравствените простори на борбата, защото мисълта и духа на военначалника 
достигат до съзнанието и направляват действията на последния войник. Без 
силен водач, армията е една потенциална сила, но не е стихия, която повлича 
и побеждава всичко. Ето защо, ние считаме, че без да се държи сметка за 
личните качества и могъществото на пълководеца, не би могло да се стигне 
до правилни военноисторически заключения. Примерите от военната история 
потвърждават недвусмислено, че победата се ражда и развива в душата на 
военначалника на една армия и последната винаги претърпява поражение, 
ако нейния водач се е почувствувал сразен във волята си и се е признал за 
победен.1

Обект на нашето предстоящо изследване са генералите и висшите офице-
ри от Старозагорски регион, служили в Главното командуване на Българската 
армия и ръководили крупни войскови съединения и части през Балканските 
войни (1912 – 1913 г.) От така зададения обект произтича и предмета на из-
следването, който включва проучването, изследването и анализирането на 
дейността, проявленията и качествените характеристики на старозагорските 
генерали и офицери в периода на мирновременното организационно строи-
телство на Българската армия (1887 – 1912 г.) и през Балканските войни.

Един век след войната за национално освобождение и обединение българ-
ската военноисторическа мисъл, в резултат на системна и задълбочена научно-
изследователска работа, е отбелязала значителни резултати и високи научни 
постижения в проблематиката, свързана с проучването на организационното 
1  А з м а н о в, Д. Размисли за ролята на военначалника и на Генералния щаб във военно-отбранителната 
политика на България. В: Военноисторически сборник, кн. 3, 1994, С., с. 81.
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изграждане, подготовката, планирането, развитието на бойните действия и 
резулатите от участието на Българската армия в Балканските войни.1

Следващата група трудове, посветени на военната и военно-политическата 
история на Балканската война, обединява изследванията на чуждестранни 
автори.2

В последната категория могат да бъдат обособени историческите изслед-
вания на отделни съединения, полкове и части от Българската армия.3

Стогодишният юбилей от обявяването на Балканската война на 5 октом-
ври 1912 г. в Стара Загора предоставя широки възможности за равносметка 
на мястото и ролята на висшите военни водачи на Българската армия във 
военните действия и техния принос за постигнатите блестящи победи и раз-
пространението на българската войнска чест и слава по целия тогавашен 
цивилизован свят. Научните и научно-популярните изследвания в българската 
историография, посветени на проблема за значението на дейността на нашите 
изтъкнати пълководци в сложните военни и военнополитически процеси на 
Балканите през Балканските войни (1912 – 1913 г.) са твърде ограничени като 
1 В а с и л е в, В. и авт.колектив. Българската армия 1877 – 1919., С., 1988; М и х л ю зо в, Н. Българ-
ската армия., Пловдив., 1914; ж е к о в, Н. Българското войнство., С., 1928; Б ъ л г а р с к а т а армия при 
възшествието на Негово царско височество княза на българския престол и днес двадесет години от цару-
ването му., С., 1907. К р а п ч а н с к и, В. и авт. колектив. Кратък обзор на бойния състав, организацията, 
попълването и мобилизацията на българската армия от 1878 до 1944 г., С., 1944; М а р к о в, Г. България в 
Балканския съюз срещу Османската империя., С., 1989; Х р и с т о в, А. Кратка история на освободителната 
война 1912 – 1913 г., С., 1946; Х р и с т о в, А. Исторически преглед на войната на България срещу всички 
балкански държави – 1913 г., С., 1946; Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване през Балканската война 1912 
г., от началото на войната до Чаталджа, включително., С., 1927; Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 
1913 преживелици, бележки и документи., С., 1940; И в а н о в, Н. Балканската война 1912 – 1913 год. 
– Действията на ІІ армия. Обсада и атака на Одринската крепост (съставено по официални документи)., 
С., 1924; Д и м и т р и е в, Р. Трета армия в Балканската война 1912 г., С., 1922; В ъ л к о в, Ив. Източния 
сектор при блокадата и атаката на Одринската крепост., С., 1913; Г а н ч е в, Ал. Войните през Третото 
българско царство., С; Л е ф т е р о в, Хр. Настъплението на ІV-та отделна армия в Галиполския п-ов в 
1913 г. Боевете при Булаир и Шаркьой., С., 1941; И с т о р и я на Сръбско-българската война 1885 год.,  
С., 1925; В о й н а т а между България и Турция 1912 -1913. Т. 1 – 7., С., 1928 – 1937; В о й н а т а между 
България и другите балкански държави  през 1913 г., С., 1941; Д ъ р в и н г о в, П. Атаката на Одрин под 
осветлението на историята и изкуството. Историко-психологически анализ., С., 1931; Б а л к а н с к а т а 
война 1912 – 1913 г., С., 1961; Г и н ч е в, Г. Междусъюзническата война 1913 г., С., 1963; С т а н ч е в, Ст. 
Човешките загуби и тяхното попълване през войните на България 1885 – 1945., С., 2001.
2 Г е н е р а л е н щаб на германската армия, Военноисторическа секция, превод от немски език д-р Димитър 
Михов. Балканската война 1912 – 1913 – Военните действия в Тракия до Чаталджанското примирие., С, 
1914.; А б д у л а х х, командуващ турската Източна армия в Тракия през Балканската война., Спомени от 
войната против България 1912 г. В: Военно-исторически сборник, год. ІІІ, кн. 1 и 2., С., 1929; Брусал, М. 
подполковник от Генералния щаб – Балканската война 1912 – 1913 г. Тракийски театър. Превод Д. Гаджанов, 
С; М а х м у д М у х т а р, бивш командуващ Втората източна армия – Моята дейност през Балканската война 
1912 г., превод., С., 1913.
3 И с т о р и ч е с к и справки за участието на българските войскови части във войните 1885, 1912 – 1913 и 
1915 – 1918 г. (Офицерски календар – Военен алманах - ХІ); А б а д ж и е в, Г. Действията на 1. бригада от 
5.п. Дунавска дивизия във войните през 1912 – 1913 год., С., 1925; Р у с е в, Ив. Осма пехотна Тунджанска 
дивизия във войната срещу турците 1912 – 1913 – от началото на войната до падането на Одрин включително., 
С., 1923; Л а з а р о в, Н. Дивните Дунавци (из бойния живот на 5 Дунавска дивизия)., Варна., 1928; С а - 
л а б а ш е в, П. Действията на кавалерийската дивизия, С., 1914; Н а з л ъ м о в, Ат. Материали за историята 
на войната 1912 – 1913 г. Действията на кавалерийската дивизия. Лични спомени., С. 1913; Х р и с т о в, 
К. и Георги Ш к о д р е в. Бойна история на 10-и пех. Родопски полк., С., 1942; П а ш и н о в, Ив. 23-ти п. 
Шипчески полк във войната с турци и съюзници 1912 – 1913., С., 1928.
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количество. Преобладават трудове с мемоарен характер, със значителна дав-
ност и неусъвършенствуван методологически апарат, които не са в състояние да 
удовлетворят изискванията на модерната историография за стройна структура 
на изложението, ясно дефинирани обект и предмет на изследването, конкретна 
формулировка на проблема и задачите на научното изследване и масираното 
използуване на научнообосновани и проверени в изследователската практика 
методи на научно изследване.1 

Проблемът с празнотата в областта на историческите изследвания за 
българските военначалници от епохата на Балканските войни, възниква още 
по-остро при поставянето му в контекстта на регионалната старозагорска 
историография. В нея не само липсват разработени научни теми по конкрет-
ния проблем, но не съществуват и обобщени публикации изобщо свързани с 
военната и военнополитическа история на Стара Загора и региона от периода 
на войните за национално обединение, с изключение на статията на Лилия 
Филипова «Стара Загора и Балканската война».2

Така формулирания проблем определя за цел на настоящото проучване 
да се изследва и анализира личния принос на генералите и висшите офицери, 
произхождащи от Старогорския регион, в организационното изграждане на 
Българската армия в мирновременния период 1887 – 1912 г., в обявяването и 
ръководството на Балканските войни, както и за развитието на хода на военните 
действия и управлението на войсковите обединения, съединения и части.

Основните задачи на нашето изследване включват разрешаването на об-
щата, за всички представители на българското Главно командуване, дилема 
за тяхната отговорност за спечелените и пропуснати победи през Балканските 
войни. Частните задачи, които си поставяме са: интерпретирането на кон-
кретноисторическите факти, свързани с дейността  на всяка една от видните 
старозагорски личности, обект на изследването, в ръководството на войната 
и управлението на военните формирования на Действуващата армия. След 
анализирането на фактологическия материал и съществуващата историография 
по проблематиката, следва да се реши задачата за намирането на точното място 
и определяне значимостта на личния принос на старозагорските генерали и 
офицери за военните победи на българското оръжие и постигнатите военно-
1 К о м а н д в а н е т о на българската войска през войните за национално обединение. Съст. Недев, Св., 
С., 1993; С т о й ч е в, Ив. Полк. Биографии и портрети на висши български военначалници през войните 
1885, 1912 – 1913 и 1915 – 1918 г., С., 1928; Р у м е н и н, Р. Офицерският корпус в България 1878 – 1944 г. 
том първи - шести., С., 1996; А з м а н о в, Д. Размисли за ролята на военначалника и на Генералния щаб 
във военно-отбранителната политика на България. В: Военноисторически сборник, кн. 3, 1994, С.; П ъ р в 
и випуск на Софийското военно училище. По случай 50 годишнината от производството му (1879 – 1929 
г.). Съст. Никифоров, Иванов, Кутинчев, Ковачев, Абаджиев, Козловски и Филипов., С., 1929; Т о ш е в, Ст. 
Писма от войната 1885 – 1895 г., С., 2010; А з м а н о в, Д. Генерал Михаил Савов. В. Военноисторически 
сборник, кн. 2, 1997; Т р е н д а ф и л о в, Ст. Генералът от пехотата Стефан Тошев (1859 – 1924 година). В: 
Военноисторически сборник, 1964, кн. 3; П е е в, П. Генерал от пехотата Стефан Тошев. Библиотека прослава. 
Нашите полководци., година І, кн. 3, С., 1942; А з м а н о в, Д. Генерал Стефан Тошев. В. Военноисторически 
сборник, кн. 1, 1996; Т р е н д а ф и л о в, Ст. Генерал-майор Вълко Стамов Велчев. В: Военноисторически 
сборник, 1955., кн. 1; А з м а н о в, Д. Моята епоха. 1878 – 1919., С., 1995.
2 Ф и л и п о в а, Л. Стара Загора и Балканската война. В: ИМЮИБ, Т.19 , Стара Загора., 1998. 
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политически резултати за българската държава в Балканската война.
Този период не е само време на драматични и кръвопролитни сражения, 

но и на недвусмислено доказателство за способностите на българската на-
ция в моменти на най-върховно напрежение да ражда личности, надарени 
от съдбата с редкия талант да бъдат пълководци, талантливи военачалници, 
годни да поведат българския войник към най-тежки изпитания в страшните 
опасности и през мъглата на неизвестността на войната.

Приносът на водачите на Българската армия се измерва с победите, заво-
ювани на бойното поле. Тези от тях, които са надарени с пълководчески талант 
обладават необикновена нравствена и духовна природа. Основа на елитарната 
прослойка на българския офицерски корпус, те са възпитани и изградени като 
личности с възвишении мисли, идеи и действия. Беззаветната преданост към 
Отечеството, жертвоготовността за националната кауза, въплъщават смисло-
во и житейски целта на военното поприще пред тези твърди и непреклонни 
воини. Същевременно, в условията на мирновременния живот те са чувстви-
телни натури, с преобладаващи качества като скромност, чест, достойнство и 
мъжка гордост. Благодарение на тях, нашите пълководци съумяват да оцелеят 
в тежките следвоенни времена, съпътствуващи двете национални катастрофи 
от 1913 и 1919 г., когато управляващата политическа класа обикновено им 
отрежда ролята на пасивни изкупителни жертви на грешките на монарсите и 
държавниците от Третото българско царство.1 

Повечето български офицери от тази епоха поемат по трънливия път на 
военното поприще като доброволци в Руско-турската война (1877 – 1878 г.) 
или в Сръбско-българската война (1885). 

Офицерите, родени в Старозагорския край не правят изключение от тази 
общонационална тенденция, участвуват в българските военни формирования 
и придобиват ценен боен опит. След това най-упоритите, амбициозни и с 
най-добри лични качества изминават трудния път от първия офицерски чин 
до най-високото звание в българската войска – генералското.

От първия или т. нар. „генералски випуск” на завършилите Военното 
училище в София през 1879 г. има 4 генерали от Старозагорския край. Това 
са: генерал-лейтенант Михаил Савов, генералът от пехотата Стефан Тошев, 
генерал-майор Георги Абаджиев, генерал-майор Вълко Велчев.

Сред офицерите от българската армия през периода 1878 – 1945 г., до-
стигнали генералско звание, в Стара Загора и региона са родени общо 12 
генерали. Това са: генерал-лейтенант Михаил Савов, генералът от пехота-
та Стефан Тошев, генерал-майор Стефан Азманов, генерал-майор Георги 
Абаджиев, генерал-майор Вълко Велчев, генерал-майор Никола Грозданов, 
генерал-лейтенант Димитър Айрянов, генерал-майор Тодор Нейков, генерал-
майор Петър Манев, генерал-майор Стефан Николов, генерал-майор Петър 
Салабашев, генерал-майор Пею Банов.
1 К о м а н д в а н е т о на българската войска през войните за национално обединение. Съст. Недев, С., 
С., 1993., с.7, 8.
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Генерал-лейтенант Тодор Тошев не е роден в Старозагорския регион, но 
е син на генерала от пехотата Стефан Тошев и по този начин двамата състав-
ляват уникална старозагорска фамилия от бележити военначалници. Подобна 
родова приемственост – между баща и син, при посвещаването на военната 
професия на видни военначалници от Старозагорско има с генерал-майор 
Петър Салабашев и полковник Стефан Салабашев.

От 13 офицери с генералско звание само 1 достига най-високото звание 
в армията на царство България. Това е генерала от пехотата Стефан Тошев. 
Трима души са удостоени със званието генерал-лейтенант. Това са Михаил 
Савов, Димитър Айрянов и Тодор Тошев. Останалите 9 са със звание генерал-
майор.

До поста Министър на войната достига генерал-лейтенант Михаил Са-
вов, при това на два пъти. През 1891 – 1894 г. в правителството на Стефан 
Стамболов и през 1903 – 1907 г. в правителствата на Рачо Петров и Димитър 
Петков.

Помощник-главнокомандуващ на българската армия през Балканските 
войни 1912 – 1913 г. е генерал-лейтенант Михаил Савов.

Членове на Военния съвет при военния министър през 1909 г. са генерал-
майорите Стефан Тошев и Вълко Велчев. 

Инспектор на кавалерията през август 1913 г. е полковник Петър Са-
лабашев. Председател на Съюза на запасните офицери от 1914 до 1920 г. е 
генерал-майор Петър Салабашев. През последните няколко години преди 
преждевременната си смърт през 1924 г. Председател на Съюза на запасните 
офицери е генерал от пехотата о.з. Стефан Тошев.

Сред „неосъществените генерали”, т.е. офицерите от региона, които не 
достигат генералско звание, специално място в историческото развитие на 
българската армия заемат полковник Димитър Азманов, подполковник Христо 
Димов, подполковник Йосиф Бекяров, подполковник Иван Ангелов, полковник 
Георги Гребенаров, подполковник Иван Стойчев, полковник Стефан Кола-
ров, полковник Христо Леонидов, полковник Борис Маринов, подполковник 
Страшимир Михалакев, подполковник Константин Пашинов, подполковник 
Христо Пенчев, полковник Николай Филипов, полковник Христо Христов, 
подполковник Цвятко Чалъков, полковник Атанас Зидаров, полковник Еню 
Разпопов Денчев, майор Илия Куртев, майор Сава Коев, майор Мирчо Дечев, 
полковник Стефан Салабашев, подполковник Александър Хатов. 

Приносът на посочените генерали и офицери от Старозагорския регион 
за организационното изграждане на българската армия и за развитието на 
българското военно изкуство не е бил обект на цялостно научно проучване. 
А той има много голямо значение за издигането и утвърждаването на войска-
та на Третата българска държава на водещи позиции сред своите съседи на 
Балканите, което води да превръщането на България в притегателен обект на 
домогванията на дипломатите и държаваниците и от страна на двете коалиции 
в Първата световна война – Съглашението и Централните сили, насочени към 
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привличането на българската държава в тяхната орбита, преди всичко заради 
големия авторитет и високите бойни качества на нашата армия. Генералите и 
офицерите от региона имат не по-малка заслуга и за издигането на българското 
военно изкуство през Балканските войни до равнище на тактическото, опе-
ративното и стратегическо майсторство на българската армия, което в някой 
аспекти е възприето и приложено в световното военно изкуство.

Тъй като настоящето изследване е посветено на стогодишния юбилей 
от обявяването на Балканската война, негов обект и предмет са дейността на 
следните видни старозагорци, свързани по-дълбоко с това събитие: генерал-
лейтенант Михаил Савов, генерал Стефан Тошев, генерал-майор Вълко Велчев, 
генерал-майор Георги Абаджиев, генерал-майор Стефан Азманов, генерал-
майор Петър Салабашев и полковник Азманов. Подборът е направен на базата 
на служебното им положение, мястото им в йерархията на командуването на 
Българската армия и личните им заслуги и патенти във военното изкуство 
през Балканските войни, които допринасят за постигнатите крупни военно-
политически резултати от нашата армия и държава.

Всички останали старозагорски генерали и офицери, споменати по-горе 
заслужават да се превърнат в обект и предмет на друго наше научно изслед-
ване в бъдеще.

Особено важен момент от характеристиката на българските военначални-
ци в мирновременния период от развитието на нашата армия (1887 – 1912 г.) и 
в епохата на войните за национално обединение (1912 – 1918 г.) е въпросът за 
механизма за техния избор и назначание на ръководни длъжности във войската. 
Съгласно Закона за устройството на въоръжените сили на княжество България 
от 1903/1904 г.1 и според чл. 11 от Търновската конституция върховният вожд 
- князът (царят) има право да избира и назначава висшите военначалници. По-
конкретни правила за този избор не съществуват, факт, който недвусмислено 
подсказва за съществуването на голяма доза субективизъм и лични пристрастия 
при издигането на определени генерали и офицери до върховете на военната 
йерархия в страната.

По-голямата част от висшите командири през Балканските войни са 
офицери от първия, т.нар. «генералски» випуск на Военното училище, про-
изведени предсрочно, след по-кратко от една година обучение. Почти всички 
са родени около 1860 г., т.е. към 1912 г. са на възраст 50-55 години и с военна 
служба от 30-35 години. Това показва, че те се намират в разцвета своята 
зряла творческа възраст, на служебен и жизнен опит.2  Значителен процент от 
нашите военначалници през Балканската война преживяват напълно съзна-
телно всенародния патриотичен подем през Възраждането и бурните времена 
на Априлското въстание и Руско-турската война 1877 – 1878 г. Някои от тях 
участвуват като доброволци или сътрудници на руската армия, други влизат 
1 С и с т е м а т и ч е с к и сборник на законите, указите, заповедите и циркулярите по военното ведомство 
1901 – 1907 г. (І допълнение) отдели І – VІ. Съставил Хрусанов, Иван., С., 1908., с.76.
2 А з м а н о в, Д. Размисли за ролята ..., с. 83.
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в състава на Българското опълчение. Всичко това дълбоко вкоренява в техния 
духовен мироглед чувства на преданост към националната кауза и любов към 
отечеството, а същевременно с това и на силна омраза към турската държава 
и армия, като източник и средство на подтискане на поробените българи в 
Македония и Тракия.

Положително отражение върху формирането на командните качества и 
духовния мироглед на нашите пълководци оказва успешната за българското 
оръжие Сръбско-българска война, която се води от тях на една твърде крехка 
младежка възраст от 24 – 28 години и само с 6-8 години военна служба. До-
бре известно е, че тази война се води при изключително трудни условия за 
Българската армия, а изтръгнатата мълниеносна победа в нея се дължи на 
енергията, храбростта и военната прозорливост, проявени от тези младежи – 
станали по силата на обстоятелствата – водачи на войската ни. Тези качества 
като скъпоценно наследство от първия им боен опит се насаждат по-късно и 
в цялата българска армия.1

В съзидателния мирновременен период на всестранно строителство на 
въоръжените сили от 1887 до 1912 г., поради посочената липса на ясно уста-
новена система за подбор на висшите командири като сигурно средство за 
обективна преценка на техните качества, се отдава, по-важно от необходимото, 
значение на военното образование на кандидатите за висшите военни длъж-
ности в Българската армия. В следствие широкото прилагане на този елемент 
от военната политика на държавата 4 от всичко 6 командуващи отделни армии 
през Балканската война, притежават висше военно образование, докато от 10 
командири на дивизии 6 са с такава военна квалификация. Обаче, хода на во-
енните действия показва, че военното образование не е гаранция за качество 
на българските висши пълководци. Мнозина високообразовани генерали и 
генералщабни офицери проявяват слаборазвит военен темперамент и нереши-
телен характер. Напротив, други, излезли от от школата на строя, преминали 
цялата своя служба във войнишка среда, но със здрав, трезвомислещ ум и 
твърд характер, дават изобилни доказателства за прекрасно управление на 
операциите и командуване на войнишките маси.

Стремежът на младите български мъже от Старозагорския регион към 
посвещаването им на професионална военна служба след Освобождението до-
стига масови размери. Тогава се очертават основните фактори и исторически 
предпоставки за оформянето на региона като един от главните източници за 
попълване на българската армия с офицерски кадри. На първо място това е 
наличието на дълбоко установените революционни традиции сред жителите 
на Сърнена Средна гора и Старозагорското поле.

Корените на революционните традиции сред населението на днешния 
Старозагорски регион датират от епохата на късното Възраждане на българския 
народ под османска власт. А от още по-ранния период на чуждото иноверческо 
владичество, българите от тогавашната Ески Заарска (дн. Стара Загора) кааза 
1 Пак там., с. 84.
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създават една от трайно установените исторически легенди за юначния Хрищян 
войвода – храбър защитник на онеправданата християнска рая. В негова чест 
и памет, признателните жители на Старозагорския край наричат най-близкото 
село, разположено североизточно от гр. Стара Загора – Хрищени.

Апостолът на свободата Васил Левски живее в Хилендарския метох и учи 
в Светиниколското мъжко училище в Стара Загора от 1855 до 1858 г. Тогава 
той установява трайни връзки с будни младежи и когато през 1869 г. започва 
създаването на мрежата от революционни комитети един от първите, които 
основава е в Стара Загора.

Сред имената на видните дейци на българското националноосвободи-
телно движение в Старозагорско изпъкват Кольо Ганчев (председател на 
революционния комитет в Стара Загора), братята Михаил и Георги жекови, 
поп Минчо Кънчев, Георги хаджи Дечев (в неговия хан през 1869 г. е учреден 
революционния комитет), Георги Кюмюрев, Георги Колев, Георги Апостолов, 
Господин Михайловски, Димитър Матеев (касиер на комитета).

След трагичната смърт на Васил Левски, ръководството на Староза-
горския комитет планира освобождаването на Апостола при очакваното му 
транспортиране от София в Цариград, но турските власти получават навреме 
информация от полицейските агенти за подготвяното нападение, поради което 
Старозагорския комитет се отказва от рискованото начинание.

Върховата изява на свободолюбието и националнореволюционните теж-
нения на борците за народна свобода и правдини в Старозагорско е Старо-
загорското въстание от септември 1875 г. Главен идеолог и ръководител на 
комитета по подготовката му е Стефан Стамболов, активно подпомогнат от 
Захари Стоянов, Кольо Ганчев, братя жекови, Никола Райнов, Руси Аргов, 
Илия Куртев и др. революционери от Стара Загора. На 16/28 септември 1875 
г. около 24 четници, водени от споменатите освободителни дейци се събират 
на местността Чадър могила (дн. Кв. Самара, гр. Стара Загора) и развяват зна-
мето на бунта. За съжаление грозно антибългарско предателство, извършено 
от богатия чорбаджия от Стара Загора, хаджи Господин Славов, известява 
турските власти за революционното съзаклятие и в резултат на предприетите 
репресивни мерки, мнозина революционери са заловени по домовете им, а 
други са сплашени и въстанието не успява да се масовизира сред българското 
население в града и околните села. Четата от Чадър могила се оттегля в посо-
ка на Стара планина, като на 18/30 септември 1875 г. турска потеря я застига 
при с. Елхово, Казанлъшко и след тежко сражение повечето четници са убити, 
ранени или пленени.

Старозагорското въстание има огромна роля за утвърждаването на рево-
люционните традиции сред жителите на Старозагорския регион. Тази трайно 
установена тенденция придобива реални измерения при масовото участие на 
старозагорци в четата на Христо Ботев (Георги Апостолов) през 1876 г. и в 
Българското опълчение от 1877 – 1878 г. (Стефан Тошев, Георги Абаджиев 
и др.)
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Представители на Старозагорския регион в редовете на първообраза на 
българската войска – опълчението от Руско-турската война 1877 – 1878 г. са: 
Стефан Тошев, Георги Абаджиев, Илия Куртев (Илия Куртев Добрев), Сава 
Коев.

Другата историческа предпоставка за професионалната ориентация на 
младежите от Старозагорско към кадровата военна служба има социално-
икономически характер. Българският офицер в следосвобожденското общество 
се е радвал на изключително висок авторитет и престиж. Той е символизирал 
силата, храбростта, националната сигурност и държавния суверенитет. Пред-
ставителите на българския офицерски корпус имат отличен обществен и со-
циален статус. От своя страна, държавата вижда в тяхно лице най-надеждния 
гарант за националната независимост и полага много грижи за материалното  
осигуряване на българските офицери. В този смисъл за младите мъже от разо-
рения и опожарен през Руско-турската война град Стара Загора и прилежащия 
регион, офицерската професия представлява не само предизвикателство и 
средство за лична изява, но открива и благодатни възможности за социално-
икономическо благополучие.

Уповавайки се на духовното наследство от постиженията на Българското 
възраждане, на трайно утвърдените революционни традиции и на героизма и 
саможертвата на Българското опълчение през Руско-турската война, плеядата 
храбри и амбициозни старозагорци стъпват с уверени крачки в офицерската 
професия, обсебени от благородната национална идея за окончателно осво-
бождение и обединение на българската нация.
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ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МИхАИЛ ПОПОВ САВОВ

Роден е на 14 ноември 1857 г. в Стара Загора. Произхожда от скромно 
търговско семейство. През 60-те години на ХІХ в. баща му изгубва състоянието 
си и е принуден да стане свещеник в Хасково. Поради това юношата Михаил 
Савов учи прогимназиално и средно образование последователно в Хасково, 
Пловдив и накрая завършва 5 клас на прочутата Априловска мъжка гимназия в 
Габрово, най-доброто учебно заведение у нас по онова време. След това заминава 
да следва в един от елитните образователни центрове в Османската империя – 
Императорския лицей в квартала Галатасарай, столицата Цариград. Там получава 
висококачествено образование, като обучението му се извършва на турски и 
френски език.1 Успява да го завърши през 1876 г., годината на Априлското въста-
ние, което слага началото на Източната криза и военнополитическите събития, 
довели до Освобождението на България през 1878 г. Михаил Савов решава да 
се посвети на благородната професия офицер от възстановената Българска ар-
мия като се записва да следва в първия т.нар. „Генералски” випуск на Военното 
училище в София. Всъщност, първоначално, през юни 1878 г. училището се 
дислоцира в Пловдив, като носи името „Команда на волноопределяющите се”. 
Учебното формирование има за цел да даде военна подготовка на младежите, 
около 80 души, предимно от Южна България, сред които и Михаил Савов, до-
статъчна за производството им в първи офицерски чин. През ноември 1878 г. 
учебната команда се премества в София, като се настанява в сградата на бившата 
турска военна болница. След провеждане на приемни изпити на 26 ноември 
1878 г. официално е осветено и открито Военното училище.2 Командният и 
преподавателският персонал на военноучебното заведение е съставен изцяло 
от руски офицери, защото Княжество България се намира под Временно руско 
управление. Началник на Военното училище е гвардейския капитан Николай 
Николаевич Флейшер. Теоретичните и строеви занятия на юнкера Михаил 
Савов и неговите съвипускници се водят от изтъкнати руски военни педагози 
като полковниците  Плеве и Каменецки по тактика; капитан Язвин – по полска 
фортификация; щабскапитан Рябинкин – по топография и снимки; капитан 
Котелников – по начална военна администрация и др.3

На 10 май 1879 г. Михаил Савов завършва успешно Военното училище 
и е произведен в чин прапоршчик 2 разряд. Съгласно Заповед по военното 
1 А з м а н о в, Д. Генерал Михаил Савов..., с. 50.
2 П ъ р в и випуск на Софийското военно училище..., с. 42 – 44.
3 Пак там., с. 40 – 41.
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ведомство № 40/ 10 май 1879 г. юнкерът Михаил Савов е обявен за прапоршчик 
и се признава за завършил курса на Военното училище по 2-ри разряд.1

Няколко дни по-късно той пристига в столицата на Източна Румелия и по-
лучава назначение да постъпи на действителна военна служба в 12-та пехотна 
дружина на източнорумелийската милиция, разквартирувана в Бургас.2

През ноември 1879 г. Михаил Савов е произведен в чин подпоручик, след 
което е прехвърлен на отговорната длъжност началник на отделение в щаба на 
източнорумелийската милиция. Това е фактическото начало на генералщаб-
ната му дейност. Въпреки че заема поста само в продължение на около две 
години подпоручик Савов има определена заслуга за спечелването на армията 
в Източна Румелия на страната на Съединистката кауза, както и за скритата 
от очите на международните наблюдатели и на османските власти подготовка 
на милицията за война в защита на Съединението.

Две години по-късно добрите качества на младия старозагорски офицер 
са забелязани от командуването на милицията и той попада сред малцината 
офицери в автономната провинция, получили редкия шанс да бъдат коман-
дировани в eвропейски военноучебни заведения, за да повишат военното 
си образование и да получат генералщабна квалификация. На 9 юли 1881 г. 
Михаил Савов е произведен в чин поручик и е изпратен на задгранично обу-
чение първоначално във Франция, а от 1882 г. в Николаевската генералщабна 
академия в Санкт-Петербург, Русия за тригодишен курс на обучение. На 1 
април 1885 г. поручик Михаил Савов завършва Николаевската академия.3

След придобиването на квалификация като генералщабен офицер в 
една от най-реномираните европейски генералщабни академии, през про-
летта на 1885 г. поручик Михаил Савов се завръща в Източна Румелия и от 
април същата година е назначен за адютант на генерал-губернатора Гаврил 
Кръстевич, на който пост посреща и Съединението на Княжество България 
с Източна Румелия, а три дни по-късно на 9 септември 1885 г. е произведен 
в чин капитан. От този момент започва шеметното развитие на кариерата на 
Михаил Савов по върховете на висшето военно ръководство на Българската 
армия, където той слага свой собствен траен отпечатък в почти всички сфери 
на организационното строителство на въоръжените сили.

Със Заповед № 4/9 септември 1885 г. на княз Александър І капитан Ми-
хаил Савов е назначен на поста адютант по строевата част на армията. Заема 
длъжността до започването на Сръбско-българската война (2 ноември 1885 г.) 
Капитан Савов загатва за големите си комндни и ораганизационни заложби. 
Привлича вниманието на Княза върху себе си със своите рядко срещани у един 
човек качества: стихийна енергия, извънредно трудолюбие и организаторски 
талант. Има определена заслуга за бързата адаптация на частите от бившата 
източнорумелийска милиция към българската армия, както и за подобряването 
1 Пак там., с. 66.
2 Пак там., с. 86.
3 С т о й ч е в, Ив. Пос. съч. с. 29.
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на бойната, тактическа и оперативна подготовка на командните им кадри. 
Помощник-началник на Генералния щаб на войската като ръководител на 

Строевото отделение при Генералния щаб – капитан Михаил Савов изпълнява 
длъжността през Сръбско-българската война. По същество ръководи ръководи 
оперативното планиране на бойните действия на българската войска. Има 
значителен дял за организирането и осъществяването на безпрецедентния с 
бързината и мащабите си, в историята на войните на Балканския полуостров, 
марш-маньовър на войските от Източния корпус на българо-турската граница 
на запад към театъра на бойните действия. Освен това след започването на во-
енните действия той е назначен за командуващ лявото крило на отбранителните 
позиции при решаващите боеве на Сливница от 5 до 7 ноември 1885 г.1 В това 
сражение капитан Михаил Савов има определена заслуга за отблъскването на 
опасното за Българската армия настъпление на сръбската Моравска дивизия, 
насочено против левия фланг и центъра на Сливнишката позиция. Боевете се 
разгарят още на 5 ноември, продължават на 6 и достигат кулминацията си на 
7 ноември. Опитът на сърбите да настъпят срещу позициите на центъра на 
нашата армия, е осуетен, благодарение на енергичната и своевременна намеса 
на командира на лявото крило на Сливнишката позиция – капитан Михаил 
Савов. Той организира и провежда една вдъхновена инициатива, чрез която 
подкрепя центъра на българската отбрана при Сливница и затвърждава здраво 
положението по целия фронт.2 Предвид силата на изложените обстоятелства 
ние се съгласяваме напълно с оценката на полк. Александър Ганчев за каче-
ствата на капитан Савов във войната от 1885 г. – „проявил се като офицер с 
голяма инициатива още в решителните боеве при Сливница като командуващ 
на лявото крило на отбраната, той прояви редки качества на организатор по-
сетне и като министър на войната”.3

Капитан Михаил Савов взема дейно участие и в последните решителни 
боеве през войната на 14 – 15 ноември при Пирот.4

В края на декември 1885 г. след завършване на военните действия Михаил 
Савов за кратко време изпълнява длъжностите началник-щаб и командир на 
5-та пеша бригада с щаб в Пловдив в състав 9-ти пеши Пловдивски и 10-ти 
пеши Родопски полкове. Успоредно със своите задължения към 5-та пеша 
Пловдивска бригада в началото на 1886 г. капитан Савов участвува в дейността 
на българската делимитационна комисия по определянето на спорната българо-
турска граница в Родопите, където уверено защитава и прокарва българския 
национален интерес. Още на този начален етап от неговата военна кариера, 
от очите на тогавашните наши държавници (преди всичко всепризнатия и все-
могъщ лидер Стефан Стамболов) не убягват редица положителни качества на 
младия офицер: извънредно трудолюбие, самостоятелно мислене и действие, 
1 Пак там., с. 29.
2 Г а н ч е в, Ал. Пос. съч., с. 43.
3 Пак там., с. 78.
4 С т о й ч е в, Ив. Пос. съч., с. 29.
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талант да командува и възпитава войски. Капитан Савов прави положително 
впечатление пред хората, с които общува, благодарение и на авторитетния си 
внушителен външен вид, прям характер, съсредоточеност и трезво мислещ 
ум.1

След Топханенския акт от 24 март 1886 г. и международното признаване 
на Съединението Михаил Савов тръгва по пътя на службата като офицер от 
Генералщабното ведомство, заемащ все по-близки позиции до държавния 
глава княз Александър І, след назначавеното му за „Другар на военния ми-
нистър”.

Преди да изтъкнем личния му принос за създаването и развитието на глав-
ните управленчески структурни звена на българската армия – Министерството 
на войната и Генералния щаб през периода на Третата българска държава ще 
направим кратък обзор на тяхното законодателно устройване и историческо 
развитие след Освобождението. 

Според чл. 148 и 162 от Търновската конституция изпълнителната власт 
по военното управление на Княжество България под висшия надзор на Княза 
принадлежи на военния министър. Той има един помощник, наречен „Другар 
на военния министър” – полковник или генерал, който го замества в неговото 
отсъствие. През 1885 г. министърът се подпомага и от двама офицери за осо-
бени поръчки.

Военното министерство в следосвобожденска България се формира през 
юли 1879 г. Още тогава към него се създава „Строево отделение”, което изпъ-
лнява функциите на Щаб на войската. При реорганизацията на министерството 
през 1890 г. се създава Генерален щаб с 4 отделения – Строево, Инспекторско, 
Мобилизационно и Историческо. През 1886 г. с Указ № 41 една от предвиде-
ните длъжности „офицер за особени поръчки” при военното министерство е 
преименувана в Началник на Генералния щаб. През 1898 г. към Щаба на ар-
мията се формират пехотна, кавалерийска, артилерийска и военно-инженерна 
инспекция. От 1890 до 1894 г. Щабът на войската се нарича Генерален щаб; от 
1895 до 1899 г. – Щаб на армията; от 1900 до 1903 г. – Генерален щаб; от 1904 
до 1930 г. – Щаб на армията.2 Неговото основно предназначение е да подготвя 
армията за война, да разработва оперативните планове на страната за водене 
на война и да осигурява тяхното изпълнение.

През време на войните за национално обединение (1912 – 1918 г.) функ-
циите на Щаба на армията се прехвърлят върху Щаба на действуващата армия 
при Общата главна квартира. Той има за задача да организира и ръководи в 
тактическо и оперативно отношение бойните действия на войските. При Об-
щата главна квартира се формира и Главно тилово управление.

Щабът на армията се състои от: Оперативно отделение с 5 секции – 
разузнавателна, цензурна, адютантска, оперативна и комендантска, 2 управле-
ния – на инспектора на артилерията и на инспектора на инженерните войски, 
1 А з м а н о в, Д. Генерал Михаил Савов..., с. 51.
2 К о м а н д в а н е т о..., с. 184.
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Санитарна инспекция и военносъдебна част.
Главното тилово управление включва щаб, главно тилово интендантство, 

главно управление на етапите и военноадминистративна част.
Сред старозагорските офицери, които имат заслуги за организационното 

строителство на Военното министерство и Генералния щаб на българската 
армия изпъква личността на генерал-лейтенант Михаил Савов. Неговата во-
деща роля се определя не само от факта, че за дълги периоди от време заема 
най-висшите длъжности в ръководството на войската в мирно време и през 
Балканските войни (1912 – 1913), а и поради огромната организаторска дей-
ност, която развива. 

„Другар на военния министър” – пръв помощник на министъра – капитан 
Михаил Савов заема тази втора по правомощия и задължения длъжност във 
военното министерство през 1886 – 1887 г. При отсъствието на титулярните 
министри Константин Никифоров, Олимпий Панов и Данаил Николаев, той 
изпълнява техните функции. Има големи заслуги за успешното преодоляване 
на династическата криза от 1886 – 1887 г. като проявява политически такт и 
държавническа мъдрост. Допринася за запазване целостта на моралния дух 
на войската и за бързото ликвидиране на последиците от русофилските бун-
тове в Русе и Силистра през февруари 1887 г. Капитан Савов полага началото 
на провеждането на редовни занятия по теоретичното и полево обучение 
на войските на качествено нови начала, насочени към модернизирането на 
военните устави и наставления и привеждането им в крак с тенденциите в 
развитите европейски армии.

Майор Михаил Савов е назначен на длъжността Почетен флигел-адютант 
на княз Фердинанд на 13 февруари 1888 г.1  Изпълнява изключително важната 
роля на пръв генералщабен офицер за специални поръчки на върховния глав-
нокомандуващ на Българската армия.

Министър на войната – майор Михаил Савов. На 4 февруари 1891 г. е 
избран за военен министър в правителството на Стефан Стамболов. В това си 
качество генерал-майор Михаил Савов служи общо в продължение на 7 години 
(1891 – 1894 и 1903 – 1907 г.). Той е най-дълго управлявалия военен министър 
в цялата история на Третата българска държава (1878 – 1944 г.) На този пост 
генерал-майор Михаил Савов придобива свобода и независимост на действие 
и волеизявление, но едновременно с това и самоувереност, която понякога из-
бива във високо самомнение. Самият той искрено вярва, че е надарен с рядко 
срещан талант на военначалник, което го прави предопределен за най-висш 
пълководец – Главнокомандуващ българската армия. Генерал-майор Михаил 
Савов се стреми и до голяма степен успява, да внуши на обкръжението си, че 
е действително незаменим, защото той превъзхожда значително всички висши 
български офицери по ум, енергия и характер. Той иска да внуши на всички, 
че авторитетът му е неоспорим, и иска да бъде зачитан като такъв.

Свидетел на силния настъпателен и войнствен дух, проявен обилно от 
1 С т о й ч е в, Ив. Пос. съч., с. 29.
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българския войник в Сръбско-българската война, след заемането на длъжност-
та военен министър подполковник Михаил Савов си поставя като основна за-
дача: изграждането на такава организация на Българската армия, която напълно 
да отговаря на този дух. И трябва да подчертаем, че той сполучва напълно. 
Организацията на Българската армия, която изкристализира окончателно при 
втория му мандат като военен министър, дава прекрасни възможности на 
командните кадри да усилят, усъвършенствуват и вкоренят дълбоко в съзна-
нието и сърцата на редовия състав, още повече този характерен български 
войнствен дух и чрез неговата помощ да се преодолеят всички многобройни 
и разнообразни трудности от материално-техническо естество. 

От своя страна всички водещи държавно-политически и военни дейци 
в България – съвременници на неговата епоха го смятат за персонифициран 
образ на авторитетния военен водач № 1 в армията и за най-добрия специалист 
по военните въпроси в държавата. Дори държавния глава Цар Фердинанд по-
пада под хипнотизиращото влияние на генерал-майор Михаил Савов, преди 
всичко царя е очарован от неговата харизма, аура, внушително достолепен 
външен вид и публичен авторитет. В резултат на височайшото благоволение 
генерал-майор Михаил Савов е единствения висш български военен, който 
може да си позволи свободно, смело и прямо поведение и волеизявление пред 
обладаващия откровено високомерна, надменна и властническа натура спрямо 
поданиците си български монарх. В своите спомени неговият главен конкурент 
за върховното ръководство над българската армия генерал-майор Иван Фичев 
изразява неподправено учудване от безспорно потвърдения неколкократно 
пред него факт на търпение и послушание от страна на цар Фердинанд пред 
генерал-майор Михаил Савов.1

Нещо повече, генерал-майор Михаил Савов има щастието да бъде надарен 
с уникалния талант да внушава доверие към себе си, а това е изключително 
важно качество за всеки водач на крупни човешки маси, каквато е армията. 
Именно в това отношение никой от неговите съвременници генерали или 
държавници, не може да се сравни със Савов. Гордата му походка, внушител-
ната му физономия и самоувереност, енергичният категоричен тон на вербал-
ното му изразяване подкупват всички. Самото му появяване пред войските им 
вдъхва увереност.2

Периодът на ръководство от генерал-майор Михаил Савов на военното 
министерство съвпада с епохата на най-плодотворна бойна подготовка на 
войската за война за национално обединение. Приносите му за организаци-
онното изграждане, развитие и модернизация на военното министерство и 
Българската армия са многобройни. Неговата личност въплъщава кредото на 
управляващите правителства на Народнолибералната и Народната партия по 
отношение формирането на държавната военна политика: «Войската ни да 
бъде предмет на всеобщо внимание и грижа». Михаил Савов участвува актив-
1 ДВИА., ф. 048., оп. І., а. е. 3., л. 101 – 128.
2 А з м а н о в, Д. Генерал Михаил Савов..., с. 54.
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но във формирането и конкретизирането на военната политика на държавата 
главно в две направления. Първо, чрез теоретична разработка на основните й 
проблеми и създаване на обществено мнение по тях. И второ, чрез създаване 
на необходимите документи (законопроекти, доклади, предложения и др.) за 
юридическото й оформяне и регламентиране.1

През 1891 г. той ръководи разработването на законопроекта за „Закон за 
устройството на въоръжените сили на българското княжество”. През същата 
година подполковник Михаил Савов обнародва „Временни правила за правата 
и обязаностите на инспекторите на пехотата”. Предвижда се инспекторите да 
се ползуват с правата на бригадни командири и да се назначават с Височайша 
заповед. По негова инициатива в „Закон за устройството на въоръжените сили 
на българското княжество” от 1891 г. е постановено, отделно от Строево-
инспекторското отделение във военното министерство, да се създаде и отдел 
„Инспекция”, като включените в него инспектори са непосредствено подчине-
ни на военния министър. Важно значение за утвърждаването на военната поли-
тика на България има речта, произнесена от подполковник Михаил Савов пред 
Народното събрание през декември 1891 г., тъй като на качествено нова степен 
се развива идеята за всеобщото въоръжение и всеобщата военна подготовка на 
народа. Мотивирайки внесения законопроект на „Закона за устройството на 
въоръжените сили на българското княжество”, той подчертава положението, че 
силата на армията се определя не само от нейното количество, но и от нейното 
правилно устройство. Неговото становище е такова, че Законът трябва да до-
веде до създаването на такава система, в която да се материализира военната 
политика на България. Съдържанието му показва, че това е постигнато, за 
което основна заслуга има подполковник Михаил Савов.

Той допринася съществено за разработването на законопроекта и приема-
нето от Народното събрание на 12 декември 1891 г. на „Закон за снабдяване 
войската с предмети за въоръжение, облекло, храна и други потребности”. 
Негова е заслугата, през 1892 – 1893 г. Военното министерство да създаде по-
голямата част от предвидените нови военни формирования по утвърдената в 
„Закона за устройството на въоръжените сили на българското княжество” от 
1891 г. дивизионна организация.

Полковник Михаил Савов изработва първият в историята на българска-
та армия проект за увеличаване на военновременния състав на войската на 
основата на корпусната организация. Той предвижда Действуващата армия да 
се състои от шест корпуса, всеки от по две дивизии с по два действуващи и 
един резервен полк, всички сведени в две армии: (І-ва западна и ІІ-ра южна), 
Родопски отряд и Приморски полк.

Следващият Закон за устройството на въоръжените сили от 20 декември 
1903 г. също е разработен и утвърден от Михаил Савов през мандата му като 
министър на войната. Той поставя строителството на българската армия на 
качествено нови основи и регламентира нормативно организационното из-
1 В а с и л е в, В. Пос. съч., с. 93.
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граждане на българската войска и превръщането и в модерна, масова армия 
от европейски тип.

Периодът от 1903 до 1907 г., в който Михаил Савов е министър на война-
та, съвпада с управлението на Народнолибералната армия. Това правителство 
полага много грижи за българската армия и за превъоръжаването й. Михаил 
Савов установява добри контакти с министър-председателя Димитър Петков 
и чрез него успява да осигури отпускането на достатъчно финансови средства 
и кредити за нуждите на ускореното строителство на армията и за закупуване 
на въоръжение.

През август 1903 г. военния министър Михаил Савов изпраща редица 
заповеди до началника на техническата част на артилерийската инспекция за 
закупуване на 3 млн. бр. патрони и снаряди от оръжейните концерни Круп  и 
Шнайдер.1

Към този момент Българската армия изпитва особено остър недостиг от 
строеви коне за кавалерията и артилерията и съответното конно снаряжение. 
Военният министър Михаил Савов се ангажира с разрешаването и на този 
проблем. През 1904 г. е извършено закупуване и доставка на 240 кавалерийски 
и 340 артилерийски коня по 615 лв. единия за нуждите на Българската армия. 
Процедурите и за двата вида доставки са извършени чрез обявления на търгове 
от военното министерство.2

През зимата на 1903/1904 г. военното министерство осъществява за-
купуване и доставка на 1000 кавалерийски седла от фирмата Шварценберг в 
Нюрнберг за нуждите на Българската армия.3

През същата година са издадени редица заповеди по военното министер-
ство от министъра Михаил Савов относно комисии за избор на кавалерийски 
седла (1000 бр.), командироване на офицери за приемане на коне в Унгария, за 
избиране на оферта за построяване на офицерски салон в София, за команди-
роване на офицери за приемане на аптечно и санитарно имущество за нуждите 
на армията от Германия, за назначение на комисия за произвеждане на търг за 
предприемач за строителството на 3-ти етаж на Военното училище в София, 
за подобна комисия за извършване на строеж на резервоар и водопровод на 
Военното училище; за комисии за други търгове за снабдяване на армията с 
облекло, снаряжение, платове и т.н.4

На 28 юни 1905 г. генерал-майор Михаил Савов издава Заповед № 194 за 
създаване на Военен съвет. Негова е идеята, формулирана нормативно в запо-
ведта, Военния съвет да функционира като съвещателно учреждение при военния 
министър, в което ще се разглеждат предварително всички проекти от законода-
телен или административен характер, внесени по преценка на военния министър. 
Той има голям дял за извършването на нов качествен скок в организационното 
1 БИА – НБКМ., Ф.20, а. е. 2, л. 193 – 200.
2 Пак там.,  а. е. 4, л. 137.
3 Пак там., л. 135.
4 БИА – НБКМ., Ф.20, а. е. 6, л. 13 - 58.
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развитие на българската армия, намерил израз през 1907 г. в сформирането на три 
военноинспекционни области (ВИО). ВИО е териториално военно обединение. 
На началника му се подчиняват съответните началници на дивизионни области. 
Под ръководството на генерал-майор Михаил Савов се разработва проект, а след 
това и Положение за управление на ВИО за мирно време.

През периода от 14 март 1897 до 18 март 1903 г. полковник Михаил Савов 
е началник на Военното училище в София. Той е сред българските офицери, 
които ръководят нашата военна Алма матер най-дълго време (единствено 
полковник Кирил Ботев е началник на Военното училище по-дълго време, на 
два мандата с известно прекъсване). През 1900 г. полковник Михаил Савов 
организира откриването на Кадетската гимназия към Военното училище, с 
което се слага началото на втория период в историята на Военното училище 
– т.нар Първи кадетски период (1900 – 1910 г.) С тази реформа дотогавашния 
тригодишен курс на обучение в училището се променя. Продължителността на 
обучението за кадетите във Военната гимназия е 4 години, като само успешно 
завършилите тази гимназия имат право да продължат обучението си за офицери 
в двата специални военни класа за юнкери във Военното училище.1

Периодът на управлението на Военното училище от полковник Савов се 
свързва и с окончателното разрешаване на отдавна наболелия проблем за осигу-
ряването на достатъчни по количество и с необходимото високо качество запасни 
офицери за нуждите на развръщането на Българската армия по военновремен-
ните щатове. За това по негова инициатива през 1901 г. в кв. Княжево, София, 
се открива Школа за подготовка на запасни подпоручици в пехотата, съгласно 
предписанията на направените през 1897 г. изменения в Закона за устройството 
на въоръжените сили на Княжество България.2  Нормативното устройване на 
дейността на Школата се извършва съгласно «Положение за школата за пригот-
вяне на запасни подпоручици в пехотата» обявено със Заповед № 122/1903 г. по 
военното ведомство.3  В Школата за подготовка на запасни подпоручици в пехо-
тата се предвижда да постъпват всички новобранци от редовния военен набор 
със средно и висше образование, без право на облекчение по военната служба. 
Курсът на обучение е 11 месеца, след което успешно завършилите войници със 
средно образование се повишават в чин офицерски кандидат и се изпращат по 
частите да доизслужват, а тези с висше образование се уволняват в запас с чин 
запасен подпоручик. В Школата се придобиват  знания по основните предмети 
от военното дело: тактика, администрация, фортификация, артилерия, топогра-
фия и военни устави.4  Оценката за резултатите от делото на полковник Михаил 
Савов по отношение създаването на Школата за запасни подпоручици в Княжево, 
направена от о.з. генерал-лейтенант Никола жеков в труда му «Българското во-
йнство 1878 – 1928 г.» е показателна за положителното отражение на неговото 
1 31 ж е к о в, Н. Пос. съч., с. 108.
2 Пак там., с. 108.
3 С и с т е м. сб. (І доп.), с. 486.
4 Пак там., с . 488 – 494.
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управление на Военното училище върху цялостното историческо развитие на 
българското военно образование до Балканската война. Той пише: «С тази имен-
но школа се намери най-подходящия начин за целесъобразно използуване на 
новобранците със съответно образование и за попълване запаса на въоръжените 
сили със запасни подпоручици и подготвени кандидати за такива».1 

Епохалният принос на полковник Михаил Савов от периода на команду-
ването му на Военното училище изпъква отчетливо предвид факта, че Школата 
за запасни подпоручици, подготвя ежегодно по 300 – 400 и повече подготвени 
младежи за близки до редовия състав началници, като общо за времето до 
Балканската война през нея преминават обучение и завършват няколко хиляди 
запасни подпоручици, преобладаващата част, от които при мобилизацията през 
1912 г. поемат командуването на взводове, а по-късно и на много роти, дори 
някои достигат и до командири на дружини през дългия период на Първата 
световна война (1915 – 1918 г.)2

На 22 май 1907 г. генерал-майор Савов освобождава поста военен ми-
нистър и е уволнен от действителна служба в запас. Генерал-майор о.з.Савов 
е причислен към Генералния щаб като род на оръжието (войски).3  Но дори 
и при това положение той не прекъсва отношенията си с военното и военно-
политическото ръководство на Българската армия и държава. Нещо повече, 
продължава да живее с проблемите на организационното изграждане на 
войската и реагира твърдо и непоколебимо на всички опити достигнатото 
високо европейско ниво на развитие да бъде накърнявано от недостатъчно 
обмислени и прецизирани идеи и проекти на други висши военни. Красноречив 
пример е становището на генерал-майор о.з. Савов към доклада на началника 
на Генералния щаб генерал-майор Атанас Назлъмов, относно извършване на 
мащабна реорганизация на военновременната армия. Това мнение на генерал-
майор Савов от 15 юли 1908 г. критикува проекта на генерал-майор Назлъмов, 
който предвижда въвеждане на корпусната организация за армията във военно 
време. Главните съображения, изтъкнати от Савов са:

1. доклада не представлява всестранно проучване на въпроса и не може 
да служи за искане за извършване на промените.

2. посочената организация не отговаря на обстановката и намалява во-
енната способност на държавата.

3. тази организация отговаря на нуждите на държавната отбрана, ако 
Българската армия ще си служи с чужда помощ при евентуална война, но не 
e ясно с какви жертви ще стане това.

4. подчертаното подобрение на качеството на армията е само фиктивно, 
защото при самостоятелни действия, в началото на операциите ние ще бъдем 
принудени да водим военни действия на първа линия с необучени запасни 
контингенти.
1 ж е к о в, Н. Пос. съч., с. 109.
2 Пак там., с. 109.
3 ДВИА, ф.40, оп. 1, а. е. 2 ., л. 25.
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5. с тази организация няма да можем да водим правилната си външна и 
военна политика с Турция.1 

Старозагорските генерали и офицери имат определен принос и по от-
ношение създаването, развитието и дейността на Главното командуване на 
българската армия във войните от епохата на Третата българска държава. Сред 
тях изпъква със своите особени заслуги генерал-лейтенант Михаил Савов. 

Още преди обявяването на Балканската война на 5 октомври 1912 г. той е 
назначен на новосъздадения пост помощник-главнокомандуващ българската 
войска (Върховен главнокомандуващ по конституция е цар Фердинанд)2 . Това 
става с Височайша заповед № 1/22.09.1912 г. на цар Фердинанд за създаване на 
Обща главна квартира състояща се от Щаб на Действуващата армия и Главно 
Тилово управление. Със същата заповед държавния глава възлага на себе 
си длъжността върховен главнокомандуващ, а за свой помощник назначава 
генерал-лейтенант Михаил Савов.3

Съгласно Заповед № 1/28.09. 1912 г. по щаба на Действуващта армия  
се назначава генерал-лейтенант от запаса Михаил Савов за помощник-
главнокомандуващ на държавния глава цар Фердинанд по ръководството на 
Действуващата армия.4

В следствие на цитираните две заповеди, Генерал-лейтенант Михаил 
Савов, получава извънредно широки пълномощия по управлението на българ-
ската Действуваща армия за предстоящата война. Той ръководи най-висшите 
военновременни структури, съставляващи Главното командуване, обединени 
организационно в Обща главна квартира, в която се вливат Щаба на армията 
и Главното тилово управление. През нощта на 29 срещу 30 септември 1912 г. 
седалището на Главната квартира е установено в гр. Стара Загора, в сградата 
на Мъжката гимназия «Иван Вазов».5  То остава там до 25 октомври, когато 
във връзка с отдалечаването от театъра на активните бойни действия, който 
доближава Чаталджанската укрепена линия на Цариградския полуостров, е 
преместена в гр. Лозенград (Източна Тракия).

Безспорно, един от най-съществените фактори за номинирането и из-
бирането на генерал-лейтенант Савов на най-висшия военен пост в този 
съдбоносен за всички българи момент, е почти безрезервното доверие, което 
въоръжения български народ изпитва към неговата личност, застанала начело 
на освободителния поход към Цариград. Това доверие се допълва от увере-
ността на помощник-главнокомандуващия във високите бойни качества на 
мобилизираната българска армия. По този начин, при взаимна вяра между 
армия и върховни военни водачи, цялата тристахилядна въоръжена българска 
войска се понася със своя всеунищожаващ устрем и войнствен дух на изток 
1 БИА – НБКМ., Ф.20, а. е. 4, л. 106 - 110.
2 К о м а н д  в а н е т о... с. 56.
3 ДВИА, ф.40, оп. 1, а. е. 1, л. 1.
4 Пак там.,  а .е. 2., л. 1.
5 Пак там., оп. 2, а. е.126, л. 6.



Генерал-лейтенант Михаил Попов Савов 27

и югоизток  и с гръмотевичните си победи слисва европейските военни спе-
циалисти и световното обществено мнение, изненадва балканските съюзници 
и сразява врага. Налага се убедителния извод, че въоръжената сила на един 
народ, тласкан от благородни и родолюбиви мотиви, е несъкрушима, когато 
той чувствува, че съдбата му е поверена в сигурните ръце на ползуващи се 
с абсолютно негово доверие върховни военни водачи, какъвто през 1912 г. е 
генерал-лейтенант Михаил Савов. Последният е готов да ги следва с цената 
на всякакви жертви, защото върховния дълг на водачи като него повелява: да 
съумеят да намерят разумния предел, до който могат да достигнат тези усилия, 
без да бъде разколебана вярата в тях. Тази задача, наистина е много трудна, 
дори и най-великите гении във военното дело, като Наполеон, понякога не са 
успявали да я разрешат правилно.1

Като помощник-главнокомандуващ генерал-лейтенант Михаил Савов има 
огромни заслуги за: бързото и ефективно провеждане на мобилизационното 
развръщане на българската армия, прикритието на държавната граница и 
навременното съсредоточаване на частите в изходните райони за настъпле-
ние; за прилагането на оперативните планове «А» и «А-bis» за война срещу 
Османската империя; за осъществяване на забележителната стратегическа и 
оперативна изненада за противниковото командуване чрез скритото съсредо-
точаване на ІІІ-та армия на генерал-лейтенант Радко Димитриев, в дълбочина 
на българския тил, зад І-ва и ІІ-ра армия.

Генерал-лейтенант Михаил Савов извършва оперативното ръководство на 
трите български армии, действуващи срещу Османската империя на Тракий-
ския и Македонския театър на военни действия. В първият период от войната, 
до Примирието от 20 ноември 1912 г., той споделя отговорността за непосред-
ственото стратегическо планиране, оперативно управление и ръководство на 
операциите с началник-щаба на българската армия генерал-майор Иван Фичев. 
Безспорно, на този етап между двамата съществува конкуренция, дори би могло 
да се каже открито съперничество за притежание на пряката върховна власт 
над българската армия. В своите многобройни и талантливо написани крити-
чески очерци за редица ярки български военни дейци от епохата на войните 
за национално обединение, полковник от Генералния щаб Димитър Азманов 
застъпва тезата, за съществуващото чувство на омраза от страна на началник-
щаба към помощник-главнокомандуващия. Основание за това твърдение, той 
търси в изказване на генерал-майор Иван Фичев, че: «агресивният темперамент 
и нахалството на генерал Савов му създаваха положение на необходим [за цар 
Фердинанд] човек и на голям пълководец».2 Нашето мнение е, че несъмнено 
генерал-лейтенант Михаил Савов превъзхожда типичния генералщабен офицер 
генерал-майор Иван Фичев по военен темперамент, смелост и енергия. Оче-
видно той е с по-силен характер, по-решителната натура, по-трезвомислещ и 
по-способен да взема самостоятелни решения, от които зависи съдбата на цял 
1 Г а н ч е в, Ал. Пос. съч., с. 79.
2 ДВИА., ф. 048., оп. І., а. е. 3., л. 101 – 128.
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един народ и държава и живота на десетки и стотици хиляди български офицери 
и войници. В този смисъл неговата личност изглежда по-подходяща за най-висш 
военначалник на българската армия във военно време, в сравнение с превъзхож-
дащия го като военни знания, ерудиция и интелигентност, но по-ограничен, с 
по-слаба харизма, до известна степен малодушен и с по-малки способности да 
въздействува на равните и по-висшестоящи нему и да вдъхновява за велики 
дела подчинените – генерал-майор Иван Фичев. Високите нравствени качества 
на генерал-лейтенант Михаил Савов се потвърждават и след края на войните, 
на процеса срещу генерал-майор Георги Вазов за нередовно изпълняване на 
доставки. Тогава той прави пред съда официална декларация, че причините за 
забавянето, произхождат от заповедите, които е давал на генерал-майор Георги 
Вазов като негов подчинен. Трудно може да си представим по-категорично и 
достоверно доказателство за желанието на един върховен военен началник да 
защитава публично, и то в най-тежки за потърпевшия условия, своите бивши 
подчинени.

В началото на Балканската война, когато Главната квартира все още е 
в Стара Загора, генерал-майор Иван Фичев осъществява в по-реална степен 
прякото оперативно ръководство на армията, като една от най-съществените 
причини за тази негова амбиция, която надхвърля параметрите на служебните 
му задължения като началник-щаб на армията, е болезнената му подозрител-
ност относно аспирациите на генерал-лейтенант Михаил Савов да бъде факти-
чески главнокомандуващ – върховен пълководец с най-широки пълномощия, 
на мястото на формално заемащия поста цар Фердинанд. Генерал-лейтенант 
Михаил Савов действително има подобни намерения като счита генерал-майор 
Иван Фичев за отлично подготвен военен теоретик, който в тази светлина е 
най-подходящ за негов най-близък сътрудник и помощник на длъжността 
началник-щаб на армията.

Генерал-лейтенант Михаил Савов, заедно с генерал-майор Иван Фичев, 
има определен принос за блестящите победи на пехотните полкове от І-ва 
и ІІІ-та армия на 9 – 11 октомври във фронталните боеве с турската армия 
при селата от крайграничната полоса Селиолу, Ескиполос, Гечкенли, Петра 
и Ериклер. Османските табори са обърнати в паническо бягство, а силно 
укрепената крепост Лозенград е превзета без бой. Целият тогавашен свят 
посреща с вълна от почуда и нескрито възхищение вестите за славните успехи 
на българското оръжие. От 15 до 20 октомври обединените сили на І-ва и 
ІІІ-та армия нанасят най-страшното, и по същество, решаващо за крайния 
изход на войната, поражение на турските войски на линията Люлебургаз – 
Бунар Хисар. Ключово значение за положителното развитие на упоритите 
няколкодневни сражения има умелото и гъвкаво управление на действията 
на двамата командуващи армии: генерал-лейтенант Васил Кутинчев (І-ва 
армия) и генерал-лейтенант Радко Димитриев (ІІІ-та армия), от помощник-
главнокомандуващия генерал-лейтенант Михаил Савов. Цялата Източна 
турска армия, под командуването на Абдулах паша е разгромена, частите 
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и са разчленени, подразделенията загубват контрол и единно командуване. 
Европейските и световни кореспонденти, отразяващи войната на Балканите 
изпълват страниците на своите печатни издания с многобройни статии и 
фотодокументални материали за невижданите човешки и материални за-
губи на повече от петвековния хегемон в Югоизточна Европа – османската 
армия. Всички задочни репортажи изобилствуват със сведения, съобщения 
и анализи, в които огромно място и главна роля за впечатляващите победи 
на българската армия е отредено на личните заслуги на фактическия глав-
нокомандуващ генерал-лейтенант Михаил Савов.    

Но дори и след този втори пореден блестящ успех на Съединените І-ва 
и ІІІ-та армия, помощник-главнокомандуващия генерал-лейтенант Михаил 
Савов не изпада в плен на емоциите, а запазва здравия си разум и чувството 
за трезва преценка на действителната обстановка. Той отчита факта, че след 
триседмични боеве, частите на двете армии се силно изморени от непрекъ-
снатите походи и боеве, които освен това са се отразили отрицателно върху 
здравината на войнишкото обмундирование и снаряжение. Генерал-лейтенант 
Савов решава да информира за тези въпроси министър-председателя Иван 
Гешов в писмо от 22 октомври 1912 г., т.е. само ден след края на сражението 
на линията Люлебургаз – Бунар Хисар, като подчертава, че «Армията на първа 
линия търпи страшни бедствия от недостатък на шинели и цървули... Опасно 
е поради липса на тези вещи да не се деморализира армията».1

На 30 октомври 1912 г. приключва стратегическия марш на І-ва и ІІІ-та 
армия към Чаталджанската укрепена позиция на турската армия. След от-
клоняването на предложението на турците за примирие и на базата на по-
лучените сведения за състоянието на силите и намеренията на противника, 
Българското главно командуване схваща, че предстои решително сражение 
за овладяване укрепената позиция при Чаталджа, от изхода на което зависи 
сключването на мира.2

Подготовката за извършване на атаката се започва съгласно Директива 
№ 16/30 октомври от Щаба на Действуващата армия, която постановява І-ва и 
ІІІ-та армия да се организират на заетите позиции, като ги превърнат в изходни 
за атака на укрепената линия на Чаталджа, освен това двете армии отново се 
съединяват под временното командуване на генерал-лейтенант Димитриев.3

От своя страна, османското правителство прави постъпки пред българ-
ското за прекратяване на огъня и сключване на примирие, поради тежкото 
положение на турската Източна армия. По сложни политически причини, цар 
Фердинанд и правителството на Гешов не само отказват да приемат предло-
жението на противника за примирие, но дори не уведомяват съюзниците за 
1 БИА – НБКМ., Ф.20, а. е. 2, л. 19.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., 
с. 165.
3 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване през Балканската война 1912 г. От началото на войната до Чаталджа 
включително., С., 1927., с. 184.
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това. В тази връзка, ролята на генерал-лейтенант Савов за това противоречащо 
на международноправните норми, решение на цар Фердинанд, е до известна 
степен противоречива и не напълно изяснена. На 29 октомври, великия везир 
Кямил паша изпраща директно съобщение до българския държавен глава с 
молба за приключване на военните действия и дори подписване на прелими-
нарен мир. Цар Фердинанд, обаче, забранява на българското правителство 
да информира съюзниците за предложението, преди да е взел мнението на 
помощник-главнокомандуващия и началник-щаба на Действуващата армия. В 
същото време държавния глава телеграфира текста на отговора си до генерал-
лейтенант Савов, в Главната квартира и поисква отговора му. Последният, в 
доклада си пред Парламантарната анкетна комисия след войната, заявява, че 
тогава е отговорил, че «не бива да се връзват ръцете на правителството. То 
трябва да остане свободно да действува, толкова повече, че ние не трябва да 
влизаме в конфликт с Великите сили, които ще решат въпроса. И да отидем на 
Чаталджа или не, решението на въпроса ще бъде в ръцете на Великите сили. 
По-добре е да се избягва, изобщо, без причини да вървим на Чаталджа».1

На 1 ноември в Главната квартира на Българската армия в Лозен-
град пристига цар Фердинанд. В 12 ч. той приема на доклад помощник-
главнокомандуващия генерал-лейтенант Савов и началник-щаба на Дей-
ствуващата армия генерал-майор Фичев. Мнението на двамата генерали е 
приблизително еднакво. Те оценяват турските сили на линията на Чаталджа 
на приблизително 100 000 души и считат, че поради топографските характери-
стика на местостта, турската линия е добре укрепена, силна и трудноатакуема 
при съществуващата сила на пехотния и артилерийски огън. Обаче, схващат 
българската атака, като напълно реализируема след няколко дни, след подхода 
на тежка артилерия и след прекратяването на холерната епидемия, защото тя 
е понижила чувствително морала на войските.

Вечерта на 1 ноември, цар Фердинанд съобщава на министър-председателя 
Иван Гешов становището на генерал-лейтенант Савов и генерал-майор Фичев, 
относно турското предложение за примирие. Те намерили за напълно възможно 
да се допусне една обмяна на мисли със съюзниците по горното предложение, 
без да се поемат конкретни ангажименти, а само да се узнаят техните възгледи 
по въпроса за предлаганото примирие.2 

Освен това на съвещанието се взема решение, генерал-лейтенант Савов 
заедно с началника на оперативния отдел на Щаба на Действуващата армия 
полковник Нерезов и началника на артилерийската инспекция да посетят по-
зициите при Чаталджа, да съберат точни сведения, да сондират мнението на 
старшите военначалници и тогава да се вземе окончателното решение кога 
да започне атаката.3  
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 
489 - 490.
2 Пак там., с. 491.
3 Пак там., с. 200.
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Тези сведения показват, че съществуващата хипотеза, относно военно-
любивата политика и едва ли не решаваща роля на генерал-лейтенант Савов 
по отношение убеждаването на цар Фердинанд да отхвърли предложението за 
мирни преговори от османското правителство не отговарят на историческата 
истина. Всъщност, формално, България не отклонява мирното предложение, 
а само отлага задействуването на процедурата по влизането му в сила до ата-
ката на Чаталджа.

Рано сутринта на 2 ноември помощник-главнокомандуващия генерал-
лейтенант Михаил Савов, заедно с началника на оперативния отдел на Щаба 
на Действуващата армия полковник Стефан Нерезов и определените да ги 
придружават лица отпътуват за Чаталджа.1  До вечерта те достигат в с. Чер-
кескьой, където остават да нощуват. Към 19 ч., въпреки голямата умора от 
тежкия път, генерал-лейтенант Савов повиква на телеграфен разговор ко-
мандуващия Съединените армии, като се интересува от всичко най-важно за 
състоянието и боеготовността на българските войски на Чаталджа. Помощник-
главнокомандуващия пита за числото на заболелите от холера, за относителния 
дял на разпространението на коварната болест сред частите, за процента на 
абсолютно здравите дружини, за качеството на укрепяването на частите, за 
движението и съсредоточението на артилерията към изходните позиции за 
атака, да духа на войските, за снабдяването с продоволствие. Едва след като 
получава удовлетворителна информация по зададените въпроси, генерал-
лейтенант Савов съобщава, че са взети необходимите мерки за осигуряването 
на прехраната и препоръчва на 3 ноември да се даде почивка на частите.2

Безусловно считаното за едно от най-спорните и обсъждани във воен-
ната мемоаристика и военноисторическа литература, решение да се атакува 
турската армия на 4 ноември на укрепените й предварително позиции на 
линията Чаталджа, също до голяма степен се дължи на преценката и во-
лята на генерал-лейтенант Михаил Савов. Той убеждава цар Фердинанд в 
целесъобразността на незабавната атака, мотивирайки се с ужасяващото 
състояние на турската армия след поражението и при Люлебургаз – Бунар 
Хисар и съществуващата реална опасност противниковото главно коман-
дуване да привлече свежи сили от Мала Азия на фронта при Чаталджа, ако 
нашата армия забави настъплението си. Разбира се, това становище подле-
жи на много сериозна критика, защото то не отчита толкова важен фактор, 
какъвто е далеч не идеалното положение на собствената армия, претърпяла 
много тежки човешки загуби в боевете през октомври, измъчена от непре-
станните тежки походи през разкаляния чернозем на Източна Тракия, и може 
би, в най-голяма степен омаломощена физически и морално от развихрилата 
се холера. Провеждането на атаката е недостатъчно аргументирано и от 
военно-оперативна и тактическа гледна точка, тъй като нашите войски нямат 
1 ДВИА, ф.40., оп. 2, а. е. 126, л. 40.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., 
с. 226.
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достатъчно време да прехвърлят артилерията и обозите си, не са попълнени 
с боеприпаси и продоволствие, не е подменено вече износеното обмундиро-
вание и снаряжение, не е проведено щателно разузнаване, артилерията не е 
набелязала основните си цели за обстрел, всичко това в крайна сметка налага 
несъмнения извод, че българската войска на Чаталджа не е подготовена и не 
се намира в достатъчно боеспособно състояние, за да съществуват реални 
възможности да се победи противник, който не отстъпва числено, заема пред-
варително подготвени отбранителни позиции и нещо много съществено в 
морално-психологически аспект – сражава се на непосредствените подстъпи 
пред сърцето на своята държавност – столицата Цариград.

Началник-щаба генерал-майор Иван Фичев и командира на Съединените 
армии пред Чаталджа генерал-лейтенант Радко Димитриев се противопоста-
вят на атаката на Чаталджа. На 3 ноември 1912 г. генерал-лейтенант Михаил 
Савов пристига в щаба на генерал-лейтенант Радко Димитриев пред позиции-
те на Чаталджа в с. Ерменикьой. Помощник-главнокомандуващият съобщава, 
че е изпратен от цар Фердинанд със задача да се запознае с обстановката на 
място, да събере сведения и да ускори действията на Съединените І-ва и ІІІ-
та армия. Командуващият двете армии докладва подробно за положението 
на българските войски пред Чаталджа, като изказва две възможни решения 
за развитие на операциите. Първото, е да се прекратят военните действия 
напълно и да се използува готовността на противника за влизане в мирни 
преговори. Второто, е да се атакува веднага, но с неголеми шансове за успех. 
Генерал-лейтенант Савов изразява съгласие с изложените доводи, но под-
чертава, че за примирие и дума не би могло да става, защото той и всички 
в Главната квартира са убедени, че турците предлагат спиране на военните 
действия само, за да спечелят време да се устроят и да привлекат резерви 
на Чаталджа. Той споделя убеждението си, че за нищо на света турците 
няма да отстъпят доброволно Македония, Тракия, Одрин и Солун. Накрая, 
помощник-главнокомандуващия взема решение – да се направи опит, като се 
започне атаката. Ако след това съпротивата се окаже голяма, и изпълнението 
на целите на атаката не е по силите на Българската армия, да се сключи при-
мирие. В 17 ч. на 3 ноември, генерал-лейтенант Савов издава Директива № 
128 по Съединените армии, в която заповядва на 4 ноември те да минат в 
настъпление и да атакуват противника на Чаталджанската позиция.1

По-късно през деня на 3 ноември, генерал-лейтенант Савов изпраща 
Телеграма № 1277 от с. Ерменикьой, Чаталджа до цар Фердинанд. Съобщава, 
че числото на всички болни от различни болести в състава на ІІІ-та армия е 
около 10 000 души; при все това духът на полковоте е добър, макар и малко 
понижен от болестите и лишенията. Ръководящите тук кръгове са въодуше-
вени от мисълта да превземат Царигарад. Сражението трябвало да започне на 
следващия ден с артилерийска подготовка.2

1 Пак там., с. 229.
2 ДВИА, ф.40., оп. ІІ, а. е. 127, л. 43.
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Според сведения на очевидци, когато издава заповедта за атака на след-
ващия ден, помощник-главнокомандуващия заявява на генерал-лейтенант 
Димитриев: «Ще се опитате, та каквото даде Господ. Поне царя и българският 
народ, че и ние двама, ще останем с чиста съвест пред потомството и историята, 
че сме направили всичко, което беше в човешките сили».1  

След войната пред параментарната анкетна комисия на кабинетите Гешов 
и Данев генерал-лейтенант Савов заявява, че от стратегическа гледна точка 
операцията при Чаталджа е била съвършено оправдана, защото още не е по-
стигнато мирно споразумение. Това съображение безспорно е вярно, но пък 
остава въпроса за прибързаното и неподготвено решение за настъпление срещу 
Чаталджа. От една страна енергичните действи се обуславят от нуждата да не се 
дава време на турците да се засилват и укрепяват, но и нашите войски би трябвало 
да имат няколко дни за разузнаване на противниковите позиции, за насочване 
на частите към конкретни обекти, за съсредоточаване на тежка артилерия и за 
тактическа подготовка на командирите за предстоящите действия.

В този смисъл, става ясно, че генерал Савов се ръководи повече от па-
триотични чувства и подбуди, отколкото от здравия разум на пълководец, на 
чиито плещи тежи товара на стотици хиляди войнишки живота. 

Заповедта за атака на Чаталджанската укрепена позиция е посрещната 
опозиционно от втората по значимост личност в Българското главно коман-
дуване – началник-щаба на Действуващата армия генерал-майор Иван Фичев. 
Научавайки за издадената без неговото съгласие заповед на генерал-лейтенант 
Савов, той реагира незабавно, като иска аудиенция при цар Фердинанд, за да 
се опита да отклони атаката, която счита за преждевременна. Но държавният 
глава не благоволява да го приеме, като го задържа до 22 ч. на 3 ноември 
в резиденцията си. По този повод, генерал-майор Фичев пише, че за него 
е станало ясно, че решението за атаката на Чаталджа е предрешено от цар 
Фердинанд по съвет на помощник-главнокомандуващия, който се опитва да 
спечели военна слава с някоя блестяща победа, за да си гарантира позицията 
на върховен водач на армията.2

Самият началник-щаб на Действуващата армия, обаче, не е сигурен дали 
с издаването на Директивата за атаката генерал-лейтенант Савов е превишил 
правата си или Главнокомандуващия цар Фердинанд го е натоварил да вземе 
решение, без да докладва в Главната квартира.3  Това колебание и нерешителност 
в действията на генерал-майор Фичев, потвърждава вече изведеното заключение, 
че въпреки своята широка военна ерудиция и задълбочено знание на модерното 
военно дело и генералщабна наука, поради недостатъците на своя характер, той 
не би могъл да бъде реален конкурент на генерал-лейтенант Савов за длъжността 
върховен военен водач на Българската армия във военно време.
1 Пак там., ф. 048., оп. І., а. е. 3., л. 101 – 128.
2 Ф и ч е в, Ив. Пос. съч., с. 190.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., 
с. 230.
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В изпълнение на Директивата на помощник-главнокомандуващия, в 19 
ч. на 3 ноември, генерал-лейтенант Димитриев издава Заповед № 6 по Съеди-
нените армии, с която оказва целите, дава насоките и формулира конкретните 
задачи пред двете армии и дивизиите в състава им за предстоящата атака на 4 
ноември. След като запознава генерал-лейтенант Савов с текста на заповедта 
и получава пълното му одобрение, командуващият Съединените армии пред-
лага помощник-главнокомандуващия да поеме ръководството на армиите, 
предвид желанието на генерал-лейтенант Димитриев да избегне неудобство-
то от едновременното командуване на Съединените армии и на ІІІ-та армия. 
Но генерал-лейтенант Савов отклонява това, като се мотивира с недоброто 
познаване на местността и конкретната обстановка и с необходимостта на 
следващия ден да се завърне в Главната квартира в Лозенград.1

Последното решение на помощник-главнокомандуващия показва известна 
неувереност и страх от поемане на пълната отговорност за рискованата опе-
рация, чийто инициатор е станал, защото в такъв важен и критичен момент, 
решаващ крайния изход на войната, едва ли би могла да съществува по-важна 
задача за него в дълбокия тил на армията в Лозенград.

Атаката на Чаталджанската позиция започва в 5 ч. сутринта, по тъмно, за 
да се избегнат големите загуби от неприятелския огън. Подробното описание 
на развитието на настъплението на 4 – 5 ноември не влиза в рамките на наше-
то изследване. В края на първия ден от атаката, към 20 ч. вечерта, в Щаба на 
Действуващата армия се получава донесение от командуващия Съединените 
армии. Според него боят е приключил с удовлетворителни резултати за на-
шите войски по цялата линия; ІІІ-та армия е заела изгодно изходно положение 
за продължаване на сражението; противникът се е придържал към стриктна 
пасивна тактика и у него не се забелязват никакви настъпателни намерения; 
турския флот през целия ден обстрелва двата български фланга, но без особен 
ефект; в боя се потвърждава прогнозата за отсъствието на тежка артилерия 
у противника.2

През по-голямата част от деня на 4 ноември генерал-лейтенант Савов на-
блюдава хода на военните действия от наблюдателния пункт на командуващия 
Съединените армии, разположен на височината 3 км източно от Ак Алан, над 
с. Чанакча. Оперативното ръководство на действията на І-ва и ІІІ-та армия, 
обаче, изцяло се осъществява от генерал-лейтенант Димитриев и неговия щаб. 
Помощник-главнокомандуващият остава пасивен свидетел на разиграващата 
се драма. Учудваща инертност и незаинтересованост към развитието на ре-
шаващото сражение за изхода на войната проявява и Щаба на Действуващата 
армия, който на 4 ноември не прави никакви разпореждания относно атаката 
на Чаталджанската укрепена позиция.3

1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 322.
2 Ф и ч е в, Ив. Пос. съч., с. 192.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., 
с. 324.
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През нощта на 4 срещу 5 ноември в Главната квартира на Българската 
армия пристигат три поредни донесения (№№ 1315, 1333 и 1336) от коман-
дуващия Съединените армии, тонът и съдържанието, на които са изпълнени 
с песимистични сведения и заключения. Подчертава се превъзходството на 
турските сили, силното разредяване на нашите редове, упадъка на войнствения 
дух на българските части, от строя са излезнали около 50 % от личния състав, 
поради болестите и загубите в убити и ранени. 

Същата вечер, на 4 ноември 1912 г. от Чаталджа е изпратена и телеграма 
от помощник-главнокомандуващия до цар Фердинанд. Посочва се, че тази 
вечер боя се завършил с удовлетворителен успех  за нашите по цялата линия. 
ІІІ-та армия заела изгодно положение за утре. Противникът се държал строго 
пасивно и не показвал никакви активни намерения.1

Генерал-лейтенант Савов заключава, че е необходимо да се направи всичко 
възможно за едно примирие и за снемане на армиите от позициите, защото 
той считал положението за безнадеждно, ако не могат бързо да се привлекат 
здрави и свежи резервни войски.2

Помощник-главнокомандуващият остава да нощува в щаба на Съедине-
ните армии в с. Ерменикьой и у него, под влияние на песимизма на генерал-
лейтенант Димитриев, също се появяват съмнение в успеха на опарацията. И 
двамата наши висши военначалници се колебаят дали да продължат атаката, 
или да я прекратят, да сключат примирие и да чакат падането на Одрин да реши 
войната. На 5 ноември, призори в щаба на Съединените армии се получава до-
несение за завладяването на редута Илери табия от 29-ти Ямболски полк от 3-та 
Балканска дивизия, което повдига духа на командуващия армиите. Той започва 
да мисли, че с още едно последно усилие съпротивата на противника ще бъде 
сломена. Затова, генерал-лейтенант Димитриев отново предлага на помощник-
главнокомандуващия да отиде напред, да поеме командуването на Съединените 
армии и да ги поведе към крайната победа, а той да ръководи непосредствените 
операции на ІІІ-та армия.3  Последният, обаче, за втори път отказва, като заявява, 
че трябвало още днес да се завърне в Главната квартира в Лозенград, където 
имал неотложна работа. А след войната, пред парламентарната анкетна комисия 
генерал-лейтенант Савов дава показания, че е напуснал бойното поле, защото 
имал разрешение да остане там само на 4 ноември. По този начин, на 5 ноември, 
в 7 ч. сутринта помощник-главнокомандуващия остава в щаба в с. Ерменикьой, 
за да се готви за връщането в Лозенград, а генерал-лейтенант Димитриев се 
отправя за наблюдателния си пункт при Ак Алан.4

Междувременно, началник-щаба на Действуващата армия отговаря на 
донесенията на командуващия Съединените армии, че исканите подкрепления 
1 ДВИА, ф.40., оп. 2, а. е. 127, л. 44.
2 Ф и ч е в, Ив. Пос. съч., с. 193.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 336.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., 
с. 332.
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не могат да му се изпратят, защото липсват пресни войски в разпореждане на 
Главното командуване, поради което І-ва и ІІІ-та армия трябва да се затвърдят 
упорито на заетите позиции. Относно дейността на генерал-лейтенант Савов на 
позициите пред Чаталджа през последните дни, след войната, генерал-майор 
Фичев пише, че се е завърнал следобяд на 5 ноември в Лозенград „доста умъ-
рлушен” и в продължение на цяла седмица не е бил приет от цар Фердинанд, 
тъй като той му се е разсърдил за несполучливата атака. На запитването от 
генерал-майор Фичев към генерал-лейтенант Савов защо без негово съгласие 
и въпреки взетото по-рано решение е заповядал атаката на Чаталджа, той му 
отговорил, че генерал-лейтенант Димитриев бил 80 % уверен в успеха и затова 
те заедно решили да атакуват противника на 4 ноември.1

Тези разсъждения стоят в основата на оценките на мнозина съвременници 
и изследователни на епохата на Балканските войни, които определят пре-
ждевременното завръщане на помощник-главнокомандуващия в Лозенград 
преди завършване на операцията при Чаталджа като едно от най-слабите му 
и погрешни решения като върховен военен водач на Българската армия. В 
този момент генерал-лейтенант Савов показва голяма доза малодушие, не-
решителност, отказ от поемане на пълната отговорност и дори, до известна 
степен, боязън от хода на събитията, изправен пред пълната неизвестност и 
лицето на всъвъзможните опасности, които винаги съпътствуват командната 
дейност на военначалника на бойното поле във военно време. 

Нещо повече, бързото завръщане на генерал-лейтенант Михаил Савов в 
Главната квартира в Лозенград след неудачната атака на 4 ноември, показва 
собствената му неувереност в правотата на решението за прибързаната атака. 
По-късно генерал-лейтенант Никола Иванов, командуващ ІІ-ра армия при 
Одринската крепост, малко пресилено квалифицира това негово действие като 
бягство. В действителност обаче, каквито и да са съображенията на генерал 
Савов за неговото заминаване от Чаталджа, самото действие налага у нас 
извода, че той не изпълнява дълга си на предан на Царя и Родината войник 
докрай. За един истински пълководец, жизненоважната и неотложна работа в 
този, решаващ за крайния изход на войната, момент не е в Главната квартира, 
а на бойното поле при Чаталджа. Неговото място е там, поне за да поддържа 
духа на командирите и войсковите части.2

От чисто военна гледна точка, причините за несполуката на атаката на 
Чаталджанската позиция на 4 - 5 ноември, която е първата крупномащабна 
операция на Българската армия, замислена и инициирана от генерал-лейтенант 
Савов в качеството му на пълноценен военен командуващ на армията в Балкан-
ската война, са следните. На първо място, неправилна организация на настъ-
плението и атаката, а на второ липсата на ефективно маневриране с частите 
пред укрепената турска позиция. Според генерал-майор Фичев, неписаните 
закони на военното изкуство са изисквали атаката на Чаталджа да се извърши 
1 Ф и ч е в, Ив. Пос. съч., с. 194.
2 А з м а н о в, Д. Генерал Михаил Савов... с. 58.
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на два етапа: настъпателен – за приближаване към неприятелската позиция и 
решителен, когато след съответната подготовка на атаката с артилерийски огън, 
трябва да се нанесе главния удар на избрания пункт за атака и извършване на 
пробив. Той подчертава, че тези принципи са нарушени и стоят в основата на 
нашия неуспех при Чаталджа.1

Съвсем естествено, мнението на командуващия Съединените армии, 
относно причините за неудачната атака, е по-различно. На първо място, той 
изтъква допускането на противника да се оттегли в почти пълен ред на Ча-
талджа след поражението му на линията Бунар-Хисар – Люлебургаз, с което 
е дадена възможност на турците да се устроят и да се усилят със свежи вой-
ски от все още значителните си човешки ресурси в Мала Азия, като добиват 
числено надмощие над изморените части на І-ва и ІІІ-та армия, разтегнали 
до максимална степен комуникационната си линия. Като други съществени 
причини за драстичното намаляване на шансовете на Българската армия да 
изтръгне победата при Чаталджа, генерал-лейтенант Димитриев посочва 
холерата, извадила от строя до 15 – 20 % болни от личния състав и почти 
парализирала волята и устрема на преобладаващото мнозинство от армията, 
както и гъстата мъгла, спуснала се над бойното поле на 5 ноември, до голяма 
степен неутрализирала едно от най-съществените предимства на Съединените 
армии – превъзхождащата по количество и качество българска артилерия.2

Независимо от несполучливата за Българската армия атака на Чаталджан-
ската укрепена линия на 4-5 ноември, тя трасира пътя на генерал-лейтенант 
Михаил Савов към върховете на нашата военна йерархия. От този момент 
нататък до Междусъюзническата война, той ще се възползува в максимална 
степен от правата си на фактически Главнокомандуващ българската армия, 
докато реалните ръководни прерогативи на началник-щаба на Действуващата 
армия генерал-майор Фичев намаляват все повече. 

От 6 до 9 ноември на Чаталджанската укрепена позиция се водят боеве 
с местно значение, които не предизвикват съществени промени в разположе-
нието на двете армии. Управлението на Съединените І-ва и ІІІ-та армия се 
извършва от Щаба на Действуващата армия и командуващия Съединените 
армии, докато генерал-лейтенант Савов не е пряко ангажиран. От 10 ноември 
до сключването на примирието на 20 ноември дейността на българските войски 
на Чаталджа се ограничава с устройване на частите и особено на снабдителните 
служби, в укрепяване на позициите и в подготовка за посрещане на зимата. 
Никакви военни мероприятия не се предприемат.3

По същото време на дневен ред пред помощник-главнокомандуващия 
генерал-лейтенант Савов, правителството на Иван Гешов и държавния глава 
цар Фердинанд стои въпроса за сключване на примирието. 
1 Ф и ч е в, Ив. Пос. съч., с. 194.
2 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 348.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., 
с. 471.
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В одобрения от правителството състав на българската делегация за во-
дене на мирните преговори е включен и помощник-главнокомандуващия 
генерал-лейтенант Савов. На 11 ноември делегацията пристига в с. Кадъкьой, 
като парламентьорите уточняват срещата с турските делегати да се извърши 
на 12 ноември, в Плая, на неутралната зона между двете армии при езерото 
Буюк Чекмедже. В 13 ч. на 12 ноември, там пристига и турската делегация 
с водач Назим паша, главнокомандуващ армията. Той е недобре разположен 
към българите и пита нашата делегация дали има пълномощия за сключване 
на мир. Отговаря му се, че имат само за примирие. После, двете страни се 
споразумяват на следващия ден да се определи демаркационна линия между 
двете бойни линии от генералщабни офицери от двете армии и всяка страна 
да поправи пътя от своята страна на демаркационната линия. По взаимно 
съгласие се решава втората среща на делегациите да се състои на 15 ноем-
ври, в един вагон на железопътната гара Чаталджа. Нашата делегация остава 
с впечатление, че турците искат да печелят време. Особено проницателност 
проявява генерал-лейтенант Савов, който дори изказва убеждение, че те нямат 
искрено намерение да сключат примирие и предлага от българска страна да се 
форсира въпросът за примирието, за да стане достояние на международната 
дипломатическа общност политическата некоректност и лицемерие на тур-
ците. По същата причина, те предлагат да се почака пристигането на гръцкия 
пълномощник Панас, но нашата делегация отказва.1

Мирните преговори продължават на 14, 15, 16 и 18 ноември, като прибли-
жават към своя край и позициите на двете страни се доближават по спорните 
въпроси. В този момент, цар Фердинанд настоява да се прекъснат преговорите 
и да се атакува повторно Чаталджанската позиция. Тогава, обаче, в един от 
редките ключови случаи през Балканската война, генерал-лейтенант Савов и 
генерал-майор Фичев обединяват позициите си, и като делегати, които водят 
преговорите за примирието решително се противопоставят на това откровено 
авантюристично настояване от страна на държавния глава. И за двамата е оче-
видна опасността от подобна акция, предвид все още не устроеното и тежко 
положение на българските армии на Чаталджа. Въпреки всичко, за по-голяма 
тежест и допълнителна сигурност, те сондират мнението по този въпрос и на 
командуващите І-ва и ІІІ-та армии. Генерал-лейтенантите Кутинчев и Дими-
триев се изказват, че при съществуващата действителна обстановка и предвид 
условията, в които са поставени техните войски, те са категорично против 
ново настъпление срещу Чаталджанските позиции. На 19 ноември, помощник-
главнокомандуващия и началник-щаба на Действуващата армия подписват 
съвместна телеграма до държавния глава, в която мотивират противопоставянето 
си на т.нар. армистиция (прекратяване на мирните преговори и подновяване 
на военните действия) между нас и турците, поради реалното наличие на три 
основни възпиращи фактора: фактическата неспособност на І-ва и ІІІ-та армия за 
крупномащабни военни операции, продиктувана от значителното намаление на 
1 Пак там., с. 502.
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числения и боен състав на частите; пониженият морал и изгубеният войнствен 
дух у българските войски; неудовлетворителното състояние на снабдяването на 
армиите с продоволствие и санитарни материали, което спомага за спадането 
на боеспособността и боеготовността на войските.1

Това решително становище, изразено и писмено, следва да реабили-
тира, поне до известна степен, неблаговидната репутация на двамата най-
високопоставени български генерали от Балканската война като верни изпъ-
лнителни и послушници на монархическата воля на цар Фердинанд.

На 20 ноември във вагон-салона на гарата в Чаталджа се състои последно-
то заседание на делегациите за мирните преговори. След внасяне на последни 
уточнения и окончателно постигане на договореностите, в 20 ч. е подписано 
съглашението за примирие. От българска страна подписите си слагат: д-р 
Стоян Данев – председател на Народното събрание, генерал-лейтенант Савов 
– помощник-главнокомандуващ и генерал-майор Фичев – началник-щаб на 
Действуващата армия. Съгласно клаузите на примирието неговата продължи-
телност е за срок докато продължават преговорите за окончателния мирен до-
говор в Лондон; постановява се прокарването на демаркационна линия между 
двете противостоящи армии на Чаталджа. Благоприятна точка за Българската 
армия е вдигането на морската блокада на черноморските пристанища от тур-
ския флот, както и свободното пропускане на български железопътни превози 
с военни материали през железопътната гара Одрин. 

Цар Фердинанд обаче, остава крайно недоволен от примирието. В теле-
грама до генерал-лейтенант Савов от 21 ноември, той му пише: «желая да 
зная текста на протокола на примирието, за да ми бъде, най-сетне, известна 
степента на нашия позор. Получих от Данева само прекалени пиршества 
между моите делегати и враговете на нашия народ... не съм още спокоен и 
ще си отмъстя».2

В първите дни след сключването на примирието от 20 ноември, генерал-
лейтенант Савов се заема със задачата да събере обективни сведения за 
материално-техническото осигуряване и моралното състояние на българските 
войски на театъра на военните действия в Източна Тракия, в контекстта на 
влиянието им върху поддържането на боеспособността на армията на необхо-
димото ниво. В писмо до министър-предеседателя Гешов от 23 ноември 1912 
г. генерал-лейтенант Михаил Савов предлага да се вземат мерки армията да 
се усили още от следващия ден със следните предмети: куртки – 100 000 бр., 
панталони – 100 000 бр., полушубки – 100 000 бр., цървули - 250 000 бр., на-
вуща – 250 000 бр., ръкавици - 250 000 бр., башлъци – 250 000 бр. Необходимо 
е всичко това да се достави в срок от 16 дни, франко (на място при уговорена 
доставка) в Дедеагач, заедно с продоволствие и фураж, разчетено в следните 
количества: галети за 8 дена – 11 200 000 кгр., консерви, месни за 8 дена – 2 000 
000 кгр., брашно – 6 000 000 кгр, сол, червен пипер, лимонена кислота, захар, чай, 
1 Пак там., с. 507 - 508.
2 Пак там., с. 510.
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черен пипер, ечемик или овес, пресовано сено и ярма или трици за воловете. В 
края на изложението, генерал-лейтенант Савов решително заявява: „Считаме за 
свой дълг по най-енергичен начин да молим превителството да направи всичко 
възможно за удовлетворение на тези насъщни нужди на армията”.1

На 1 декември цар Фердинанд, поради необходимостта да ръководи 
по-пряко мирните преговори в Лондон, заминава за София. При това, той 
делегира пълните правомощия по управлението на Действуващата армия на 
помощник-главнокомандуващия генерал-лейтенант Михаил Савов. По същото 
време генерал-лейтенант Радко Димитриев предприема мерки по изтегляне 
на артилерията на ІІІ-та армия на по-задни позиции, евентуално на линията 
гр. Странджа – Синекли – Яладжа, или Сарай – Черкескьой – Картал тепе. На 
този етап, генерал-лейтенант Савов не одобрява това оттегляне, но след като 
узнава, че при сегашното изтощено състояние на добитъка, вече изтеглената 
на тилови позиции артилерия не би могла да се завърне на изходните си места 
пред Чаталджа, и че поради лошите пътища не могат да се снабдяват с храна 
частите при Чанакча, той променя становището си и на 3 декември издава 
Директива по Действуващата армия за подготвяне на частите от І-ва и ІІІ-та 
армия на тилова позиция на линията Чанта – Синекли – Странджа с подготовка 
на предна позиция в участъка Мертекли Къшла - Караджакьой.2

ІІІ-та армия на генерал-лейтенант Радко Димитриев изнася основната 
тежест на боевете при Лозенградската операция (9 – 11 октомври 1912 г.), опе-
рацията на линията Люлебургаз – Бунар Хисар (15 – 20 октомври) и атаката на 
Чаталджа на 4-5 ноември. Тя понася и особено тежки човешки и материални 
загуби. Поради това, генерал-лейтенант Савов следи със специално внимание 
нейното състояние в условията на сключеното примирие. На 2 декември 1912 
г., той изпраща до цар Фердинанд подробно донесение, относно пристигна-
лите в неговия щаб сведения за ІІІ-та армия. Изказва предположението, че 
състоянието на ІІІ-та армия още повече ще се подобрява, защото по-голямата 
част от артилерията е изтеглена от предните позиции в близост до Чаталджа 
и е съсредетоточена на железопътната линия. В същото време превозването 
на храни и фураж през Одрин върви редовно. От своя страна турците също 
отстъпват от Чаталджа, а след примирието има много беглеци от тяхна страна, 
при това не само християни, но и мюсюлмани.3

Обаче, само 4 дни по-късно, на 6 декември, генерал-лейтенант Савов до-
кладва отново на цар Фердинанд по проблема за възстановяването на силите 
и средствата на ІІІ-та армия, с цел възвръщането на пълната й боеспособност, 
като този път направените от помощник-главнокомандуващия изводи са по-
различни. Той посочва, че крайно разстроеното положение на ІІІ-та армия 
компрометира твърде много нашата военна готовност, нуждно е следователно 
1 БИА – НБКМ., Ф.20, а. е. 2, л. 21.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С., 1933., с. 72.
3 БИА – НБКМ., Ф.20, а. е. 2, л. 664.
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по всякакъв начин да се продължат преговорите за мир, за да се спечели време, 
за да се поправи положението на тази армия и да се натрупат запаси поне за 
20 дни от храни и фуражи.1

С приближаването на зимата, генерал-лейтенант Савов започва да изпитва 
все по-сериозни опасения за възможността да се гарантира регулярно снабдя-
ването с продоволствие и други военни материали на Действуващата армия. 
Например, в отговор на писмо от помощник-главнокомандуващия до министъ-
ра на войната генерал-лейтенант Никифор Никифоров, на 5 декември 1912 г. 
военният министър отговаря, че исканите от генерал-лейтенант Савов месни 
консерви, внос от чужбина са опасни за доставяне, а вместо тях би могло да се 
изпратят на разположение на интендантските служби на Действуващата армия 
саздърма и сланина от български произход, но помощник-главнокомандуващият 
потвърждава, че за войската са нужни именно вносни месни консерви.2

Израз на дейността на генерал-лейтенант Савов в този аспект е и донесе-
нието до цар Фердинанд от 8 декември 1912 г., озаглавено „За продоволствието 
и фуража”. На държавния глава се съобщават само обективните факти по 
въпроса: „В ІІІ-та армия са останали годни: 70-75 % от артилерийските коне, 
50 – 60 % от обозните коне и около 30 - 40% от воловете, но чак след изобилното 
им подхранване ще могат да се поправят окончателно и тогава артилерията 
ще придобие необходимата маневрена способност. ІІІ-та армия не е годна за 
настъпление, всички офицери и войници желаят мир. Началникът на Глав-
ното тилово управление генерал Диков е докладвал, че в армейските базисни 
магазини има събрана храна за 10 дни за хората, а за конете и добитъка за 5 
дни. Лошо е състоянието на комуникационните линии Ямбол – Стралджа – 
Лозенград – Кавакли, Дедеагач – Чорлу, Сърбия – Солун – Фере. Най-надеждна 
е Кадъкьой – Димотика, но тя има малка пропускатетелна способност”.3

Продължава и оживената дискусия и размяна на мнения между 
помощник-главнокомандуващия и командуващия ІІІ-та армия, относно из-
теглянето на частите от тази армия на тилова позиция в периода на прими-
рието. Според генерал-лейтенант Савов поради невъзможността по военни, 
административни и политически причини да се изостави вече овладяната 
територия в Източна Тракия, при възобновяване на бойните действия І-ва и 
ІІІ-та армия следва да останат на старата си Чаталджанска укрепена позиция, 
като за тази цел се извърши частична размяна в дислокацията на полската и 
планинската артилерия между отделните дивизии от състава на ІІІ-та армия. 
Обаче, генерал-лейтенант Димитриев, отново изтъква силното изтощение 
на конете и воловете в неговата армия, което изключва възможността за 
крупни прегрупирания на войскови части или завръщане на артилерията на 
старите й позиции, близо до Чаталджа. В крайна сметка, генерал-лейтенант 
Савов проявява разумен компромис и в нова Директива по Действуващата 
1 Пак там., л. 666.
2 ДВИА, ф.40, оп. 2, а. е. 126, л. 56. 
3 БИА – НБКМ., Ф.20, а. е. 2, л. 670.
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армия, съгласно която, заради физическата невъзможност артилерията на 
ІІІ-та армия да се завърне на старите си позиции, от нейното командуване 
се изисква да организира и укрепи тилова отбранителна позиция на линията 
Странджа – Синекли – Ерекли, на която да бъде посрещнат противника при 
възобновяване на военните действия.1

По същото време метеорологичните условия се влошават чувствително. 
Влажната, дъждовна и ветровита есен на 1912 г. отстъпва място на зимните 
студове и снеговалежи. От позициите на авнагардните дивизии на ІІІ-та армия 
на Чаталджа, в щаба на помощник-главнокомандуващия достигат първите 
сведения за военнослужещи с измръзнали крайници. Генерал-лейтенант Савов 
уведомява цар Фердинанд на 9 декември за този нерадостен факт.2  Успоред-
но с това, става ясно, че противника взема екстрени мерки за привличане на 
свежи подкрепления на Чаталджа. На 10 декември, генерал-лейтенант Савов 
докладва на цар Фердинанд, че са постъпили сведения в щаба на армията, от 
които е видно, че противника при Чаталджа и Галиполи се усилва със свежи 
части от всички родове войски. Помощник-главнокомандуващия предлага, 
ако нашите условия за мир на преговорите в Лондон не се приемат, то до 5-6 
дни военните действия да се подновят, за да не се дават възможности на про-
тивника да се засилва. Дотогава натрупаните наши запаси от брашно ще са за 
25 дни, а от фураж за 10 дни. Той подчертава, че е нуждно в най-скоро време 
да се вземе топло облекло, понеже кампанията е вече зимна и не бива хората 
да се излагат повече на измръзвания.3

По същото време, неблагоприятното, за българските национални интереси, 
развитие на мирните преговори в Лондон, кара помощник-главнокомандуващия 
да телеграфира на Действуващата армия за необходимостта от превантивна 
готовност за подновяване на бойните действия, защото до 4 – 5 дни е възможно 
да се прекратят преговорите.4

Турското засилване на п-ов Галиполи и надвисналата реална опасност 
за тила на българските армии при Чаталджа от нападение от тази посока на 
противника при евентуално внезапно прекратяване на мирните преговори, не 
остава без адекватни ответни мерки на нашето Главно командуване. Не по-
малка е потенциалната опасност от турско настъпление от Галиполския п-ов 
на север към Одринската крепост, с цел деблокирането й, за което генерал-
лейтенант Савов и щаба на Действуващата армия си дават ясна сметка.5

На 11 декември, генерал-лейтенант Савов докладва на цар Фердинанд, 
че поради новата обстановка на театъра на военните действия се е наложило 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С., 1933., с. 73 - 74.
2 БИА – НБКМ., Ф.20, а. е. 2, л. 672.
3 Пак там., л. 676.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С., 1933., с. 74.
5 Пак там., с. 89.
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формирането на ІV-та армия за извършване на операциите срещу Галиполи, 
в състав 2-ра и 7-а пехотна дивизия и отряда на генерал Генев. Помощник-
главнокомандуващият счита за целесъобразно за командуващ на новото 
армейско обединение да бъде назначен генерал-майор Стилиян Ковачев.1

На същия ден, генерал-лейтенант Савов изпраща второ донесение 
до държавния глава, продиктувано от все още непристигналото зимно 
обмундирование за личния състав на Действуващата армия. Помощник-
главнокомандуващия посочва, че в болниците има постъпили много войници 
с измръзвания, от дълговременното стоене във водата в окопите, и подчерта-
ва, че „ако времето се развали и температурите се понижат, измръзването на 
личния състав ще вземе големи размери, за да се борим с това се нуждаем от 
доставка на топло облекло и топли обувки, защото липсата им може съвсем 
да парализира боеспособността на армията”.2 

Засегнатите в последните няколко документа проблеми продължават да 
заемат централно място в дейността на генерал-лейтенант Михаил Савов. 
Това личи съвсем ясно от характеристиката на доклада му до цар Фердинанд 
с дата 12 декември 1912 г. Той съдържа сведения за продоволствените и бой-
ните запаси, както и за състоянието на облеклото и моралното положение на 
войските от Действуващата армия. То е общо взето удовлетворително по всички 
показатели, но съществува недостиг в облеклото и обувките, а топло облекло 
и обувки изобщо липсват. Моралът на частите добър, с изключение на ІІІ-та 
армия и 3-та Балканска дивизия. Общо в Действуващата армия са зачислени 
240 000 бойни пехотинци с пушки.3

Военностратегическата далновидност на решението на генерал-лейтенант 
Савов за сформиране на ІV-та отделна армия, предназначена за действие на Га-
липолския п-ов, се потвърждава от информацията, адресирана към държавния 
глава в донесение на Помощник-главнокомандуващия от 13 декември. В него 
се съобщава за получени сведения от предните аванпостове на Галиполската 
линия, че турците на този фронт се готвят да преминат към активни действия. 
Предназначената срещу тях 7-а Рилска дивизия още не се е прехвърлила напъ-
лно от Македония поради слабата пропускателна способност на железниците, 
като неизвестно по чие разпореждане някои части от тази дивизия са били 
задържани неоправдано дълго време в Македония.4

Приблизително по същото време приключва работата на назначената 
от генерал-лейтенант Савов комисия към щаба на ІІ-ра армия за проучване 
възможностите за атакуване на Одринската крепост. Направените изводи и 
основните резултати, са посочени от Помощник-главнокомандуващия във вто-
рия му доклад за 13 декември до цар Фердинанд. Заключенията на комисията 
назначена от генерал-лейтенант Савов за Одринската крепост са: атаката на 
1 БИА – НБКМ., Ф.20, а. е. 2, л. 678.
2 Пак там., л. 680.
3 Пак там., л. 682.
4 Пак там., л. 686.
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крепостта с открита сила след 10 октомври е била невъзможна; може да се до-
пусне само ускорена постепенна атака на известен фронт и то ако се увеличи 
числеността на блокадния корпус (ІІ-ра армия) с още три пехотни бригади 
с тяхната артилерия и от гаубична артилерия от І-ва и ІІІ-та армия. Тази ин-
формация е дадена на Царя, за да знае той с какво лекомислие някой хора са 
настоявали за атака на тази крепост през октомври и ноември 1912 г.1

На 14 декември генерал-лейтенант Михаил Савов изпраща писмо до 
министър-председателя Иван Евстратиев Гешов, в което поради трудностите 
по управлението на заетите територии от Българската армия предлага да се 
назначи лице при щаба на Действуващата армия, което да бъде натоварено 
от правителството да завежда делата по гражданската част, за да се освободи 
армията от тези нетипични задължения.2

Документалното сформиране на ІV-та армия се извършва с телеграма от 
помощник-главнокомандуващия до началника на Родопския отряд, в Хайро-
бол, и с Височайша заповед от 15 декември 1912 г. с командир генерал-майор 
Стилиян Ковачев и началник-щаб полковник Божко Икономов. С поредица от 
разпореждания на Главното командуване в състава на армията са включени 2-ра 
Тракийска, 7-а Рилска дивизия, две дружини от доброволческото дружество 
„Сливница”, 23-та опълченска дружина, Македоно-одринското опълчение, 
9-ти не скорострелен артилерийски полк и три батареи от 2-ри планински 
артилерийски полк.3

Къв средата на декември 1912 г. помощник-главнокомандуващия уве-
домява цар Фердинанд, че състоянието с продоволствието по частите на 
Действуващата армия е подобрено и вече можем да водим военни действия 
в продължение на около 1,5 месеца, при условие, че армията получи топло 
облекло и топли обувки в най-скоро време и то франко в Дедеагач. Предвид 
на тези предположения, генерал-лейтенант Савов счита, че ако българското 
правителство реши да продължи войната, то преговорите за мир трябва да се 
прекъснат след 4-5 дни.4

По негова инициатива и под вещото му ръководство, периодът на прекъ-
сването на военните действия, е използуван най-рационално от Главното 
командуване и Щаба на Действуващата армия за усилване на българските 
армии пред Чаталджа и около Одринската крепост с личен състав и съвремен-
на бойна техника. Още през ноември, е разпоредено допълващите дружини, 
в които се обучава редовния военен набор от 1912 г., след като се снабдят с 
обмундирование и снаряжение да се съсредоточат: от 1-ва, 7-а и 9-та дивизи-
онни области - в Харманли, от 3-та, 4-та и 8-а дивизионни области и от 18-то 
и 20-то полкови окръжия - в Търново-Сеймен, от 2-ра дивизионна област и от 
1 Пак там., л. 688.
2 Пак там., л. 25.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С., 1933., с. 89.
4 БИА – НБКМ., Ф.20, а. е. 2, л. 692.
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2-ро и 5-то полкови окръжия – в Узун-Кюпрю и от 6-та дивизионна област – в 
Любимец (Хебибчево). Общият числен състав на тези части е 77 офицери и 
22 416 подофицери и войници, освен това в три допълващи дружини, попъ-
лнени с войници завърнали се от чужбина има  4 офицери и 1844 подофицери 
и войници, които се съсредоточават в Баба Ески. На 14 декември, вероятно 
по идея на помощник-главнокомандуващия в Министерството на войната и 
в дивизионните области се извършва съкращение на офицерските щатове и 
всички излишни офицери се изпращат в строевите части.1

Генерал-лейтенант Савов взема особени мерки за поддържане на го-
товността на частите от Действуващата армия за преминаване към военни 
действия, при евентуално прекъсване на мирните преговори в Лондон, както 
и за начина на организирането им при изпълнението на тази хипотеза. Те са 
изложени в две последователни негови заповеди от 13 и 17 декември. І-ва и 
ІІІ-та армия трябва да заемат отбранителна позиция от чифлика Балабанли 
до кръстопътя на гората Соук Бунар, а техните командуващи да вземат мер-
ки за поддържане на повишена боеготовност на подчинените им войски, за 
да могат по първа заповед да заемат необходимото положение. Помощник-
главнокомандуващият назначава за началник на авангардните дивизии на І-ва и 
ІІІ-та армии, генерал-майор Климент Бояджиев – командир на 4-та Преславска 
дивизия. При атака от превъзходящ противник, те трябва да отстъпят и да се 
задържат с главните си сили на линията Синекли – Черкезкьой. ІІ-ра армия 
трябва да има пълна готовност за заемане на бойни позиции по блокадната 
линия около Одрин при първа заповед. Командуващият ІV-та армия, при по-
чване на военните действия следва да се погрижи за: отблъскване на възможни 
десанти по линията Ерегли – Родосто – Шаркьой; да има изградена система за 
упорита отбрана на участъка Курудаг – Дорхан Елуджа – Ганос; за незабавно 
овладяване на проходите през планината Текирдаг.2

Помощник-главнокомандуващият показва завидна политическа дално-
видност с предложението си, изпратено с писмо от 20 декември до министър-
председателя Гешов, относно уреждането на международната дипломатическа 
поща в новоосвободените териотории. Генерал-лейтенант Савов уведомява, 
че е дал разпореждане на комендантите в Деде Агач и Кавала да съобщят на 
консулите на чуждите държави, че всички пощенски услуги и пратки ще се 
извършват по българската военна поща и ще се дадат най-големи улеснения за 
внасяне на всякакав вид провизии, от които консулите биха имали нужда.3

От този момент нататък генерал-лейтенант Савов започва да следи с осо-
бено внимание дипломатическата обстановка на Балканите и най-вече хода 
на мирните преговори в Лондон, което му позволява да планира върховното 
ръководство на Действуващата армия в съответствие с тяхното развитие. До-
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С., 1933., с. 90.
2 Пак там., с. 92.
3 БИА – НБКМ., Ф.20, а. е. 2, л. 34.
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казателство за този нов елемент в командната дейност на генерал-лейтенант 
Савов намираме в донесението му до цар Фердинанд от същия ден, 20 декем-
ври, в което съобщава, че протакането на преговорите в Лондон вече не е в 
наша полза, защото турците се засилват постоянно, а бездействието влияе на 
нашия дух по неблагоприятен начин.1

Състоянието на Действуващата армия в условията на примирието 
продължава, макар и бавно да се подобрява, което обнадеждава помощник-
главнокомандуващия, че в скоро време тя ще възстанови напълно боеспособ-
ността си. В донесение до държавния глава от 27 декември, генерал-лейтенант 
Савов, съобщава, че храненото на войската е чувствително подобрено; 
болестите са намалени и общото санитарно обслужване е добро; обаче, по 
разузнавателни сведения може да се заключи, че след 10-15 дни турската ар-
мия ще вземе сериозно числено и материално надмощие; българската армия 
е завършила своята подготовка за възобновяване на военните действия преди 
10 дни, затова сега вече ние губим, защото бездействието ни отслабва духа; 
зимата вече е в разгара си, а нямаме топло облекло.2

Отношението на генерал-лейтенант Савов към помощта от сръбските 
съюзници с пехота и артилерия при обсадата на Одринската крепост е крайно 
резервирано. Още на този етап той твърде прозорливо разгадава непочтените 
сръбски аспирации към българските земи в Македония и намеренията им да 
нарушат съюзния договор от преди войната и да заграбят всички територии, 
които са окупирани от тяхната армия. В тази светлина, позицията на помощник-
главнокомандуващия по въпроса за присъствието на сръбските войски при 
Одрин, изложена в писмо до министър-председателя от 29 декември, е съвсем 
закономерна. Генерал-лейтенант Савов изразява мнение, че в случай на пада-
нето на Одрин преди сключване на мира, сръбските войски там трябва веднага 
да се изпратят в родината си, като подчертава, че такова е становището и на 
командуващия ІІ-ра армия генерал-лейтенант Иванов.3

На 29 декември 1912 г. цар Фердинанд съобщава на генерал-лейтенант 
Савов, че възнамерява да се завърне в Тракия и за това заповядва седали-
щето на Главната квартира да бъде прехвърлено в Димотика. Помощник-
главнокомандуващият отговаря, че по оперативни съображения (зоната Узун 
Кюпрю – Димотика съвпада с вероятната посока за една вилазка от Одринския 
гарнизон), е по-подходящо Ортакьой да бъде избран за пункт на Главната квар-
тира. Обаче, на коронния съвет на 2 януари 1913 г. в Караагач, цар Фердинанд 
настоява на своето становище и от 6 януари Главната квартира се пребазира в 
Димотика, като до края на войната държавния глава не отива там, а военните 
действия се ръководят от генерал-лейтенант Савов.4

1 Пак там., л. 699.
2 Пак там., л. 709.
3 Пак там., л. 35.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С., 1933., с. 180.
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Ролята на помощник-главнокомандуващия за денонсирането на примирие-
то с турците, когато към средата на януари 1913 г. мирните преговори в Лондон 
навлизат в задънена улица, също е изключителна важна. Основания за това 
твърдение намираме в оживената кореспонденция между него и държавния 
глава през този период. На 13 януари 1913 г. цар Фердинанд телеграфически 
уведомява, генерал-лейтенант Савов, че правителството е заповядало на д-р 
Стоян Данев (водач на нашата делегация на преговорите за мир в Лондон) 
да прекъсне преговорите, както намери за удобно. Освен това, царят пише, 
че при започване на военните действия коменданта на Одринската крепост 
Шукри паша възнамерявал да пробие блокадната линия около Одрин, като се 
отправи за Чаталджа, а в същото време турската армия, съсредоточена на п-ов 
Галиполи щяла да предприеме смела офанзива на север.1

Три дни по-късно, на 16 януари 1913 г., генерал-лейтенант Савов теле-
графира на цар Фердинанд, че правителството трябва да реши, кога да денон-
сира примирието, и да заповяда на него като помощник-главнокомандуващ да 
разпореди подновяването на военните действия.2

Същият ден, цар Фердинанд информира генерал-лейтенант Савов, че 
преговорите за мир в Лондон са прекъснати и делегатите предоставят на 
него правото да реши кога да бъде денонсирано примирието. Същият ден 
следобяд, помощник-главнокомандуващия отговаря, че примирието ще бъде 
денонсирано от 19 ч. на 17 януари, а военните действия ще се подновят от 
19 ч. на 21 януари, като същевременно за това е телеграфирано и на турския 
главнокомандуващ.3

С друго донесение от 17 януари, генерал-лейтенант Савов информира цар 
Фердинанд, че ако сърбите изтеглят двете си дивизии, които са разположени 
по обсадния обръч около Одрин, за което действие той е осведомен от частен 
източник, България не ще може да продължи войната.4  Последното предпо-
ложение е до голяма степен преувеличено, защото потенциала на Българската 
армия е достатъчен за компенсирането на двете сръбски пехотни дивизии при 
Одрин, но по-голям проблем при обсадата и щурма на крепостта би предизви-
кало изтеглянето на сръбската обсадна артилерия. Посоченото предупреждение 
на помощник-главнокомандуващия до държавния глава свидетелствува за 
политическата му далновидност и държавническата загриженост за съдбата 
на съюза на България с най-силния във военно отношение партньор между 
Балканските съюзници – Сърбия.

Планът на действие на българските войски е разработен от помощник-
главнокомандуващия и съдържа три основни съображения. Военните действия 
трябва да се започнат с цел да се попречи на турската армия да се усилва и 
1 ДВИА, ф.40, оп. 2, а. е 126., л. 69.
2 Пак там., л. 71.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С., 1933., с. 180.
4 ДВИА, ф.40, оп. 2, а. е 126., л. 72.



Ангел Динев48

снабдява с оръжие и боеприпаси през пристанището Кюстенджа; на отбра-
нителните линии при Чаталджа и Галиполи армията да остане в защита, а 
решителни действия да се предприемат срещу Одринската крепост, и след 
това, ако войната не се прекрати, да се предприеме атака на някои от остана-
лите театри, като се подкрепи с войски от ІІ-ра армия; решителните действия 
срещу крепостта Одрин да започнат след като се изяснят намеренията на 
противника на Галиполи.

Тези обстоятелства налагат извършването на една настъпателна операция 
на българскага ІV-та армия при Галиполи, която има за цел да ликвидира тур-
ския плацдарм на п-ов Галиполи, от устието на р. Кавак до брега на Мраморно 
море. Успоредно с това, българските І-ва и ІІІ-та армия трябва да държат силна 
отбрана на Чаталджа, а ІІ-ра армия започва системни артилерийски бомбар-
дировки на Одринската крепост, за да разкрие намеренията на гарнизона на 
Шукри паша, и след това да се произведе ускорена атака на крепостта.1

Докато се развива настъплението на ІV-та армия на Галиполи, ІІ-ра армия 
при Одрин предприема планираната бомбардировка, но тя не допринася очак-
ваните резултати. Съпротивата на крепостния гарнизон  не само не е сломена, 
но тя дори не предизвиква в противниковите Чаталджанска и Галиполски ар-
мии никакъв опит да подпомогнат на обсадената крепост. Генерал-лейтенант 
Савов и Българското главно командуване достигат до заключението, че трябва 
да се атакува и превземе Одринската крепост. В светлината на тези схващания 
намеренията на Главното командуване са очертани най-добре в Директивата 
по Действуващата армия издадена от помощник-главнокомандуващия на 25 
януари. Като водеща идея за развитието на операциите на Съединените І-ва 
и ІІІ-та армия и ІV-та армия през този начален период от втората кампания на 
Българската армия във войната срещу Османската империя, генерал-лейтенант 
Савов утвържава стратегическата отбрана. Тя включва: заемането на силни 
отбранителни позиции и разполагане на войските по тях, по начин който да 
съдействува за оказване на упорита съпротива при нападение по фронта, да 
позволява париране на противников удар, в случай, че той се появи откъм 
морето, във формата на обхват или обход.2

Схващанията на генерал-лейтенант Савов, относно действията на Съеди-
нените І-ва и ІІІ-та армия са следните: авангардите на двете армии, след като 
затруднят преминаването на противника през Кара Су, да се оттеглят, така 
че да дадат възможност на главните сили на армиите с дясното си крило да 
атакуват турските войски при извършване на маньовъра им, да ги отхвърлят 
към Странджа планина и да го отрежат от Чаталджа. Командуващият Съеди-
нените армии генерал-лейтенант Кутинчев, обаче, има други идеи по въпроса, 
на която основа той предлага следния най-целесъобразен план за действие, 
който би могъл да се реализира с голям успех: да се привлече противникът до 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С., 1933., с. 173.
2 Пак там., с. 201.
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отбранителната линия чифлика Балабанли – Синекли – Странджа; след раз-
ясняване не обстановката, с левия фланг на І-ва и с десния – на ІІІ-та армия 
да се премине в настъпление, с цел да се разкъса центъра на противника, за 
да се притисне с по-голямата си част към Мраморно море; за изпълнението 
на тази операция външните флангове на армиите, а особено на І-ва армия, 
трябва да бъдат осигурени със силни позиции. На 18 януари, този план на 
генерал-лейтенант Кутинчев е изпратен до помощник-главнокомандуващия, 
който го одобрява напълно.1

Това показва, че генерал-лейтенант Савов дори и като върховен военен 
водач на Българската армия е запазил чувството си за мярка, което му по-
зволява да съхрани възможността за инициатива от подчинените висши 
началници. Просветеният му и критично мислещ ум на опитен пълководец, 
съчетан хармонично с благородния му характер, дават широк простор за изява 
на командните заложби на подчинените военначалници на генерал-лейтенант 
Савов, какъвто е в случая командуващия Съединените армии.

Помощник-главнокомандуващият проявява и завидна политическа про-
зорливост по отношение лицемерието на значителна част от световното обще-
ствено мнение към справедливостта на българската национална кауза. Така 
например, на 4 февруари 1913 г. генерал-лейтенант Савов отправя телеграма до 
цар Фердинанд, в която мотивира отказа си от допускането на чуждестранни 
кореспонденти в седалището на Главната квартира на Българската армия, за-
щото според него пресата не може да ни създаде победи; много по-важни са 
пазенето на тайна и съхраняването висотата на морала на нашите войски, както 
и поверителността на нашите съображения за воденето на по-нататашните 
операции. Помощник-главнокомандуващият подчертава, че лошите споме-
ни от многото кореспонденти в миналата кампания на настоящата война 
са твърде пресни, както и вредите, които нанасят на войската ни със своето 
дръзко поведение.2

През февруари 1913 г. лошите метеорологични условия на театъра на во-
енните действия в Източна Тракия водят до фактическо преустановяване на 
бойните операции по взаимно негласно споразумание между двете страни. 

Като използува това непредизвикано затишие по фронтовете в Източна 
Тракия, генерал-лейтенант Савов се задълбочава в анализа на дипломети-
ческите усилия на България за извличане на възможно най-позитивни за 
българската национална кауза политически дивиденти от извоюваните военни 
победи на нашето оръжие и спечелените значителни териториални успехи. На 
16 февруари 1913 г., той телеграфира на министър-председателя Иван Гешов, 
че новата граница, която Турция е предложила с гранична линия, минаваща 
южно и в близост до Одрин и Лозенград не издържа никаква критика. Според 
генерал-лейтенант Савов границата, за която ще се бори България би трябвало 
да преминава по линията Мидия - Муратли - водораздела на планините, южно 
1 Пак там., с. 315.
2 ДВИА, ф.40, оп. 2, а. е 127., л. 180.
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от Малгара и Кешан до Мраморно море. А ако на се приеме тази гранична 
линия, то да бъде Мидия - станция Кайбели - Юриклер - южно от Малград  - 
Кешан.1

На 19 февруари 1913 г. генерал-лейтенант Савов телеграфира на 
министър-председателя Иван Гешов, че е желателно да не се протакат пре-
говорите за мир, ако такива се започнат, като подчертава, че за да се избегне 
това, желателно е основите на бъдещия мир да се положат на бойното поле, 
посредством успехите на българското оръжие.2

На 21 февруари 1913 г., генерал-лейтенант Савов информира българските 
военни губернатори в Тракия, че е получил сигурни сведения от частни из-
точници, че гръцки владици и турски първенци от тези области се готвели да 
изпратят мемоар до Великите сили, за да им се даде автономия. В тази връзка, 
помощник-главнокомандуващия и Щаба на Действуващата армия заповядват 
на горепосочените лица от българската военна администрация да вземат 
свеовременно мерки за разясняване сред местното население, че за подобни 
деяния ще им се потърси съдебна отговорност, в съответствие с военното по-
ложение , в което се намира Тракия.3

В края на февруари 1913 г., времето се оправя и това поставя въпроса за 
избор на действие срещу Одринската крепост, предвид на стабилните фронтове 
на Чаталджа и на Галиполи. По това време, щабът на ІІ-ра армия и командува-
нето на Източния сектор (началник генерал-майор Георги Вазов и началник-
щаб майор Иван Вълков), поддържат схващането, че е назрял момента да се 
извърши атака с решителни цели срещу крепостта, на считания за най-удобен 
за настъпление Източен сектор. Тъй като генерал-лейтенант Савов все още 
не е убеден в целесъобразността от атака на Одрин, той повиква на доклад в 
Главната квартира командуващия Източния сектор, който му излага силите и 
разположението на българските и турските войски и тяхното състояние, както 
и снабдяването с боеприпаси, продоволствие, санитарни и други военни мате-
риали. Очевидно, помощник-главнокомандуващия не е достатъчно обнадежден 
по отношение гаранциите за успешен изход на евентуална решителна атака, 
защото на 1 март 1913 г. в заповедта му до ІІ-ра армия се посочва, че натру-
паните боеприпаси за полската и обсадната артилерия на Източния сектор са 
крайно недостатъчни за една решителна операция срещу крепостта, като се 
изисква от командуващия армията да вземе незабавни мерки за попълването 
им, тъй като в противен случай атаката е невъзможна. 

Под натиска и на командуващия ІІ-ра армия генерал-лейтенант Никола 
Иванов на помощник-главнокомандуващия става все по-трудно да отклонява 
исканията за заповядване на решителна атака на крепостта. Но той продължава 
да счита това мероприятие за много рисковано и сериозно и решава сам да про-
вери положението на място, като на 7 март пристига в с. Гебилер и присъства 
1 Пак там., а.е 126., л. 116.
2 Пак там., л. 119.
3 Пак там., л. 120.
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на едно учение на 3-та бригада от 9-та Плевенска дивизия, а след това обсъжда 
ситуацията с генерал-лейтенант Иванов в с. Кара Юсуф. Последният, демон-
стрира голяма самоувереност в успеха на евентуалната атака пред генерал-
лейтенант Савов. Това повлиява на помощник-главнокомандуващия и той вече 
взема решение да се атакуват предните позиции пред Източния сектор, но без 
да се продължи атаката до завладяване на главната отбранителна линия.1

След завръщането си в Главната квартира в Димотика, генерал-лейтенант 
Савов прави няколко разпореждания по предислокация на части от обсадната 
линия около крепостта, по устройването и оптимизирането на санитарните 
учреждения и снабдителните служби, с оглед предстоящото интензифициране 
на дейността им. През същия период, заедно със своите сътрудници в Щаба 
на Действуващата армия, той обмисля разрешаването на проблема за съгла-
суването действията на армиите от фронтовете при Чаталджа и Галиполи, с 
тези на ІІ-ра армия при атаката на крепостта. 

Като Главнокомандуващ генерал-лейтенант Михаил Савов има принос за 
съставянето на Директива № 21 по Действуващата армия, с която е заповядано 
едновременното настъпление срещу Одринската крепост и на Чаталджанските 
позиции през март 1913 г. Тя е издадена на 10 март, в 21 ч. и дава основните 
цели и насоки пред българските армии. На 11 март, ІІ-ра армия, с войските 
от Източния сектор, трябва да атакува и да заеме предните позиции на про-
тивника на този сектор, а всички останали сектори да поддържат тази атака с 
едно енергично настъпление. Авангардът на І-ва армия, усилен с една бригада 
от 6-та Бдинска дивизия, трябва да настъпи на 11 март срещу противниковите 
позиции и да овладее линията Арнауткьой – Езетин, като това настъпление 
следва да се поддържа от дяснофланговата авангардна бригада на ІІІ-та армия. 
ІV-та армия и отряда на генерал-майор Сарафов трябва да съдействуват на 
операциите около Чаталджа и Одрин с упорита отбрана срещу противника, 
ако той се опита да настъпи срещу тях.2

Текстът на Директивата е ясен и кратък, но пълен и изчерпателен. В 
него се съдържа всичко необходимо за командуващите отделните армии и 
отряди, на чиято основа те могат да разгърнат своето военно майсторство 
и пълководческо изкуство и да претворят на дело поставените им цели от 
помощник-главнокомандуващия. В този смисъл неговите заслуги за едно от 
най-големите постижения на българското военно изкуство във войните за 
национално обединение – завладяването само за два дни с открит щурм на 
считаната от международните военни специалисти за непревземаема крепост 
Одрин, са наистина значителни.

Историческата истина относно неговата роля за успеха на войските на 
ІІ-ра армия при откритата атака на Одрин ни задължава да признаем, че тя е 
противоречива. Очевидно на генерал-лейтенант Савов още му тежи неудачата 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 г. том V. Операциите около Одринската крепост. Книга 
втора., С., 1930., с. 791.
2 Пак там., с. 803.
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пред Чаталджа, защото, когато той трябва да поеме отговорността за атаката 
на крепостта, проявява много голяма предпазливост и колебание. Той се 
старае да издействува заповед от цар Фердинанд и дори от правителството, 
и по този начин да снеме от себе си отговорността за евентуалните тежки 
жертви и неуспеха на настъпателната операция срещу Одрин. Поради тези 
съображения в издадената от генарал Савов директива № 21 до ІІ-а армия 
се заповядва «войските от Източния сектор да атакуват и заемат предните 
позиции на противника», т.е. за атака на самата крепост той не мисли, а само 
предпазливо заповядва да се настъпи срещу предните турски позиции. Това 
показва, че заслугата на генерал-лейтенант Михаил Савов за главоломно 
развилите се в наша полза събития на Източния сектор и овладяването на 
цялата крепост с фортовия пояс за две денонощия, е минимална, въпреки че 
след войната пред анкетната комисия, той се опитва да си припише изцяло 
успеха под Одрин.1

Успоредно с възобновените преговори за мир в Лондон след Второто при-
мирие и прекратяването на огъня в Тракия, помощник-главнокомандуващия 
и Щаба на Действуващата армия разгръщат широка организационна дейност 
по стратегическото предислоциране на главните сили на Българската армия 
от Източна Тракия към Македония и Беломорието. Тази превантивна мярка е 
предизвикана от враждебната, експанзионистична политика на балканските 
съюзници Сърбия и Гърция, насочена към анексиране на завладените по силата 
на военните обстоятелства български земи в посочените области.

Налага се спешно Българското главно командуване да пристъпи към 
планиране на евентуални военни мероприятия срещу агресивните грабител-
ски действия на балканските съюзници, като главен инициатор и двигател на 
тази дейност е помощник-главнокомандуващия. Планът за военни действия 
срещу бившите съюзници Сърбия и Гърция е съставен от генерал-лейтенант 
Михаил Савов с помощта на генерал-майор Стефан Нерезов, който малко 
по-късно замества заболелия генерал-майор Иван Фичев. Генерал-лейтенант 
Михаил Савов допринася за бързото прехвърляне на българските войски от 
Източнотракийския военен театър към Македония и за тяхното съсредото-
чаване и стратегическо развръщане по западните и югозападните български 
граници. Той е ярък привърженик на войнствения и твърд курс в политиката 
спрямо Сърбия и Гърция, защото е убеден в справедливостта на българската 
национална кауза и в количественото и качествено превъзходство на нашата 
армия над сръбската и гръцката. Той допуска фатална грешка при съставянето 
на плана и разчета за съотношението на войските, тъй като не взима под вни-
мание реалната заплаха от към жадуващата за реванш Турция и стремящата 
се към военно-политическо първенство на Балканите Румъния.

Независимо от безспорния факт, че е почти напълно обсебен от идеята да 
се защити на всяка цена българската национална кауза в Македония и Тракия, 
генерал-лейтенант Савов не попада в плен на емоциите, не се самозабравя и 
1 А з м а н о в, Д. Генерал Михаил Савов..., с. 59.
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проявява официална загриженост за съдбата и на най-малките български во-
енни части. Например, на 30 май 1913 г., помощник-главнокомандуващия моли 
министър-председателя Иван Гешов да разреши да се изтеглят българските 
войски от Солун1, защото изпитва силни опасения от гръцко вероломство 
спрямо малобройния български гарнизон в най-големия градски център на 
Македония, предвид зачестилите провокации от гръцките войски по демар-
кационната линия в Беломорието.

На 31 май 1913 г., генерал-лейтенант Савов телеграфира на цар Ферди-
нанд, че генерал-майор Фичев си е дал оставката като началник-щаб на Дей-
ствуващата армия и е помолил да му се разреши 2 месеца отпуск по болест.2  
В своите спомени, издадени след Балканските войни, генерал-майор Фичев 
твърди, че е бил последоветелен, твърд привърженик на мирното разрешава-
не на конфликта със съюзниците в Македония и Беломорието.3 Но, изправен 
срещу войнствените настроения на царя, помощник-главнокомандуващия и 
колебливите действия на правителството на Иван Гешов, той намира за це-
лесъобразно и достойно да освободи отговорната длъжност, вместо да прояви 
желязна воля и силен характер, и да се опита със силата на своите правомощия 
и чрез неопровержими аргументи от военно-стратегическо и оперативно есте-
ство да убеди държавния глава, правителството и генерал-лейтенант Савов, че 
България трябва да се бори само с дипломатически средства за изпълняване 
на съюзните договори, за арбитраж на руския император, но за нищо на света 
да не пристъпва първа към военни акции срещу съюзниците, защото ще на-
строи световното обществено мнение враждебно към българската национална 
кауза.

На 5 юни 1913 г., генерал-лейтенант Савов докладва на правителството, 
че армията е вече готова, като моли да му се разреши в срок от три дни да се 
атакуват гърците.4

Напрежението и нетърпението сред личния състав на Българската армия, 
съсредоточена по границите със Сърбия и Гърция нараства главоломно. По-
ради това, на 9 юни 1913 г. помощник-главнокомандуващия телеграфира на 
министър-председателя д-р Данев, че в скоро време правителството трябва 
да вземе определено становище: или война, или демобилизация, защото 
продължването на задържането на армията в това неустановено положение 
ще я деморализира.5

Последното предупреждение в този дух е изпратено на 16 юни 1913 г. 
Генерал-лейтенант Савов телеграфира на министър-председателя, че духа на 
армията е добър, и че трябва да се тури край по-скоро на неопределеното по-
1 ДВИА, ф.40, оп. 2, а. е 126., л. 204.
2 Пак там., л. 205.
3 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 1913 преживелици, бележки и документи., С., 1940., с. 
385 - 386.
4 ДВИА, ф.40, оп. 2, а. е 126., л. 209.
5 Пак там., л. 211.
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ложение и протакането от страна на сърби и гърци.1

Генерал-лейтенант Михаил Савов има главна заслуга за атаката на 16 
срещу 17 юни 1913 г. на фронта на ІV-та армия в Македония. Въпреки че тя 
е оправдана от гледна точка защита на българските национални интереси и 
най-вече живота и имотите на българското население в Македония, повечето 
съвременници на събитието и огромната част от изследователите на българска-
та военна история я тълкуват като прибързана, половинчата, противоречаща на 
елементарните правила на военната стратегия за нанасяне на внезапен удар с 
концентрирани, превъзхождащи сили на главното направление. В този смисъл 
като фактически главнокомандуващ генерал-лейтенант Михаил Савов извъ-
ршва груба стратегическа грешка, която за съжаление има фатални последици 
за крайния изход на войната и до известна степен става причина за загубата 
на Македония и предизвиква Първата национална катастрофа. Историческата 
отговорност върху него натежава и от безспорния факт, че с внезапната атака 
срещу нашите сръбски и гръцки съюзници, България нарушава съществу-
ващите предвоенни договори с тях, което от международноправна гледна 
точка се тълкува като грубо нарушаване на установените междудържавни 
дипломатически отношения. Европейската дипломация и обществено мнение 
разглеждат българското нападение от 17 юни като вероломна агресия срещу 
нашите съюзници, т.е. този акт има непоправими последици върху между-
народния авторитет на България и защитата на нашата национална кауза зад 
граница става твърде проблематична.

Както посочихме, импровизираният план за действията на нашите войски 
срещу бившите ни съюзници и съсредоточаването и стратегическото развръ-
щане на Българската армия преди атаката на 17 юни също са дело на генерал-
лейтенант Савов. Те носят характерните черти на едно прибързано решение 
за пътищата, по които се счита, че може да се води войната със съюзниците 
сърби и гърци и да се извоюва победата, защото не е писмено изложен, с необ-
ходимите карти, схеми, таблици и приложения, както например са разработени 
оперативните планове за войната с Османската империя преди Балканската 
война. От изложението на помощник-главнокомандуващия за съсредоточе-
нието на армията в Македония е видно, че той е бил повлиян от следните 
обстоятелства: единственото ефикасно средство да се предотврати войната, е 
войската да бъде готова  всеки момент да започне военни действия, ако спра-
ведливите български искания не бъдат удовлетворени, за което Българската 
армия трябва да заеме изгодно стратегическо положение срещу съюзниците, 
което да й дава абсолютна готовност за действие при обявяване на войната; 
появилите се случаи на недоволства и бунтове във войсковите части налагат 
веднага след завършване на съсредоточаването само две потенциални решения: 
незабавно започване на войната или демобилизация.2

1 Пак там., л. 216.
2 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. т. 1. Подготовка на войната и 
военните действия до 21 юни 1913 г., С., 1941., с. 179.
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Съсредоточението на петте български армии почти равномерно по про-
тежението на цялата българо-сръбска граница крие сериозна опасност от 
разбиването им поотделно. Замисълът за тяхното действие е описан устно 
от генерал-лейтенант Савов при разпита му пред Парламентарната анкет-
на комисия след войната. Той твърди, че е спазил основния стратегически 
принцип за концентриране на главните сили на първостепенния военен те-
атър, за сметка на по-слаби войски на второстепенните театри, но анализа 
на съсредоточението на българските армии показва, че това правило не е 
спазено. Генерал-лейтенант Савов възнамерявал да използува погрешното 
стратегическо положение на сръбската армия, концентрирала главните си 
сили на Овче поле в Македония, като същевременно оставя слабо охраня-
вана дългата си комуникационна линия, изхождаща от фланга на местопо-
ложението на сръбската армия в Македония на север към стара Сърбия и 
столицата Белград. За целта той предвиждал с първия удар на българските 
армии северно от Стара планина да прекъсне сръбските комуникации, а от-
там да се спусне на юг по долината на р. Морава, да излезе във фланг и тил 
на противника и да го обкръжи и унищожи. 

Според генерал-лейтенант Савов конкретното приложение на този план 
трябвало да протече по следния начин: І-ва и ІІІ-та армия овладяват бързо 
крайграничните височини, нахлуват в дълбочина и заемат района на Ниш. 
А след това се обръщат с фронт на юг и настъпват по долината на р. Морава 
към Македония. Сръбската армия на Овче поле ще започне да отстъпва през 
проходите Гиляни и Враня. Същевременно те трябва да бъдат заети от І-ва 
и ІІІ-та армия, а ІV-та армия да овладее Криволак, с което сърбите ще бъдат 
обкръжени. Тогава сърбите ще започнат да отстъпват на запад, а левия фланг 
на ІV-та армия от Криволак ще се насочи на югоизток, за да подпомогне ІІ-ра 
армия в спирането на гърците.1

Това показва, че планът предвижда ІV и V армия да притиснат главните 
сръбски сили в Македония, а същевременно ІІІ и І армия да настъпят в старите 
предели на Сърбия, да прекъснат железопътните й комуникации с Македония 
и по този начин да принудят сръбските войски да капитулират, нещо което 
след това не се изпълнява на практика.  Докато ІІ армия е оставена сама да се 
справя с цялата гръцка армия. Анализът на изложените мисли и съображения 
на генерал-лейтенант Савов, показва, че при планирането на военните действия 
срещу съюзниците, той не е е отчел влиянието на разстоянията, условията 
на местността и времето, необоходимо да се почувствува ефекта от предпо-
лагаемото настъпление на І-ва и ІІІ-та армия върху главните сръбски сили в 
Македония. Като цяло в плана липсва водеща разумна идея2, рационално зърно, 
от което да покълнат плодовете на победата. Това е основната причина още с 
откриването на военните действия на 17 юни да се стигне до поражението на 
ІІ-ра армия и отстъплението на ІV-та.
1 Пак там., с. 181.
2 Пак там., с. 181.
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Планът игнорира напълно румънската и турска армия, като за тяхното 
неутрализиране се разчита на българската дипломация. Всичко това прави 
плана крайно лекомислен и труднореализуем, защото нашата армия няма 
числено надмощие над сърби, гърци и черногорци, освен това противника 
е много по-отпочинал и заема укрепени позиции, за разлика от изтощените 
от тежката война с турците български части. Грешно е съсредоточаването и 
развръщането на войските, защото то е равномерно по цялата ни западна и 
югозападна граница до Бяло море, т.е. противоречи на основния принцип в 
стратегията за концентрация на главните сили на решаващото направление 
за нанасяне на мощен удар с превъзхождащи сили. Генерал-лейтенант Савов 
извършва и още една капитална грешка, като разстройва стройната организа-
ция на българските кадрови съединения. Повечето от дивизиите, които вече 
притежават ценни бойни традиции са разделени по бригадно в различни съе-
динения и армии. Създават се и множество нови формирования от необучени 
или недообучени младежи от новите земи, които понижават качеството на 
нашите войски.1  Но може би най-грубата и фатална грешка от военнострате-
гически характер, допусната от генерал-лейтенант Савов е формулирането на 
самата заповед за атаката на 17 юни 1913 г. и указанията за изпълнението й. 
Българските войски в Македония настъпват срещу сърбите само с една армия 
– ІV-та, а генарал Савов заповядва на генерал-лейтенант Никола Иванов да 
нападне цялата гръцка армия със своята слаба по количество и качество ІІ-ра 
армия. По същото време останалите три наши армии бездействуват напълно. 
Противно на всички елементарни правила на военната стратегия, генерал-
лейтенант Савов започва войната с по-малко от половината си сили, което 
неминуемо вещае криза и последвалата катастрофа.

Същевременно указанията, които той дава на деснофланговия съсед на 
ІV-та армия – V-та армия, са недостатъчно ясни и конкретни и не съдържат 
идея за решително настъпление на V-та армия. В Заповед до V-та армия от 
17 юни, помощник-главнокомандуващия заповядва на нейния командуващ 
генерал-майор Тошев да организира действията на V-та армия като вземе 
предвид, че Македоно-одринското опълчение е разположено на позиции по 
Злетовска река и не може да се установи връзка с него. Затова да обърне вни-
мание на своето ляво странично прикритие, за да не бъде изложено на риск 
от разбиване, поради своята слабост.2

Генерал-лейтенант Михаил Савов прави опит да избегне надвисналото 
над българската армия поражение като на 18 юни издава прословутата «стоп-
заповед», но тя само задълбочава кризата, защото сърбите много бързо и в своя 
изгода нарушават временното примирие, а междувременно и гръцката армия 
преминава в решително настъпление на север в долината на р. Струма.

На същия ден, помощник-главнокомандуващия изпраща отделна Заповед 
до ІІ-ра армия, в която предвид сериозността на положението на ІV-та армия, 
1 А з м а н о в, Д. Генерал Михаил Савов..., с. 59.
2 БИА – НБКМ., Ф.20, а. е. 2, л. 659.
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разпорежда на генерал-лейтенант Никола Иванов да се прекратят всякакви 
настъпателни действия и се премине към отбрана.1

Рязкото влошаване на международното дипломатическо положение и 
сериозните военно-стратегически неудачи на Българската армия в началото 
на Междусъюзническата война, налагат държавното ръководство на страна-
та да прибегне към кадрови промени по върховете на армията в търсене на 
възможен спасителен изход от кризата. Присъствието на генерал-лейтенант 
Савов в Главното командуване става неудобно с оглед политическия стремеж 
към сближение с Русия, защото там той се счита за лидер на военнолюбивото 
течение в България, настроено антисръбски и антируски. Поради това, цар 
Фердинанд издава Височайша Заповед по Действуващата армия № 94/20 юни 
1913 г., в София за освобождаване от длъжност на досегашния помощник-
главнокомандуващ генерал-лейтенант Михаил Савов и назначавенето на поста 
помощник-главнокомандуващ на генерал-лейтенант Радко Димитриев2, който 
има репутацията на най-яркия русофил сред ешелоните на висшето команду-
ване на Българската армия.

На 24 юни 1913 г. генерал-лейтенант Михаил Савов е назначен за ко-
мандуващ обединените ІV-та и V-та армия, само 4 дни след освобождаването 
му от поста помощник-главнокомандуващ.3  На новата длъжност той дава 
значителен принос за успешните отбранителни действия на ІV-та армия при 
Калиманското поле и планината Осогово. За целта той полага много усилия 
да повдигне разколебания дух на войските и явно постига успех, защото ІV 
армия се съвзема от поражението на 7-а Рилска дивизия при Злетовската река 
и отстъплението си към Осогово, като до края на Междусъюзническата война 
продължава с успех борбата със сърбите. В хода на тежките боеве от 4 до 11 
юли с превъзхождащите сили на ІІІ-та сръбска, части от І-ва сръбска армия и 
две гръцки дивизии противниковото настъпление е спряно, а на някой участъци 
(8-а пехотна Тунджанска дивизия при в. Говедар) нашите войски дори постигат 
тактически териториални успехи. В битката при Калиманското поле генерал-
лейтенант Михаил Савов демонстрира своя ярък военностратегически талант 
в непоказан до този момент аспект – активна и гъвкава стратегическа отбрана 
на широк фронт със силите на две армии (ІV-та и V-та). Според спомените 
на майорите Константин Соларов и Александър Кисьов, които по това време 
служат в щаба генерал-лейтенант Михаил Савов, той е проявил много усърдие 
при командуването, голямо хладнокръвие и със спокойствие е посрещал всички 
внезапни колебания и изменения на хода на събитията и обстановката в тези 
тежки за Българската армия времена.4

Като командуващ Съединените ІV-та и V-та армия, генерал-лейтенант 
Михаил Савов полага големи усилия да убеди помощник-главнокомандуващия 
1 Пак там., л. 659.
2 ДВИА, ф. 51., оп. ІІ, а. е. 8, л. 25.
3 К о м а н д в а н е т о..., с. 56.
4 А з м а н о в, Д. Генерал Михаил Савов..., с. 64.
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генерал-лейтенант Радко Димитриев, че общото стратегическо положение на 
Българската армия в Македония срещу сръбските и гръцките войски не е тол-
кова отчайващо, за да налага издаването на разпореждания по Действуващата 
армия за всеобщо отстъпление към старите предели на царството. 

На 3 юли 1913 г., генерал-лейтенант Савов докладва в Щаба на Дей-
ствуващата армия, че Съединените ІV-та и V-та армия могат да се задържат 
на рубежа по Осоговската планина, стига ІІ-ра армия да стои по-здраво на 
своите позиции. Затова той моли да не се бърза с отстъпването на планината 
Осогово. От Щаба на Действуващата армия отговарят, че това отстъпление 
не е тяхно самоцелно решение, а то би било продиктувано от неизбежната 
необходимост, предвид дълбокото проникване в старите предели на България 
на румънците и турците.1

На 6 юли 1913 г., командуващия Съединените армии долага в Щаба на 
Действуващата армия, че през изминалата нощ сърбите атакували с две ди-
визии 7-а Рилска дивизия, но били отбити, а по-късно същата нощ 7-а Рилска 
дивизия контраатакувала сърбите, но и тя била отблъсната.2  Това сведение 
показва крайно ожесточения характер на военните действия срещу сърбите 
през Междусъюзническата война.

Във второто си донесение за деня, генерал-лейтенант Савов долага в Щаба 
на Действуващата армия, че със силите на подчинените си войски може да се 
задържи на позициите си само още два дни и затова моли да бъде усилен с 
9-та Плевенска дивизия, а V-та армия да се усили с Беломорския отряд, след 
което с лявото си крило да подкрепи ІV-та армия, като същевременно V-та 
армия премине към твърда отбрана.3

На 8 юли 1913 г., командуващия Съединените армии докладва в Щаба на 
Действуващата армия, че сърбите настъпвали с големи сили към Босилеград. 
За да им се противодействува ефективно, той предвижда да подтикне левия 
Трънски отряд от ІІІ-та армия да действува по-енергично, като за тази цел моли 
Щаба на армията да му подчини бригадата на полковник Софрониев.4

Тези стратегически съображения на генерал-лейтенант Савов са възприе-
ти напълно от нашето Главно командуване, защото на същия ден към състава 
на Съединените армии се включва 6-та Бдинска дивизия, като се присъединява 
към ІІ-ра армия. Конната бригада на полковник Софрониев влиза в състава 
на ІІІ-та армия.5

На 9 юли 1913 г., генерал-лейтенант Савов изпраща доклад (Изх. № 216) до 
Щаба на Действуващата армия, в който тълкува намерението за отстъплението 
за преждевременно, изхождайки от позициите си командуващ Съединените 
армии, който познава по-задълбочено действителната обстановка на фронта, 
1 ДВИА, ф.40, оп. 2, а. е 126., л. 231.
2 Пак там., л. 233.
3 Пак там., л. 233.
4 Пак там., л. 235.
5 Пак там., л. 236.
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отколкото помощник-главнокомандуващия и Щаба на Действуващата армия. 
Генерал-лейтенант Савов се аргументира с факта, че положението на десния 
фланг на армиите съвършено се е поправило, а и на левия вече е не така опасно 
и тревожно. Смята, че там българските войски биха могли да се държат още 
най-малко два дни, още повече, че той е взел мерки за това. Освен това, той 
подчертава, че частите на ІV-та армия, командувана от генерал-майор Вичо 
Диков трябва да атакуват в най-скоро време гърците, защото имат реална 
възможност да им нанесат решително поражение.1

В следващите редове, командуващия Съединените армии извършва, впе-
чатляващ със своята проницателност, анализ на причините, които довеждат 
до затрудненото положение на Българската армия в Македония. Според него, 
нещастието до момента произтича от ІІ-ра армия, която по всичко изглежда 
твърде разстроена до момента. Генерал-Лейтенант Савов предлага тя да бъде 
усилена с части от ІІІ-та армия, които могат да пристигнат за 4 дни от Сливница. 
Като има по този начин осигурен левия си фланг, той би се решил дори да пре-
мине в настъпление с частите на ІV-та армия. Той счита, че такава една акция 
би имала сигурен успех срещу сърбите, като това се отнася в още по-голяма 
степен спрямо гръцката армия. За най-сериозна пречка пред претворяването на 
дело на този план, генерал-лейтенант Савов посочва липсата на снаряди и на 
достатъчно количество полска артилерия за ударните групировки на неговите 
армии, неблагоприятно обстоятелство, което му връзва ръцете.2

Основният извод от доклада на генерал-лейтенант Савов от 9 юли 1913 г. е, 
че не трябва да се отстъпва на планината Коньово, защото Съединените армии 
се държат успешно срещу сърбите, които са отблъснати навсякъде, а трябва 
само да се усили ІІ-ра армия, за да може тя да се удържи срещу гърците. При 
това ясно и аргументирано изложение и правилна преценка на действителното 
положение, за пореден път Щаба на Действуващата армия се съгласява със 
становището на командуващия Съединените армии и отлага влизането в сила 
на вече съставената Директива за отстъпление.3

На 11 юли 1913 г., генерал-лейтенант Савов докладва в Щаба на Дей-
ствуващата армия, че положението на ІV-та армия е критично, и че 7-а Рилска 
дивизия при евентуален по-силен противников натиск, едва ли ще се удържи, 
затова иска подкрепления, но му се отговаря, че трябва да се справи със 
собствените си сили, защото Главното командуване не разполага с повече 
свободни резерви.4

По това време помощник-главнокомандуващия генерал-лейтенант Радко 
Димитриев и изпълняващия длъжността началник-щаб генерал-майор Стефан 
Нерезов разработват план за контрадействия на Съединените ІІ-ра и ІV-та 
армии против откритите флангове на гръцката армия, затворена в дефилето 
1 БИА – НБКМ., Ф.20, а. е. 2, л. 485.
2 Пак там., л. 485 - 486.
3 ДВИА, ф.40, оп. 2, а. е 126., л. 237.
4 Пак там., л. 238.
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на р. Струма. За тази цел се образуват две ударни групи за нанасяне на реши-
телни удари. Войски от ІІ-ра и ІV-та армия трябва да настъпят на левия гръцки 
фланг, а части от 11-та Сборна и 9-та Плевенска дивизия откъм р. Места и 
Рила планина – срещу левия гръцки фланг.1

На 13 юли 1913 г. Щаба на действуващата армия телеграфира на коман-
дуващия Съединените армии, че предвижданото контранастъпление засега 
не може да се изпълни, защото командуващия ІІ-ра армия генерал-лейтенант 
Иванов ще употреби подкрепленията, за да закърпи левия си фланг, който е 
силно атакуван от гърците. Това обстоятелство налага генерал-лейтенант Савов 
да премине в частично настъпление към Лешка, за да облекчи положението на 
генерал-лейтенант Иванов2 и едва след това да се пристъпи към замислената 
голяма операция по обкръжаването и унищожаването на гръцката армия в 
долината на р. Струма.

Генерал-лейтенант Михаил Савов има главна заслуга за блестящото про-
веждане на последната крупномащабна стратегическа армейска настъпателна 
операция на българската армия в Междусъюзническата война, проведена от 
14 до 18 юли (сключването на примирието) в долината на р. Струма при Крес-
ненското дефиле. Генерал-лейтенант Михаил Савов замисля извършването на 
класическа стратегическа операция за обкръжаване и унищожаване на нахлу-
лата по долината на р. Струма до Кресна, Разлог и с. Царево (южно от Горна 
Джумая) гръцка Македонска армия. В резултат на успехите си при гр. Кукуш 
и гр. Дойран в края на юни 1913 г. и създадените благоприятни предпоставки 
за развитие на настъплението в северна посока, гръцките войски напредват на 
дълбочина от над 100 км, с което разтеглят комуникациите си и се отдалеча-
ват от главната си снабдителна и продоволствена база при гр. Демир Хисар. 
Маневрирането им е затруднено от силно пресечената планинска местност 
в поречието на р. Струма, а снабдяването с боеприпаси и предислоцирането 
на артилерията става проблематично по пътища, разбити от отстъпващите 
български войски и системно задръствани от множество бежанци.

Генерал-лейтанант Михаил Савов проявява някой от най-ценните за воен-
началник качества: правилен стратегически усет за проблемите на противника, 
бързина на мисълта и точен анализ на обстановката и решава да се възползува 
от изгодните обстоятелства. След победата над сръбските войски при Кали-
манското поле (4 – 11 юли) той прехвърля на изток и югоизток към гръцкия 
фронт значителна част от войските на ІV-та армия, както и подразделения на 
І-ва армия, действуващи дотогава на Тимошкия фронт в Северна България, с 
което си осигурява едно много важно условие за успеха на операцията – чис-
лено предимство над противника. Обединените армии на генерал-лейтенант 
Михаил Савов наброяват 110 пехотни дружини, 10 ескадрона и над 40 батареи 
срещу 84 батальона, 12 ескадрона, 37 батареи от гръцка страна. Той успява да 
създаде още по-голямо превъзходство на фланговите настъпателни групировки, 
1 ж е к о в, Н. Пос. съч., с. 279.
2 ДВИА, ф.40, оп. 2, а. е 126., л. 240.
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които извършват главния удар. Най-силна е дясната, съсредоточена по горното 
течение на р. Брегалница. Тя е съставена от най-боеспособните войски от ІV-
та армия, под командуването на генерал-майор Вичо Диков и включва: 2-ра 
пехотна Тракийска дивизия, 6-та пехотна Бдинска дивизия и 1-ва бригада от 
3-та пехотна Балканска дивизия.         

От 14 юли 1913 г. генерал-лейтенант Михаил Савов поема командуването 
на обединените сили на ІV-та, V-та и ІІ-ра армии, като има за задача да завъ-
рши операцията по пълното обкръжаване и унищожаване на гръцката армия 
в Кресненското дефиле. Според замисъла на генерал Савов 2-ра Тракийска 
и 6-та Бдинска дивизия от ІV-та армия трябва да настъпят в направление на 
моста Сали ага на р. Струма, а в същото време отряда на генерал-майор Васил 
Делов следва да се придвижи от Мехомия (дн. Разлог) към прохода Предела 
и гръцката армия да бъде пленена. 

В изпълнение на планираните контрадействия на 14 юли 1913 г., генерал-
лейтенант Савов издава Директива № 314 по Съединените армии, с която се 
заповядва лявото крило на ІV-та армия да мине в настъпление, но при условие, 
че ІІ-ра армия успее да се задържи на вчерашните си позиции.1

На 15 юли 1913 г., командуващият Съединените армии докладва в Щаба 
на Действуващата армия, че сред частите на 4-та Преславска дивизия се е 
появило нежелание да се сражават, причинено от обстоятелството, че румъните 
са окупирали техния роден край. Същевременно, Щабът на армията нарежда 
на генерал-лейтенант Савов да смени командуващия ІІ-ра армия генерал-
лейтенант Иванов с командуващия І-ва армия генерал-лейтенант Кутинчев. 
По-късно през деня,  командуващия Съединените армии докладва, че положе-
нието е изобщо критично, защото ІІ-ра армия продължава да бъде неспособна 
да се задържи на позициите си, тъй като войниците й са деморализирани.2

На 15 юли 1913 г., Щабът на армията телеграфира на генерал-лейтенант 
Савов да се атакуват гърците със силите на 2-ра Тракийска и 6-та Бдинска 
дивизия на ІV-та армия; ІІ-ра армия да се окопае на позиициите си, а в удобен 
момент и тя да премине в настъпление; генерал-майор Делов със своя смесен 
отряд ще атакува десния фланг на гърците. По такъв начин ще се постигне 
пълното обкръжение на гърците. 

Ден по-късно, Щабът на Действуващата армия телеграфира на генерал-
лейтенант Савов да комбинира действията на лявото крило на ІV-та армия, на 
ІІ-ра армия и на генерал-майор Делов по начин, че да не позволи на гърците, 
да използуват централното си разположение и да бият тези наши колони по 
отделно.3

За съжаление, започналата толкова обнадеждаващо операция не е завъ-
ршена. Причините за това са: от една страна голямата физическа и нравствена 
умора на личния състав и понижената енергия на командирите, а от друга, 
1 Пак там., л. 241.
2 Пак там., л. 243.
3 Пак там., л. 244 - 245.
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защото гърците предугаждат грозящата ги опасност и побързват да се съгласят 
на примирие, което преди това са отхвърляли.1

През септември 1913 г. той е назначен за председател на българската 
делегация при преговорите за мир с Османската империя. Като такъв на него 
се пада тежкия жребий да подпише унизителния за България мирен договор 
на 16 септември 1913 г. в Цариград, съгласно чиито клаузи Източна Тракия и 
изгубена за България.

По политически причини генерал-лейтенант Михаил Савов не взема уча-
стие в Първата световна война, като през тези години пребивава във Франция 
и Австрия. 

На 5 август 1920 г. е зачислен в състава на народното опълчение, след 
което е изпратен на дипломатическа служба зад граница, като пълномощен 
министър (посланик) на България във Франция. Изпълнява същите функции 
в Белгия за кратко време през 1922 г., а по-късно отново се завръща на поста 
си във Франция.

Генерал-лейтенант Михаил Савов умира на 21 юли 1928 г. в гр. Сан-Валие 
дьо Тией, Южна Франция. По инициатива на правителството на Андрей Ляпчев 
тленните му останки са пренесени в България по море и на 19 август 1928 г. 
той е погребан в София.

Патриотичното старозагорско гражданство получава възможност да окаже 
последна почит на своя бележит съгражданин при транспортирането на тлен-
ните му останки от Бургас до София. На 18 август 1928 г. към 8,30 ч. сутринта 
те пристигат в Стара Загора със специален автомобил. Той влиза в центъра на 
града и се установява пред кафене „Централ”, където дъщерята на покойния 
генерал предвожда опечалените граждани. Своето уважение към смъртта на 
българския национален герой и съпричастността си към скръбта на неговата 
дъщеря изказват дружеството на Съюза на запасните офицери, окръжния 
управител Стефан Акрабов, началника на старозагорския гарнизон полковник 
Анастас Ватев, народния представител Васил Димчев, представителя на старо-
загорското дружество на съюз „Родна защита” Слави Айръков и началника на 
старозагорското железопътно депо Димитър Начев. Пред тленните останки е 
отслужена панихида, в ковчега са положени венци и цветя от Председателя на 
Тричленната общинска комисия (с права на кмет) Тодор Бонев Мирчев и от 
представителя на Съюза на запасните офицери в Стара Загора д-р Иван Киров 
Вазов. Последният произнася кратка патриотична реч в памет на покойния 
генерал-лейтенант Михаил Савов, след това към 9 ч. автомобила с тленните 
останки потегля за София.2

Генерал-лейтенант Михаил Савов е кавалер на следните висши военни 
награди: орден „За храброст” ІІ степен; орден „За храброст” ІІІ степен – 2 
клас; орден „Свети Александър” І степен с мечове по средата; орден „Свети 
Александър” ІІІ степен с мечове отгоре; орден „Свети Александър” ІІ степен 
1 А з м а н о в, Д. Генерал Михаил Савов..., с. 65.
2 В-к „С т а р о з а г о р с к и градски общински вестник”, Стара Загора, бр. 111, 21.08.1928 г., с. 1.
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с брилянти без мечове и орден „За военна заслуга” І степен.
Генерал-лейтенант Михаил Савов остава в аналите на българската исто-

рия, като пълководец с ярко изпъкваща индивидуалност, с голяма стихийна 
енергия, рядък организационен талант, бодър дух и борбен военен темпера-
мент. Отдаден фанатично на призванието са на офицер от Българската армия, 
той умело си създава убеждението, че е незаменим и определен от съдбата за 
върховен водач на въоръжения български народ.

Подобно на мнозина от своите сънародници-съвременници Михаил Савов 
е обсебен напълно от идеята за свободна Македония, от бляна за една голяма, 
обединена и силна българска държава. Този извод обяснява и голяма част от 
грешките, направени от него, които анализирахме. С пълно основание ние 
предполагаме, че чувствата, които мотивират генерал-лейтенант Михаил Савов 
са искрени и неподправени, защото борбата на българския народ за Македония 
и Тракия е много по-законна и по-морална, отколкото хиляди други войни, 
водени в историята на човешката цивилизация. Поради това неговите полити-
чески и военни пропуски, не бива да се смесват с възвишените му подбуди на 
любов към своя народ и отечество, които фатално и безвъзвратно го тласкат 
по погрешния път на война със сърби и гърци през 1913 г. Тези разсъждения, 
може би поне до известна степен, ще оправдаят бележития старозагорец Ми-
хаил Савов пред съда на историята.
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ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СТЕфАН ТОшЕВ ТОшЕВ

Роден е на 18 декември 1859 г. в семейството на патриотичната българ-
ска учителка и общественичка Анастасия Тошева в Стара Загора. Неговият 
баща Тошо Тошев е търговец на медни изделия. По-интересна е личността на 
майка му Анастасия Михова Каличкова – Тошева. Тя е една от най-видните 
радетелки и основателки на модерното новобългарско девическо образование. 
Като девойка получава финансово съдействие от старозагорския книжовник 
Захарий Княжески и заминава да учи в Одеса, Русия. След завръщането си в 
Стара Загора, Анастасия Тошева се омъжва и открива девическо училище с 
пансион. Младият Стефан Тошев дължи своето богато образование и отлично 
владеене на руски език на своята майка. Пак благодарение на нейното духовно 
влияние той култивира у себе си възхищение към руската армия, а и изобщо 
към военното дело у славяните.1

През Руско-турската война 1877 – 1878 г. е доброволец в 8-а дружина 
от Българското опълчение. Участие в бойни действия не взема, но тъй като е 
научил много добре руски език от майка си Анастасия Тошева, с успех изпъ-
лнява функциите на преводач при щаба на 8-а опълченска дружина.

След Берлинския мирен договор от лятото на 1878 г. Стефан Тошев решава 
да посвети живота си на военната професия и се записва в т.нар. «Команда на 
волноопределяющите се» в Пловдив. След няколко месеца тя се премества в 
София и от нея се сформира първия т.нар. «Генералски» випуск на Военното 
училище в София. Съгласно Заповед № 40/10 май 1879 г. по военното ведомство 
портупей-юнкер Стефан Тошев е произведен в чин прапоршчик, завършил 
курса на обучение във Военното училище по ІІ-ри разряд.2  Всички випускни-
ци, които произхождат от Южна България са определени за военна служба в 
частите на новосформираната Източнорумелийска милиция и на 15 май 1879 г. 
прапоршчик Тошев пристига в Пловдив. Със Заповед на главнокомандуващия 
милицията генерал Виталис е назначен като младши офицер в състава на 6-та 
пеша дружина, разквартирувана за постоянен срок в Стара Загора.3 

През ноември 1879 г. Стефан Тошев е произведен в първи действителен 
офицерски чин подпоручик и приема командуването над една пеша рота от 
6-та старозагорска дружина. На следващата 1880 г. е прехвърлен, отново на 
1 Т р е н д а ф и л о в, Ст. Генералът от пехотата Стефан Тошев (1859 – 1924 година). В: Военноисторически 
сборник, 1964, кн. 3., с. 90.
2 П ъ р в и випуск на Софийското военно училище..., с. 66.
3 Пак там., с. 85.
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длъжност ротен командир, в 10-та пеша хасковска дружина. След само две-
годишна редовна военна служба, блестящите военни качества на подпоручик 
Тошев са забелязани от ръководството на Българската армия в княжество 
България и през 1881 г. той е зачислен в свитата на Негово Величество княз 
Александър І. 

За много кратко време, от 11 до 22 февруари 1881 г., подпоручик Тошев 
е уволнен в запас на армията.1

Бързо се връща на действителна служба и на 24 март 1883 г. е повишен в 
чин поручик2, след което отново е назначен на строева служба в 14-та пехотна 
дружина, дислоцирана в гр. Севлиево. През 1884 г. поема командуването на 
рота от 7-а пехотна дружина, дислоцирана в Лом.

На 30 август 1885 г., поручик Стефан Тошев е произведен в чин капитан.3  
Преведен е на служба в 3-ти пехотен Бдински полк, където е назначен за ко-
мандир на 2-ра дружина.

След избухването на Сръбско-българската война заедно с командуваната 
от него дружина влиза в състава на Трънския отряд. Като временен началник 
на Трънския (Изворския) отряд, съставен от 3 пехотни дружини и подкрепата 
на една артилерийска батарея, капитан Тошев има определен принос за про-
валянето на опитите на силната сръбска Моравска дивизия да извърши про-
бив през Колунишката височина, да завземе Трън и Радомир и да извърши 
флангови обхват от юг на главните сили на българската армия, разположени 
на Сливнишката позиция. На 3 ноември отрядът му е атакуван от Моравската 
дивизия. Капитан Тошев ръководи умело отбраната на малобройния си отряд 
и отбива атаките на числено превъзхождащия противник. Сърбите усилват на-
тиска на 4 ноември, но в напрегнатите бойни моменти на непрекъснати атаки 
на по-многобройния противник, командирът на Трънската позиция не само 
запазва пълно спокойствие, но и проявява завидно самообладание и голямо 
военно майсторство.4

Отрядът на капитан Тошев изоставя Трън на 4 ноември, поради пораже-
нието на слабия български отряд при Врабча, което застрашава Трънския отряд. 
Той прилага интересна военна хитрост при изтеглянето си от позициите при 
Трън, като съставя няколко фалшиви заповеди и донесения, в които се споме-
нава появата на следващия ден при Трън на силни български подкрепления и 
се нарежда на командирите на неговите роти да се постараят да увлекат след 
себе си частите на Моравската дивизия. В действителност капитан Тошев 
бърза да се оттегли на Сливница, за което трябва да се запази от незабавното 
преследване на Моравската дивизия. За тази цел той «забравя» фалшивите 
заповеди и донесения в окопите при Трън, сърбите ги откриват и очевидно се 
хващат на уловката, защото не организират незабавно преследване на отряда 
1 ДВИА, ф.7, оп. 1, а. е. 56, л. 37.
2 Пак там., л. 37.
3 Пак там., л. 37.
4 Т р е н д а ф и л о в, Ст. Пос. съч., с. 91.
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на капитан Тошев.1 Забавянето на настъплението на Моравската дивизия с 
няколко дни спомага за постигането на решителната победа при Сливница 
на 5 – 7 ноември.

След боя при Трън капитан Стефан Тошев получава заповед да отведе 
войските се с усилен марш на десния фланг на главните български сили при 
Сливница. Той командува своята дружина от 3-ти пехотен Бдински полк в 
боевете при височините Мека Цръв и Три уши на позициите при Сливница. 
Той проявява храброст, голяма енергия, съобръзителност и типичните за Су-
воровското направление в руската военна школа качества – бързина, окомер, 
натиск. Още рано сутринта на 5 ноември с пристигането на дружината на 
Сливнишките позиции, въпреки голямата умора на войските от тежкия нощен 
поход, капитан Тошев съумява да ги вдъхнови да напрегнат последни сили 
и да заемат важната в тактическо отношение височина Градище. С това се 
създават предпоставки българското главно командуване да насочи всичкото 
си внимание и да привлече свежи войски на десния фланг на позициите при 
Сливница, което в скоро време дава плодове. На 6 ноември капитан Тошев 
предвожда атаката на своята 2-ра дружина от 3-ти пехотен Бдински полк, 
заедно с една дружина от Пловдивския и още една от Плевенския полк към 
височината Мека Цръв. Дружината на капитан Тошев се развръща в боен 
ред към 10 ч. сутринта, след вдигането на гъстата мъгла. Капитан Тошев 
лично предвожда веригите на дружината, които са посрещнати със силен 
огън от сърбите. По този повод в книгата си «Писма от войната», публику-
вана през 1895 г. Стефан Тошев пише: «Аз бях само един началник на дълга 
верига, който, освен получената заповед «Напред», не иска да знае друго 
нищо»2, което показва до каква степен самият той е бил обсебен от идеята 
за безспирно настъпление. Сърбите скоро скоро забелязват неговия устрем 
и съсредоточават огъня си върху него. Един куршум улучва портупея на 
шашката и капитан Тошев е принуден да държи постоянно в ръка оръжието 
си като постоянно насърчава с него войниците си. Мека Цръв е завладяна, 
после отстъпена, поради недоразумение в нашето командуване, но следобяд 
отново е овладяна. Голям дял за победата на 2-ра дружина на 6 ноември има 
нейния енергичен и смел командир, който справедливо отбелязва по-късно: 
«Не зная защо, но на мен се показа, че моята дружина беше извършила чу-
деса през този ден».3 

На 7 ноември 1885 г. дружината на капитан Тошев остава под силен про-
тивников обстрел известно време на върха на в. Мека Цръв, след което той 
получава заповед да настъпи срещу сърбите на отсрещния масив Три уши. 
Капитан Тошев отново лично предвожда веригите на своята дружина при ата-
ката и заемането на първата, разположена най-източно, височина на масива Три 
уши. Към 11 ч. на 7 ноември височината е овладяна, благодарение и на високата 
1 П е е в, П. Пос. съч., с. 33.
2 Т о ш е в, Ст. Пос. съч., с. 152.
3 Пак там., с. 159.
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лична храброст и себеотрицание на командира на 2–ра дружина от 3-ти пехотен 
Бдински полк капитан Стефан Тошев. Следобяд той организира настъпление и 
срещу втората, западна височина от масива Три уши. Капитан Тошев повежда 
смело напред дружината в атака и на тази височина, която трябва окончателно 
да сломи волята на сърбите, но е ранен тежко в двата крака, с което завършва 
бойното му участие във войната за защита на Съединението.1

След Сръбско-българската война временно е назначен за командир на 
3-ти пехотен Бдински полк. Остава начело на него през цялата смутна 1886 г., 
а в началото на 1887 г. е преведен на длъжността полкови командир на 11-ти 
пехотен Сливенски полк. В Сливен на 1 април 1887 г. е произведен в следващ 
офицерски чин майор.2 

В следващите няколко години майор Стефан Тошев последователно 
командува 7-и пехотен Преславски полк с постоянно местоквартируване в 
гр. Шумен и 8-и пехотен Приморски полк във Варна. Във Варна остава като 
полкови командир до 1899 г. Междувременно на 2 август 1891 г., майор Стефан 
Тошев е повишен чин подполковник,3 а на 2 август 1895 г. в чин полковник.4 
През 1899 г. е назначен за командир на 2-ра бригада на 2-ра пехотна Тракий-
ска дивизия с щаб в гр. Татар-Пазарджик (дн. Пазарджик). В началото на ХХ 
в. полковник Стефан Тошев е назначен за командир на 7-а пехотна Рилска 
дивизия с щаб в гр. Дупница. 

Генерал-майор Стефан Тошев е произведен в звание генерал-майор от 
рода оръжие пехота на 1 януари 1904 г. под № 7 в цялата армия и под № 6 по 
рода оръжие пехота.5 Общо на действителна служба в Българската армия към 
1 април 1911 г. има 21 офицери с чин генерал-майори - 14 от пехотата, 2 от 
Генералния щаб, 2 от кавалерията и по 1 от Военно-съдебно ведомство, арти-
лерия и инженерни войски.6 От тях двама – генерал-майор Тошев и генерал-
майор Вълко Велчев са старозагорци. Освен това, по същото време, в запас на 
Действуващата армия е зачислен генерал-майор Михаил Савов, факт, който 
показва важното място на представителите на Старозагорския регион в най-
висшите ешелони на военното ръководство на българската войска. 

На 28 май 1908 г., генерал-майор Стефан Тошев получава под свое ко-
мандуване 1-ва пехотна Софийска дивизия.7

След обявяването на мобилизацията на 17 септември 1912 г. и започването 
на Балканската война на 5 октомври начело на своите Софийци генерал-майор 
Тошев участвува в паметните сражения в Източна Тракия за освобождението 
на поробените братя българи от Македония и Тракия. 
1 П е е в, П. Пос. съч., с. 44.
2 ДВИА, ф.7, оп. 1, а. е. 56, л. 37.
3 Пак там., л. 37.
4 Пак там., л. 37.
5 Пак там., л. 8.
6 Пак там., с. 8.
7 Пак там., а. е. 57, л. 236.
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След завършване на мобилизационните мероприятия административната 
численост на 1-ва Софийска дивизия достига 374 офицери, 35 военни чиновни-
ци и 24 657 подофицери и редници. От които 16 739 бойци с пушки и карабини 
и 1 089 със саби. В организационно отношение състава на дивизията включва 
1-ва и 2-ра пехотна бригада, 4-ти скорострелен артилерийски полк, 4-ти не 
скорострелен артилерийски полк и 1-ва пионерна дружина1. Третата пехотна 
бригада, мобилизирана също  от територията на 1-ва Софийска дивизионна 
област е изведена от 1-ва Софийска дивизия и заедно с третата пехотна бригада 
от 6-та Бдинска дивизия образува 10-та Сборна дивизия. 

Съгласно оперативния план «А» за война с Османската империя 1-ва 
пехотна дивизия е включена в състава на І-ва армия2, която се сформира от 
частите, дислоцирани на територията на мирновременната І-ва Военнаинспек-
ционна област (ВИО), командувана от генерал-лейтенант Васил Кутинчев. 
Армията се съсредоточава източно от р. Тунджа в района южно и югоизточно 
от Казълагач (дн. Елхово), като 1-ва Софийска дивизия заема участъка Малък 
Боялък – Ичме.3

През нощта на 4 срещу 5 октомври, командуващия І-ва армия получава 
Директива № 1 по Действуващата армия за начало на войната и на нейното 
основание, в 5 ч. и 20 м. на 5 октомври заповядва на 1-ва Софийска дивизия 
да настъпи в две колони от с. Попово в направление на в. 276, северно от с. 
Вайсал, като генерал-майор Тошев трябва да обезпечи левия си фланг и да 
установи сигурна връзка с ІІІ-та армия.4 Последният, организира настъпление-
то на дивизията си в съответствие с изискванията на заповедта, като вечерта 
частите се разполагат, както следва: дясната колона, съставена от 2-ра пехотна 
бригада (37-и и 38-и пехотни полкове) – на границата, около пост № 13; лявата 
колона, 1-ва пехотна бригада (1-ви Софийски и 6-ти Търновски полк), след 
кратък бой при граничния пост № 14 заема района на селата Саръталишман 
и Оджакьой.5

За похода на 6 октомври генерал-лейтенант Кутинчев изисква от коман-
дуващия 1-ва Софийска дивизия да достигне с. Чешмекьой и пътя в. Шакир-
баба – с. Вайсал – с. Татарлар.6 В 9 ч. и 30 м. на 6 октомври генерал-майор 
Тошев получава тази заповед и урежда настъплението на дивизията отново в 
две бригадни колони в същия състав, като само към лявата колона е придаден 
един взвод кавалерия от 10-ти конен полк. Вечерта главните сили на дясната 
колона се разполагат на 3,5 км северозападно от с. Селиман Талишман, докато 
лявата колона нощува в района на с. Омар Абас.7

1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 г. том І. Подготовка на войната., С., 1937., с. 514 - 516.
2 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване ..., с. 57.
3 Пак там., с. 94.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 г. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 49.
5 Пак там., с. 64.
6 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване ...,  ., с. 102.
7 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 г. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 103.
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Предвид Директивата от Щаба на Действуващата армия, която предписва 
на І-ва армия на 7 октомври да се установи на заетите места и да се укрепи, 
генерал-лейтенант Кутинчев разпорежда 1-ва Софийска дивизия да се утвърди 
на линията Татарлар – Чешмекьой.1 

Тъй като на 6 октомври дивизията на генерал-майор Тошев не успява 
да заеме дадените й обекти и похода на някой части продължава през цялата 
нощ, а личния състав е силно изморен, измокрен до кости от започналия 
проливен дъжд и гладен, защото домакинските обози изостават твърде на-
зад, командуващия 1-ва Софийска дивизия оставя войските в почивка до 
обяд на 7 октомври. За да изпълни задачата на командуващия І-ва армия за 
излизане на линията Татарлар – Чешмекьой, на войските на генерар-майор 
Тошев се налага да изминат още 7-8 км следобяд на 7 октомври. След нов 
усилен поход при тежки, неблагоприятни условия: проливен дъжд, мъгла, 
разкаляни пътища и силно пресечена местност, 1-ва Софийска дивизия 
изпълнява поставената й цел.2

В Директива № 2 от Щаба на Действуващата армия, относно действията 
на 8 октомври на І-ва армия като цяло е поставена пасивна задача: трябва да 
наблюдава източния фронт на Одринската крепост и същевременно да при-
крива движението на ІІІ-та армия към десния фланг на противника. Обаче, от 
1-ва Софийска дивизия се изисква да завладее селата Домурджали и Еджели, 
като изпрати флангови отряд към с. Селиолу.3

В изпълнение на Директивата, командуващият І-ва армия заповядва на 
генерал-майор Тошев до вечерта на 8 октомври да заеме линията Черкезкьой 
(изключено) – Домурджали – Еджели и да изпрати силен страничен отряд 
с артилерия в Селиолу, а щабът на 1-ва Софийска дивизия се установи в с. 
Саръталишман. Тази заповед пристига при генерал-майор Тошев едва в 15 
ч. и 30 м. на 8 октомври, при което той като преценява напредналото време, 
непознатата и труднопроходима местност по зададената посока за движение, 
взема решение похода да се отложи за следващия ден, като разпорежда някой 
части от дивизията да се оттеглят встрани и да освободят пространство за 
преминаващата дясна колона от 4-та Преславска дивизия.4

Генерал-майор Тошев управлява умело действията на 1-ва пехотна ди-
визия в настъпателната Лозенградска операция от 9 до 11 октомври 1912 г. 
Решаващите боеве с турската Източна армия, командувана от Абдулах паша 
се разиграват в центъра на фронта, между двете турски крепости Одрин и 
Лозенград. Там действуват частите на 1-ва армия, между които и 1-ва пехотна 
Софийска дивизия на генерал-майор Стефан Тошев, както и на ІІІ-та армия. 
Съприкосновението с главните сили на турската армия възниква до голяма 
степен неочаквано и случайно и за двете страни. За действията на 9 октомври 
1 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване ..., с. 107.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 г. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 138.
3 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване ..., с. 108.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 г. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 169.
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1912 г. Абдулах паша заповядва настъпление на цялата Източна армия между 
Одрин и Лозенград. По същото време началник-щаба на Действуващата армия 
генерал-майор Иван Фичев издава Директива № 3, относно насоките пред ар-
миите за 9 октомври. Той заповядва на ІІ-ра армия да се затвърди пред Одрин, 
на ІІІ-та армия да настъпи към Лозенград и да го овладее, а на І-ва армия да 
остане в очаквателно положение между двете крепости.1

По този начин двете командувания, без да подозират взаимните си на-
мерения, насочват войските си една срещу друга, при което сблъсъкът между 
тях е неизбежен.2 

В съответствие с инструкциите от командуващия І-ва армия, основани 
на Директива № 3 по Действуващата армия, генерал-майор Тошев насочва 
войските си за настъпление на 9 октомври, чрез следните указания: 1-ва 
бригада от 1-ва Софийска дивизия, заедно с 4-ти с.с. артилерийски полк да 
настъпи от Чешмекьой по пътя североизточно от Татарлар, да продължи за 
последния населен пункт през Селекьой – Еджали, като с авангарда си заеме 
и укрепи линията Домурджали – Еджали, като изпрати три дружини с една 
батарея при Селиолу; 1-ра бригада от 1-ва Софийска дивизия, с 4-ти не с.с. 
артилерийски полк да настъпи от Татарлар за Домурджали и до вечерта да 
заеме линията Черкезкьой – Домурджали.3

На 9 октомври 1912 г. 1-ва пехотна бригада от 1-ва Софийска дивизия 
влиза във фронтално сражение със силите на І-ви турски корпус на линията 
по фронта с. Селиолу – с. Гечкенли. «железните» Софийски бойци на генерал-
майор Тошев се срещат в открит бой с елитните Цариградски табори от първи 
турски корпус, които формират най-силното и боеспособно ядро на турската 
Източна армия. Сражението става случайно и непредвидено, т.е. точно при 
такива условия, в които си проличава моралното превъзходство на по-силния, 
по-закаления в мирно време и притежаващия по-високи военни добродетели 
и бойна подготовка войник. 

Към 14 ч. страничния отряд от 1-ва бригада за първи път влиза в бойно 
съприкосновение с части от 3-та турска дивизия на височината северозападно 
от с. Селиолу. В скоро време противника привлича превъзхождащи сили и 
вкарва в боя силна артилерия, под чийто кръстосан огън малкия страничен 
отряд започва да страда силно. Неговият командир съобщава на бригадния си 
командир, че се нуждае от спешна подкрепа, защото е в опасност.4 

Към 15 ч. на 9 октомври предните части на 1-ва Софийска бригада дости-
гат с. Селиолу, където са посрещнати от силния противников огън от частите по 
фронта Селиолу – Гечкенли. Започва ожесточен бой, при който късно вечерта 
1-ва бригада заема с. Селиолу, а противника отстъпва.5 
1 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване ..., с. 111.
2 П е е в, П., Пос. съч., с. 52.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 г. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 343.
4 Пак там., с. 307.
5 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 1913 ..., с. 108.
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Команидрът на 1-ва бригада, незабавно след получаване на известието 
от страничния отряд, решава да въведе в бой всички сили на бригадата, като 
заповядва: командирът на 1-ви Софийски полк, който е началник на странич-
ния отряд да се държи упорито до пристигане на главните сили на бригадата, 
авангардът на бригадата да овладее участъка между двете могили югоизточно 
от с. Еджали, а самите главни сили да преминат в сборен ред при Еджали. 
След настъплението на 4-та дружина от 1-ви Софийски полк (авангарда на 
1-ва бригада) турските батареи от Селиолу и Гечкенли откриват огън и се 
слага началото на славния бой на 9 октомври за войските на генерал-майор 
Тошев. 4-ти с.с. артилерийски полк реагира своевременно, като командирите 
на неговите отделения избират удобни пунктове за разположение на батареите 
по могилите около Еджали, откриват ответен огън по турската артилерия и 
успяват да я заангажират, като с това облекчават чувствително настъплението 
на пехотните части от 1-ва бригада. А то се характеризира с редица неповто-
рими особености: атаката е буйна, дружините с изключителен, почти бесен 
устрем се хвърлят напред, цели отделения, взводове и роти се изплъзват от 
командуването на по-висшите началници, въпреки нееднократните заповеди, 
лични, устни и чрез ординарци, настъплението се развива неудържимо.

За известно време, страничния отряд на бригадата, съставен само от 2 
и Ѕ дружини от 1-ви Софийски полк, попада в критично положение, защото 
срещу него настъпват 7 табора от главните сили на 3-та низамска дивизия, 
поддържани от картечници и силна артилерия, ротите оредяват, командирите 
един след други излизат от строя, но въпреки всичко 1-ва, 2-ра и 3-та дружи-
на от 1-ви Софийски полк проявяват впечатляваща твърдост и съумяват да 
се задържат на позициите си, докато главните сили на 1-ва бригада нанесат 
решителния удар на левия фланг на 3-та турска дивизия. На този фланг е раз-
положен 9-ти турски полк, който не удържа на мощния натиск от останалите 
роти от 1-ви Софийски полк, подкрепени от 3-та дружина от 6-ти Търновски 
полк и е обърнат в паническо бягство. Няколко български взвода овладяват 
турските батареи при Селиолу, които в началото на боя нанасят тежки загуби 
на 1-ва Софийска бригада, а след това тези български части обръщат огъня 
си срещу отстъпващите турци от 9-ти полк. Потокът от техните бегълци на-
пуска не само бойната линия, но и бойното поле, като се отправя през Арпач 
за Казълджик Мюселим, при това бягат и командирите на полка, на таборите 
и на артилерийските отделения. След овладяването на батареите, българите 
се спират, с изключение на 14–та рота, един взвод от 13-та и два взвода от 
15-та рота от 1-ви Софийски полк, които се спускат да преследват разбития 
противник към с. Гечкенли. 

Към 16 ч. и 30 м. след обръщането в бягство на 3-та турска дивизия, Из-
мидската дивизия, разположена западно от Гечкенли се опитва да извърши 
контранастъпление срещу вече силно разстроените и претърпяли сериозни 
загуби от устремната атака части от 1-ва Софийска бригада. Турската ди-
визия настъпва бавно на североизток на стика между 1-ви Софийски и 6-ти 
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Търновски полк, където първоначално се отбраняват само няколко взвода 
от 16-та рота от Софийския и от 2-ра рота от Търновския полк. На тяхна по-
мощ се присъединяват 9-та, 10-та и 13-та роти от 6-ти Търновски полк, които 
удължават застрашения фланг на пехотната верига, преминават р. Кайнарджа 
дере и контраатакуват настъпващия противник. Противникът, като вижда, че 
българите вместо колебание усилват огъня си и получават подкрепления, не 
само прекратява настъплението си, но дори започват да отстъпва на големи 
групи. Командирът на 9-та рота от 6-ти Търновски полк, навреме забелязва 
смущението на турците и командува «Напред на нож» и ротата с вик «Ура» 
се хвърля в атака. Турците пред левия фланг не дочакват удара и побягват 
назад, а срещу десния първо изчакват приближаването на българите и след 
това отстъпват. Настъпва нощта, 1-ва и 4-та роти от 6-ти Търновски полк също 
настъпват и се подравняват с 9-та рота, а безредното отстъпление на турците 
започнало на десния фланг при таборите Измид и Кара Мурсал се разпро-
странява по цялата им линия до левия фланг. През нощта срещу 10 октомври 
два турски табора започват да стрелят едни срещу други, което окончателно 
обръща в паническо бягство цялата Измидска дивизия.1         

Основната причина за извоювания блестящ успех от войските на 
генерал-майор Тошев е демонстрирания от всички началници и войници из-
ключително рядко срещан на война стихиен устрем. Моралът на софийци е 
много висок, всички, и командири и бойци в един глас повтарят смразяващата 
съзнанието и сърцето на противника команда «Напред на нож!» Нищо не е в 
състояние да съкруши войнствения дух на нашите войски – нито пушечния 
и картечен огън, нито грохота на артилерията, нещо повече, стихията, която 
бушува в сърцата на войниците при първата открита среща с петвековния 
османски поробител е толкова силна, че дори засенчва началническия ав-
торитет на младшите и средните командири. Боят на Софийската дивизия 
на генерал Тошев на 9 октомври 1912 г. е наистина уникален в световната 
военна история. Обикновено, докато, във всички армии и във всяка исто-
рическа епоха, офицерите употребяват сериозни духовни, а понякога и 
физически усилия, за да вдигнат войниците си дори за кратка прибежка под 
противниковия огън, то на 9 октомври 1912 г. при Селиолу – Гечкенли става 
обратното. Надвечер офицерите от 1-ва Софийска бригада на генерал-майор 
Тошев, полагат неимоверни усилия, за да спрат и обуздават устрема на своите 
войници да преследват безспирно противника.2

Твърде показателна и разкриваща качествата му на военначалник е ко-
мандната дейност на командуващия 1-ва Софийска дивизия на 9 октомври. 
Поради внезапно започналото фронтално сражение между 1-ва бригада и 
3-та турска дивизия при Селиолу, генерал-майор Тошев не получава веднага 
съобщение за началото му. 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 г. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 367 
- 384.
2 П е е в, П. Пос. съч., с. 53.
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Всъщност, на 9 октомври 1912 г., генерал-майор Тошев първоначално 
следва с щаба си в разположението на 1-ва пехотна бригада от 1-ва Софийска 
дивизия, а след това преминава във 2-ра бригада. Към 14 ч. и 30 м., той дочува 
топовни гърмежи по посока на Селиолу, а след малко и по посока на Еджали, 
където настъпва 1-ва бригада. В това време генерал-майор Тошев се намира 
на височината северозападно от развалините Слекьой, при 37-и пехотен полк 
и едно не с.с. арт. отделение, а другия полк от бригадата е на позициите си в 
участъка между Домурджали и Черкескьой. Към 15 ч. от височината при с. 
Еджали, той забелязва, че 1-ва бригада вече цялата се е ангажирала в бой по 
височините югоизточно от Еджали; боя се развива неимоверно скоротечно, 
а противника отстъпва много бързо към с. Гечкенли, следван от силния ни 
артилерийски огън и от стремителни действия на пехотата ни. Ето защо, за 
да подкрепи 1-ва бригада и да обезпечи десния й фланг, който е съвършено 
открит, командуващия 1-ва Софийска дивизия изпраща в тази посока, към с. 
Еджали една дружина от 37-и полк и една батарея, като предупреждава кома-
надира на 1-ва бригада де не се увлича.1

В този момент генерал-майор Тошев проявява присъщите само на него, 
проницателност и великолепно чувство за окомер, бързо схващане и правилна 
преценка на действителната обстановка на бойното поле. Генерал-майор Тошев 
осъзнава голямото значение на започналия бой и издава разпореждането си за 
продължаването му в съответствие с този извод. Той заповядва авангардът на 
2-ра Софийска бригада при с. Домурджали да се усили с още една дружина и 
едно не с.с. артилерийско отделение и да настъпи на юг, за да поддържа 1-ва 
бригада; една не с.с. артилерийска батарея с една рота прикритие да излезе 
при с. Еджали за непосредствено поддръжка на 1-ва бригада; три дружини от 
37-и пехотен полк и две не с.с. артилерийски батареи да се съсредоточат на 
височините северно от с. Еджали.

Към 15 ч. и 30 м. тази заповед достига до командира на 2-ра бригада, 
който също по артилерийската канонада се ориентира за боя на 1-ва бригада 
и вече е направил разпореждания за подкрепата й, а сега само ги коригира в 
духа на заповедта от генерал-майор Тошев. Поради напредналото време, теж-
кия път и слабите коне на не с.с. батареи, частите на 2-ра бригада не успяват 
да достигнат бойното поле при Селиолу – Гечкенли до вечерта и не вземат 
участие в боя на 1-ва бригада.2

Тъй като 1-ва Софийска дивизия има зададени точни обективи за действията 
си на 9 октомври: заемането на линията Еджали - Черкескьой, привечер генерал-
майор Тошев заповядва 1-ва бригада да преустанови преследването на бягащия 
противник, който се е оттеглил зад с. Гечкенли, да се изтегли с бригадата си и да 
заеме дадения му обектив, за да не се компрометира положението на армията и 
да не се влиза в разрез с намеренията на командуващия І-ва армия.3

1 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а. е., 22., л. 5 - 6.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 г. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 385.
3 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а. е., 22., л. 5 - 6.
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Тук трябва да подчертамем, че за съжаление, командуващия І-ва армия 
генерал-лейтенант Васил Кутинчев, напълно погрешно анализира резултатите 
от този толкова сполучлив бой, оценява го като едно увлечение на 1-ва пехотна 
дивизия и заповядва късно вечерта на 9 срещу 10 октомври 1-ва пехотна Со-
фийска бригада да се оттегли. Генерал-майор Стефан Тошев не е съгласен с 
тази заповед. За него постигнатия блестящ боен успех е един спечелен морален 
капитал, който трябва да се съхрани на всяка цена и се опитва да обясни това 
на своя началник, но генерал-лейтенант Кутинчев потвърждава категоричната 
си заповед 1-ва бригада да се оттегли и генерал-майор Тошев я изпълнява с 
голяма  мъка.1

Странното упорство на командуващия І-ва армия в този случай остава не-
известно за Главната квартира на Действуващата армия в Стара Загора, защото 
в своите спомени за Балканската война, началник-щабът генерал-майор Фичев 
пише, че 1-ва Софийска бригада, «неизвестно по какви причини, отстъпила 
за нощуване на север от»2 село Селиолу на 9 срещу 10 октомври.

Фактическото положение на 1-ва бригада вечерта на 9 октомври не пред-
полага такава нерешителност и доброволно оттегляне на изходни позиции 
при трудно сражение, спечелено по толкова категоричен начин. Въпреки зна-
чителните човешки загуби, голямото разбъркване на частите и трудностите 
с уреждането им в тъмнината, към 18 ч. командира на 1-ва бригада издава 
заповед 1-ви Софийски полк да се спре на заетите места, да се окопае и да 
обезпечи батареята си. По силата на заповедта по І-ва армия, която изисква 
от 1-ва Софийска дивизия да остане на местата си и да прикрива настъпле-
нието на ІІІ-та армия от флангови удар откъм Одрин, генерал-майор Тошев, 
като разбира, че след боя 1-ва бригада е достигнала при Гечкенли, а частите 
и са силно разпръснати, решава за целесъобразно тя да се изтегли 4-5 км 
назад на линията Еджали – Черкезкьой. Обаче, командирът на 1-ва бригада, 
който се намира на място и преценява най-добре действителната обстановка, 
се противопоставя на заповедта. Той твърди, че бригадата му, предвид поло-
жението в което се намира след успешния бой през деня и достигането и на 
линията Гечкенли, е немислимо да отстъпи. Междувременно, генерал-майор 
Тошев докладва по телефона на генерал-лейтенант Кутинчев, който го смъмря, 
защото дивизията му, при строго определената й задача е напуснала своите 
обекти и се е увлякла на 8 км напред. Към 23 ч. на 9 октомври, командуващия 
1-ва Софийска дивизия получава донесението от командира на 1-ва бригада 
за невъзможността да се оттегли. Когато при генерал-майор Тошев идва и 
адютанта на бригадния командир, като обяснява подробно положението, 
командуващия дивизията възприема напълно гледната точка на бригадния 
командир и моли генерал-лейтенант Кутинчев да отмени заповедтта си за 
отстъплението на 1-ва бригада, но последният остава непреклонен и изпраща 
писмена заповед. Това принуждава и генерал-майор Тошев писмено да нареди 
1 А з м а н о в, Д. Генерал Стефан Тошев..., с. 82.
2 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 1913 ..., с. 108.
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на 1-ва Софийска бригада през нощта на 9 срещу 10 октомври да се изтегли 
на линията Еджали.1

Обаче, през нощта на 9 срещу 10 октомври боят се възобновява, защото 
нашите части от 1-ва Софийска бригада не се отдръпват докато не извли-
чат трофеите си: 2 турски батареи и 12 зарядни ракли. След краткотрайни 
сблъсквания с противника, в 4 ч. на 10 октомври 1-ва бригада се отдръпва 
при с. Селиолу.2

Интересна е личната оценка на генерал-майор Тошев за сражението на 
неговата дивизия при Селиолу – Гечкенли. Ако другите наши военначал-
ници го характеризират само като един страничен успех, той прозорливо 
пише «заслужава да се отбележи неговото особено значение, като първи 
бой в тази война, който създаде цял прелом в психиката на неприятеля».3  
И ако тогава, през октомври 1912 г., тази знаменита победа на 1-ва пехотна 
Софийска дивизия остава за момент недооценена поради спецификата на 
условията на война, то наш дълг като изследователи на българската военна 
история, е да отддадем заслуженото на храбрите Софийци и техния дис-
циплиниран командир и воин, доблестния генерал-майор Стефан Тошев, 
защото завоюваната от тях слава на 9 октомври има огромни положителни 
последици за по-нататъшния успешен ход на войната. Заслугата на «же-
лязната» Софийска дивизия се подсилва допълнително на фона на тежките 
човешки загуби на 1-ва Софийска бригада в сражението на 9 октомври при 
Селиолу – Гечкенли. Убити са 13 офицери и 202 долни чинове; безследно 
изчезнали 346 долни чинове; ранени 25 офицери и 985 долни чинове, или 
общо излезнали от строя 39 офицери и 1533 долни чинове.4

Трябва да се отбележи, че през цялото време на боя на 9 октомври при 
Селиолу – Еджали, 1-ва Софийска дивизия има на открития си краен ляв 
фланг части от 2-ра пехотна бригада от 4-та Преславска дивизия, които го 
осигуряват напълно.5

Измеренията на победата на 1-ва Софийска бригада на 9 октомври, са 
схванати напълно и оценени правилно от Абдулах паша в спомените му от 
войната с България през 1912 г. Той цитира донесение от командуващия 
ІV-ти турски корпус Абук Ахмед паша от 20 ч. и 30 м./9 октомври, който 
съобщава за оттеглянето на 3-та турска и на Измидската дивизия, и добавя, 
че ако през нощта не успее да възстанови положението, ще се оттегли към 
Баба Ески. Абдулах паша, квалифицира тази новина като «тъжна», пре-
дизвикваща «учудване», и критикува яростно решението на командира на 
ІV-ти турски корпус да отстъпи чак към Баба Ески, защото с това компро-
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 г. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 412 
- 413.
2 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а. е., 22., л. 5 - 6.
3 П е е в, П. Пос. съч., с. 54.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 г. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 414.
5 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а. е., 22., л. 5 - 6.



Ангел Динев76

метира частичния успех на частите излезнали от Одрин.1

Според военно-историческата секция на германския Генерален щаб ко-
мандуващият турската Източна армия не е успял да вземе в ръцете си управ-
лението на боя на 9 октомври и остава без никакви навременни сведения за 
неговия ход, защото няма свръзка с корпусните щабове. Обаче, при анализа на 
турското поражение на 9 октомври, тя изтъква безспорния факт, че «моралът 
на техните войски [1-ва Софийска дивизия] в края на краищата им гаранти-
раше победата”.2 И също толкова неоспорими са заслугите на командуващия 
1-ва Софийска дивизия генерал-майор Тошев за този невиждано висок морал 
и силен устрем на неговите войски, който налага такива признания сред взе-
признати експерти във военното дело, каквито са сътрудниците от германската 
военно-историческа секция.

Последствията, морални и стратегически от тази победа на 1-ва Со-
фийска дивизия са огромни. Цариградските турски дивизии, считани за 
образцови, претърпяват такова поражение, което по своите размери е равно-
силно на един разгром, влиянието на който не престава да се чувствува и 
в последващите боеве във войната. Турските дивизии тласнати в безредие 
към юг и югоизток, са разбягват по посока на Ениджи и Теке-шелар и с това 
откриват фланга и тила на своята дивизия при Кръклисе. Боят при Селиолу 
– Еджали на 9 октомври се развива с такава скоротечност, порив и устрем 
от страна на нашите части, че противника е останал съвършено поразен и 
съкрушен се  е обърнал в паническо бягство, като е захвърлил освен пре-
взетите от 1-ва бригада батареи и ракли още една друга батарея между с. 
Гердели и Енидже. Боят на 9 октомври е един истински срещен бой, който 
по своята буйност, скоротечност и неудържим порив и стремителност, по-
казани от страна на частите на 1-ва бригада, а така също и с изкусните и във 
висша степен енергични и решителни действия на 4-ти артилерийски с.с. 
полк, който оказва една мощна и непрекъсната подкрепа на пехотата - за-
служава да бъде охарактеризиран като особено, рядко срещано явление във 
военната история на Европа през ХХ в. Голямо е значението на победата на 
9 октомври, извоювана от 1-ва Софийска дивизия и в качеството й на първи 
крупномащабен бой в тази война, който създава решителен прелом в миро-
гледа на неприятелското командуване и отношението му спрямо бойните 
качества и маневрената способност на нашата армия.3

В следващите дни войските на 1-ва пехотна Софийска дивизия запо-
чват неспирно движение на юг по петите на разбитата армия на Абдулах 
паша, в непрестанна борба със самите себе си. Генерал-майор Тошев е сред 
малцината талантливи военначалници на Българската армия от епохата на 
1 А б д у л а х х. Пос. съч., с. 101 – 102.
2 Б а л к а н с к а т а война 1912 – 1913. Военните действия в Тракия до Чаталджанското примирие. Ге-Б а л к а н с к а т а война 1912 – 1913. Военните действия в Тракия до Чаталджанското примирие. Ге-
нерален щаб на германската армия. Военноисторическа секция. Превод от немски д-р Димитър Михов. В: 
Военноисторически сборник, кн. 2 – 3, 2009., с. 95.
3 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а. е. 22., л. 5 - 6.
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войните за национално обединение, който осъзнава, че от войските се изис-
кват напрежения и жертви не само в боя. Обикновено сраженията заемат не 
повече от 10% от времето на войника по време на една война. Но и остана-
лите 90% са изпълнени с постоянни върховни морални и физически усилия. 
В боя войските влизат в борба срещу противника, а през останалото време 
те трябва да водят борба да надвият себе си. Глад, жажда, студове, виелици, 
дъждове, безсънни нощи, изморителни до пълно изтощение походи с тежко 
бойно снаряжение – това се неизбежните спътници на войната. Генерал-
майор Тошев знае, че негов дълг е като командир на дивизия, да не допусне 
тези фактори да разколебаят дори за момент физическите или духовни сили 
на подчинените му войски. Той разбира, че опитния военначалник, трябва 
да притежава качеството на умел сърцеведец и постоянно се старае да го 
култивира и усъвършенствува в себе си, защото това е пътя да достигне до не-
изчерпаемия извор на морални сили, който се крие в дори наглед най-слабия 
физически войник. Генерал-майор Тошев разбира всичко това и се старае да 
го прилага на практика. След боя при Селиолу – Гечкенли той издава заповед 
до 1-ва пехотна Софийска дивизия, с която благодари на своите войници за 
първата победа над врага и изисква от тях да излязат победители и над себе 
си. И само след като всеки изтърпи мъжествено всички изпитания, лишения 
и несгоди, генерал-майор Тошев им обещава, че ще ги изведе към пълна и 
окончателна победа.1

Действията на 1-ва Софийска дивизия на 10 октомври започват късно 
следобяд, поради посоченото оттегляне на 1-ва бригада на изходни пози-
ции. През цялото денонощия в района на разположението на 1-ва Софийска 
дивизия вали силен дъжд, който разкалва почвата и затруднява неимоверно 
маневрирането. 2-ра бригада продължава да се затвърждава на линията До-
мурджали - Черкескьой.2

При това, командирът на последната пропуска да остави страничен отряд 
(1-ви Софийски полк) при Селиолу, както заповядва генерал-майор Тошев, а 
вместо това отряда е разположен на 1 км източно от Сеймен. Към 15 ч. и 30 
м., командуващият дивизията забелязва това и нарежда на командира на 1-ви 
Софийски полк да се върне с две от четирите си дружини като страничен от-
ряд на указаната позиция при Селиолу, където се окопае и затвърди.3 Обаче, 
командирът на 1-ви Софийски полк разбира заповедта в смисъл, че трябва 
да се заеме напуснатата от 3-та турска дивизия позиция, като потегля в това 
направление чак към 18 ч., поради раздаване на храна и боеприпаси на войни-
ците. Нощният поход е изнурителен за 1-ви Софийски полк, защото пътят се 
разкалва много бързо от излялия се проливен дъжд. При тези трудни условия 
възниква едно краткотрайно нощно сблъскване с неизвестна турска част при 
могилата западно от Селиолу, в което противника е разбит и отстъпва в без-
1 П е е в, П. Генерал от пехотата Стефан Тошев..., с. 57.
2 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а.е. 22., л. 13.
3 Пак там., л. 13.
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редие на юг, а полкът и придадената към него батарея дават 1 убит офицер и 
5 долни чинове; ранени са 31 долни чинове.1 

Резултатите от боевете при Селиолу – Гечкенли на 9 – 10 октомври, в 
които главна роля изиграва 1-ва Софийска дивизия на генерал-майор Тошев 
имат изключително положително отражение върху хода на Лозенградската 
настъпателна операция на І-ва и ІІІ-та армия. Планът на командуващия тур-
ската Източна армия Абдулах паша да нанесе решителен удар по фланговете 
на българските войски с корпусите, които настъпват от крепостите Одрин и 
Лозенград е провален напълно поради поражението на неговия център при 
Селиолу – Гечкенли. Разгромяването на две турски дивизии и обръщането 
им в паническо бягство води до отстъпление на целия турски център, а про-
тивниковото командуване се убеждава, че войските му са негодни за сериозни 
настъпателни действия и Абдулах паша заповядва да се премине към отбрана, 
като се отстъпи на линията, от която настъпва Източната армия, и която е 
укрепена.2

На 11 октомври, съгласно заповедта на командуващия І-ва армия, 1-ва 
Софийска дивизия трябва да извърши прегрупиране в района между селата 
Селиолу и Кереметлия, като изпрати авангарди на рида източно от Кюкилер 
и на шосето Селиолу – Ениджи със странично прикритие към с. Домурджа-
лия. В 10 ч., генерал-майор Тошев издава заповед по 1-ва Софийска дивизия 
движението да започне в 11 ч. и 30 м., но тогава пристига съобщение от щаба 
на армията, че поради сведения за настъпление на крупни турски сили откъм 
Одрин против левия фланг на І-ва армия между 3-та Балканска и 10-та Сборна 
дивизия, и за да не се компрометира общото положение на армията, то 1-ва 
Софийска дивизия да не предприема маньовъра. Когато става ясно, че излезна-
лите от Одрин турски сили не настъпват, генерал-лейтенант Кутинчев нарежда 
да се изпълни заповедта. Поради сложната обстановка и напредналото време, 
генерал-майор Тошев отлага изпълнението на заповедтта за следващия ден, 
като поема отговорността върху себе си и информира командуващия І-ва ар-
мия, че е направил това, защото: пътят е много тежък, походът ще продължава 
цялата нощ, ще бъде флангови и ще премине през зона, в която миналата нощ 
на 1-ви Софийски полк е била устроена засада, че южно от Гечкенли е имало 
турска пехота и 2-3 ескадрона.3

За действията на 12 октомври в Директива № 4 от Щаба на Действуващата 
армия на 1-ва Софийска дивизия е поставена задача да настъпи и се разположи 
в участъка Теке-Шелар и Енидже, с охранение на юг и на изток.4

По същество цялата Директива е насочена към спиране преследването 
на разгромената и панически отстъпваща вече трети ден турска Източна 
армия и приближаване на І-ва към ІІІ-та армия. Когато в 8 ч. на 12 октомври 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 г. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 435.
2 Пак там., с. 437.
3 Пак там., с. 493.
4 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване..., 124.
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командуващия І-ва армия получава Директивата той си дава сметка, че на 1-ва 
Софийска дивизия предстои да извърши прегрупирането, предписано за 11 
октомври, а 10-та Сборна дивизия е извършила тежък нощен поход. Следо-
вателно, Директивата не може да се изпълни, но от формални съображения, 
генарал-лейтенант Кутинчев издава заповед по І-ва армия, която изисква 
дивизията на генерал-майор Тошев да настъпи в две колони, по бригадно, и 
да достигне до вечерта с авангардите си линията: Теке Шелар – Ениджи, като 
изпрати в посоката Селиолу – Бустанлъ един отряд за свръзка с 10-та Сборна 
дивизия.1

Заповедта на генерал-майор Тошев по 1-ва Софийска дивизия за 12 октом-
ври предвижда 2-ра бригада, с 4-ти не с.с. артилерийски полк да тръгне от 
Домурджали по пътя Еджели – Селиолу – Гердели, като до вечерта авангардите 
да достигнат височината 2 км североизточно от с. Кюкилер, и височината 2 
км източно от Гердели; 1-ва бригада, с 4-ти с.с. артилерийски полк да тръгне 
по пътя Селекьой – Сеймен – Селиолу и до вечерта се съсредоточи на 1,5 км 
западно от Кереметлия. На 12 октомври генерал-майор Тошев се движи с 1-ва 
бригада, като в 15 ч. и 30 м. получава заповедта от І-ва армия за заемане на 
линията Теке Шелар – Ениджи. 1-ва Софийска дивизия продължава движе-
нието си до свечеряване, като 1-ва бригада се разполага на бивак 2 км север-
но от Гердели, а 2-ра бригада – на 800 м западно от Гердели, с охранение на 
височината източно от Гердели.2

На 13 октомври от Щаба на Действуващата армия в Заповед до І-ва ар-
мия се разпорежда 1-ва Софийска дивизия да настъпи през деня на юг и до 
вечерта да се разположи в района на развалините Гердели и гребена на запад 
от р. Карасулица, по пътя Селиолу – Каваклъ, като дивизията трябва да влезе 
в сигурна връзка с ІІІ-та армия.3

В съответствие с разпореждането от командуващия І-ва армия, генерал-
майор Тошев организира марша на дивизията отново в две колони от по една 
пехотна бригада и по един артилерийски полк. Поради тежките условия на 
похода – дъжд, кал и непрогредна тъмнина, до 22 ч. вечерта 1-ва бригада 
достига в. Таушан тепе, където нощува и изпраща авангарди на 2 км южно, 
между реките Кавак и Акарджи дере. Поради сходни трудности, 2-ра бригада 
напредва още по-малко и вечерта нощува източно от с. Гердели. Щабът на 
генерал-майор Тошев се разполага в последния населен пункт.4

За действията на 14 октомври генарал-майор Фичев издава Директива № 
5 по Действуващата армия, която поставя задача пред 1-ва Софийска дивизия 
да настъпи по пътя в. Таушан тепе – Енидже – Каваклъ – Лефеджи, като заедно 
със съседната 10-та Сборна дивизия достигне линията Курапа – Лефеджи и 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 г. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 550.
2 Пак там., с. 557.
3 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване..., 132.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 60. 
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потърси противника и го атакува на линията Баба Ески – Айвали.1 
Заповедта на генерал-лейтенант Кутинчев до І-ва армия изисква от 1-ва 

Софийска дивизия да настъпи по бригадно, в две колони и да достигне с 
авангардите си линията Лефеджи – Енимал. В 9 ч. на 14 октомври генерал-
майор Тошев издава заповед по дивизията, с която организира марша на 
войските в същия ред, както и предните дни – две колони в състав по една 
пехотна бригада, усилени с по един артилерийски полк и им поставя обе-
ктите, посочени в Директивата и Заповедта по І-ва армия. Веднага след 
тази заповед, със специално предписание генерал-майор Тошев нарежда на 
непосредствено подчинените му началници да разяснят на частите, че марш-
маньовъра,  който се предприема е едно насочване със значителни сили срещу 
турските войски, съсредоточени между Баба Ески и Люлебургаз, разбиването 
на които е неминуемо, стига всички да удвоят усилията си в предстоящите 
два дни и да запазят ред. Краят на лишенията ще настъпи само след като 
бъдат разбити турците, и затова да не се обръща внимание на дъжд, студ и на 
нередовно хранене. Освен това, командуващия І-ва Софийска дивизия пре-
поръчва войските да не се изпускат от ръцете на началниците; авангардът, 
след като се развърне, да изчака развръщането на целия боен ред, особено на 
артилерията; съветва да се удвоява реда на походната колона, като пехотата 
се движи отстрани на артилерията, откъм противника, и накрая, напомня 
да се изпращат рекогносцировъчни отряди и да се поддържа връзка с 10-та 
пехотна дивизия, чрез странично прикритие.2

Походът на 1-ва бригада се развива успешно на 14 октомври, като аван-
гарда достига на 3 км западно от Кавакли, а главните сили – на 2 км от, и в, 
с. Ениджи. 1-ва бригада също има тежък поход, през гъста, труднопроходима 
кал, като авангарда й нощува югоизточно от Докуз Юк, а главните сили на 
1,5 км югозападно от същото село; обозите и щаба на 1-ва Софийска дивизия 
се разполагат в с. Ениджи.3

Директива № 6 по Действуващата армия, относно действията на 15 
октомври, предвижда І-ва армия да продължи движението си към Люлебургаз, 
като достигне линията чифлик Софули – чифлик Кумбурлар, и пътя Кавак 
дере – Люлебургаз.4

Тъй като поради повреда на телеграфната линия до полунощ на 14 сре-
щу 15 октомври в щаба на І-ва армия не се получава Директивата, генерал-
лейтенант Кутинчев издава заповед по армията, като на 1-ва Софийска дивизия 
е разпоредено да настъпи по бригадно в зоната между пътя Енимал – разва-
лините Надзак – Кара Маслъ – Надерли и пътя Лефеджи – чифлик Кумбурлар 
– Алаплие и да достигне с авангардите си линията Баба Ески – Алаплие. След 
1 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване..., 135.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 96 - 97. 
3 Пак там., с. 100 – 101.
4 Ф и ч е в, Иван.Висшето командуване..., 140.
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като сутринта на 15 октомври, командуващия І-ва армия получава новата Ди-
ректива, той коригира задачата за деня пред 1-ва дивизия, като до вечерта тя 
трябва да заеме линията чифлик Софули – чифлик Кумбурлар и да разположи 
щаба си в Еникьой. Още с получаването на първата заповед от командира на 
1-ва Софийска дивизия, генерал-майор Тошев организира похода на войските 
отново по бригадно в две колони, но по такъв начин, че да покаже ясно, че целта 
на настъплението е атака на противника. 1-ва бригада, с 4-ти с.с. артилерийски 
полк настъпва по пътя Докуз Юк – развалини Надзак – Еникьой – Кара Маслъ 
– Баба Ески; 2-ра бригада с 4-ти не с.с. артилерийски полк се движи по пътя 
Ениджи – Кавакли – Лефеджи – чифлик Кумбурлар – Алаплие.  

На 15 октомври 1912 г., към 11 ч. щабът на 1-ва Софийска дивизия достига 
с. Кавакли, където генерал-майор Тошев говори по телефона с командуващия 
ІІІ-та армия в Лозенград, който съобщава, че гр. Баба Ески, за където се направ-
лява дясната колона на 1-ва Софийска дивизия, е в наши ръце. В този момент, 
по собствена инициатива и на основата на точна оценка на действителната 
обстановка генерал-майор Тошев променя посоката на движение, защото става 
излишно отиването в Баба Ески. Заповядва се на 1-ва бригада да се насочи 
към височините южно от чифлика Кумбурлар, а на 2-ра бригада към района 
северно от същия чифлик.1

В своят биографичен очерк за генерал Тошев, Петко Пеев разкрива инте-
ресен епизод от дейността му през Балканската война, състоял се към обяд на 
15 октомври. Войските от 1-ва Софийска дивизия спират за почивка, генарал-
майор Тошев слиза от коня си и се приближава към голяма група войници, 
за да ги ободри. В този момент към тях се приближава офицер за свръзка на 
запенен кон. Той отива при командира на дивизията и оживено му докладва. 
Генерал-майор Тошев учудено вдига глава, изслушва го, след което надвесва 
над разгърнатата карта. Един кратък момент той остава замислен, с поглед 
вперен напред, сякаш опитващ се да проникне в неизвестността на бъдещето.2 
Очевидно, това е момента, в който той научава, че гр. Баба Ески, към който се 
е насочил с подчинената си дивизия е зает от български войски и пред него 
се изправя дилемата дали да изпълни буквално дадената му заповед, или да 
прояви самостоятелно и творческо мислене и да промени на собствена отго-
ворност посоката на движение на 1-ва Софийска дивизия, нещо което, както 
вече посочихме той извършва без колебание.

Походът на 1-ва бригада протича успешно и надвечер авангарда пристига 
в Баба Ески, когато се получава заповед от генерал-майор Тошев да се завърне 
в чифлика Кумбурлар и да нощува там, защото междувременно той е научил 
от щаба на ІІІ-та армия, че там вече има български части. Привечер, в района 
300 м северно от последното населено място се разполага и 2-ра бригада.3  
1 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а. е., 22., л. 15.
2 П е е в, П. Генерал от пехотата Стефан Тошев..., с. 58.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 163. 



Ангел Динев82

За действията на 16 октомври Щабът на Действуващата армия издава Ди-
ректива № 7. Според нея, І-ва армия с 1-ва Софийска и 10-та Сборна дивизия 
трябва да продължи настъплението на юг и да достигне Бедеркьой – Сатлъ 
кьой. От своя страна, генерал-лейтенант Кутинчев в заповедта си по І-ва армия, 
разпорежда авангардите на 1-ва Софийска дивизия да достигнат до линията 
Айвали – Татар кьой.1

В допълнение на тази заповед, в 8 ч. на 16 октомври, командуващият 
І-ва армия нарежда по телеграфа на генерал-майор Тошев, подчинената му 
дивизия да достигне линията Яйчаре – Тюрк бей и да влезе в свръзка с 6-та 
Бдинска дивизия, а щабът на 1-ва Софийска дивизия да се разположи в чифлика 
Саранлъ. Командуващият 1-ва Софийска дивизия урежда похода по следния 
начин: дясната колона (1-ва бригада, с едно с.с. и едно не с.с. артилерийско 
отделение) да настъпи по пътя Еникьой – чифлик Кумбурлар – Айвали – Лю-
лебургаз, като авангарда достигне височините източно от с. Айвали; лявата 
колона (2-ра бригада, с едно с.с. и едно не с.с. артилерийско отделение) да 
следва по паралелния път вляво от 1-ва бригада до влизането в пътя развалини 
Асан Бейли – Кавак дере – Люлебургаз, след което да продължи движението 
си по последния път и с авангарда да достигне кръстопътя 4 км североизточно 
от с. Айвали.2

По силата на тези разпореждания на 16 октомври 1-ва пехотна Софийска 
дивизия достига бойното поле на решаващато сражение за Българската армия 
във войната срещу Османската империя, състояло се на линията Бунар-Хисар 
– Люлебургаз. Съгласно издадената ден по-рано заповед І-ва армия е насочена 
на юг, за да търси и атакува противника, където го намери. Преди обяд на 16 
октомври 1-ва Софийска дивизия се придвижва на юг в две бригадни колони 
по посока на Баба-Ески, за да се срещне, както се предвижда от началник-щаба 
на Действуващата армия и от командира на І-ва армия, със основните сили на 
турците. 2-ра бригада изостава от бойния ред на 1-ва бригада, когато започва 
разгъването на последната, командуващия 1-ва Софийска дивизия отива при 
2-ра бригада, за да я подкани да ускори движението. Дочуващата се оръдейна 
канонада откъм Люлебургаз е най-добрата подкана за бързане. Действително, 
2-ра бригада пристига на бойното поле, когато турците са преминали в кон-
транастъпление по цялата линия от Тюрк бей дори до Люлебургаз и южно от 
него, и десния фланг на 2-ра бригада от 6-та Бдинска дивизия отстъпва пред 
турския натиск, а частите от 1-ва бригада от 6-та Бдинска дивизия отстъпват 
от Люлебургаз скоро след това.3

Към обяд авангардът на 1-ва бригада се разгъва в боен ред. Към 13 ч. и 
30 м., когато дясната колона на 1-ва Софийска дивизия доближава с. Айвали, 
се дочуват топовни гърмежи от лозята западно от Люлебургаз. Командирът 
1 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване..., с. 144.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 281 - 282. 
3 Пак там., с. 284.
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на 1-ва бригада, който следва в състава на главните сили, развръща цялата 
бригада в боен ред и към 14 ч. и 30 м. достига гребена западно от Люлебур-
газ. По същото време гъсти турски маси отстъпват към железопътната гара 
Люлебургаз. За да разстрои отстъплението им, командирът на 1-ва бригада 
заповядва на придружаващите го 3 батареи от 4-ти с.с. артилерийски полк да 
заемат позиции и да открият огън по отстъпващите турци, като две дружини 
от 6-ти Търновски и една дружина от 1-ви Софийски полк настъпват във фланг 
на противника.1

Колоната продължава движението си и вижда, че тук фронта на действие 
е заслонен от 1-ва бригада от 6-та Бдинска дивизия. Затова 1-ва Софийска 
бригада завива фронта си надясно и се развръща на голия хребет южно от 
посочените лозя. Същевременно 2-ра  Софийска бригада към 15 ч. достига 
лозята северозападно от Люлебургаз.2

Генерал-майор Тошев се опитва да узнае точното разположение на 2-ра 
бригада, защото тя закъснява с движението си. Тук, в този решаващ момент 
генерал-майор Тошев оглежда набързо бойното поле и забелязва големия ин-
тервал във фронта на българските войски, който се е образувал между частите 
от 6-та Бдинска и 1-ва Софийска дивизия. Той правилно осъзнава, че турците 
се стремят да обхванат левия фланг на 1-ва Бдинска бригада и десния на 1-ва 
Софийска бригада. За да предотврати тази опасност генерал-майор Тошев за-
повядва на 2-ра Софийска бригада да извади едно с.с. отделение на позиция 
северно от лозята, а 38-и пехотен полк да се насочи към Яйчаре, за да подкрепи 
левия фланг на 1-ва Бдинска бригада, която се отдръпва от Люлебургаз.3

Съгласно правилата на военното изкуство 1-ва Софийска дивизия извъ-
ршва походното движение в две колони от по една бригада, 1-ва през Айвали и 
2-ра през Кавак-дере, в направление на Люлебургаз. След като става очевидно, 
че дивизията се приближава към бойното поле, генерал-майор Стефан Тошев 
излиза напред за рекогносцировка на обстановката. От последния хребет пре-
ди долината на р. Караагач-дере, той обхваща с един поглед полесражението 
и от неговото опитно наблюдателно око не остава незабелязано опасното 
положение, в което е изпаднала съседната 6-та пехотна Бдинска дивизия от 
ІІІ-та армия. Между двете нейни бригади, които водят боя при Люлебургаз 
и северно от него се е образувал бреш от няколко километра. В този момент 
ІV-ти турски корпус преминава в контранастъпление, като турците се опитват 
да се промъкнат в този интервал, да разкъсат фронта на 6-та Бдинска дивизия 
и да осъществят значителен пробив.  

Генерал-майор Тошев проявява характерната си храброст и решителност 
и не оставя да се изгуби нито минута. Съобразяващ се винаги преди всичко с 
обстановката на момента, той взема бързо своето решение.4

1 Пак там., с. 284. 
2 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а. е., 22., л. 16.
3 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а. е., 22., л. 16.
4 П е е в, П. Генерал от пехотата Стефан Тошев..., с. 60.
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Първо, генерал-майор Тошев заповядва на неговата артилерия да открие 
незабавно огън по настъпващите турски войски. Още преди турците да се 
опомнят от изсипалия се изневиделица огнен град, той насочва 38-и пехотен 
полк да попълни бреша между двете бригади на 6-та Бдинска дивизия, из-
ползуван от противника за неговото настъпление.

В сражението на 16 октомври 1912 г. съществува един епизод, който е 
показателен за отличните качества на генерал-майор Тошев на психолог и 
задълбочен познавач на войнишката душа. Вследствие на оттеглянето на 1-ва 
бригада на 6-та Бдинска дивизия от Люлебургаз, която трябва да се прехвърли 
наляво към Тюрк бей и да се съедини с другата бригада на дивизията си, настъ-
пва известно смущение сред редовете на съседните дружини на 1-ва Софийска 
дивизия. Колебливостта се усилва допълнително от подадения неизвестно от 
кой сигнал «отбой». Генерал-майор Тошев забелязва всичко това и веднага 
заповядва на военните музики на полковете да засвирят «Шуми Марица», а 
на барабаните да бият. Тази негова намеса спасява частите от избухването на 
още по-голяма паника сред тях, войските се успокояват и недоразумението е 
отстранено.1

Към 16 ч. на 16 октомври, генерал-майор Тошев получава съобщение, 
че частите от 1-ва Бдинска бригада са се оттеглили на гребена западно от 
Люлебургаз и че фронта пред артилерията на тази бригада се нуждае от 
сериозно прикритие. В това време по фронта на 1-ва Софийска дивизия 
възниква посоченото колебание, което прекратява борбата по цялата линия. 
Въпреки усилията на генерал-майор Тошев, той не успява да поднови боя. 
Само две дружини от дивизиония резерв от 37-и пехотен полк с барабанен 
бой, с музика и с викове «ура» се насочват под негово разпореждане към 
гребена, където е артилерията на 6-та Бдинска дивизия. Безредието е от-
странено с големи трудности.2

1-ва Софийска бригада доближава Люлебургаз, развръща се в боен ред и 
удължава десния фланг 1-ва Бдинска бригада. В същото време 2-ра Софийска 
бригада стремително настъпва напред и уплътнява празното пространство по 
посока на Сатъ-кьой, между Люлебургаз и Тюрк бей. Надвечер войските на 
цялата 1-ва Софийска дивизия, съвместно с частите от 1-ва Бдинска бригада 
настъпват устремно напред и с удар «На нож» успяват да отхвърлят противника 
на изток от Люлебургаз. Вечерта войските на генерал-майор Тошев се разпо-
лагат на нощувка западно от Люлебургаз – 1-ва Софийска бригада южно от 
1-ва Бдниска бригада, а 2-ра Софийска северно от същата Бдинска бригада.3

В следствие на непредсказуемия ход на боя на 16 октомври при Люле-
бургаз вечерта на 16 срещу 17 октомври, 1-ва Софийска дивизия бивакува 
разделена, защото между двете й бригади се намира 1-ва Бдинска бригада, 
но на сутринта на 17 октомври двете Софийски бригади се доближават, тъй 
1 А з м а н о в, Д. Генерал Стефан Тошев..., с. 83.
2 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а. е., 22., л. 16.
3 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 1913 ..., с. 147.
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като въпреки настояването на генерал-майор Тошев през нощта 1-ва Бдинска 
бригада очиства фронта си и се изтегля.1

Ето как, благодарение на бързото и смело решение на генерал-майор То-
шев и ефективната подкрепа на частите на 1-ва Софийска дивизия, до вечерта 
на 16 октомври положението на фронта на 6-та Бдинска дивизия е възстанове-
но, а турските войски са изтласкани на отсрещния бряг на р. Караагач-дере.

През нощта на 16 срещу 17 октомври 1912 г. командуващият ІІІ-та ар-
мия генерал-лейтенант Радко Димитриев отправя молба до генерал-майор 
Тошев 1-ва Софийска дивизия да подкрепи настъплението на ІІІ-та армия 
срещу Бунар-Хисар на следващия ден, като продължи настъплението на своя 
участък. Генерал-майор Тошев, макар че не е подчинен на ІІІ-та армия, като 
преценява бързо създалата се обстановка решава да се отзове на поканата и 
да даде исканото съдействие, като на 17 октомври настъпи енергично с цялата 
си дивизия.2

Същевременно за действията на 17 октомври Щабът на Действуващата 
армия издава директива, съгласно която цялата І-ва армия трябва да остане 
в резерв на ІІІ-та армия. Мотивите за това решение са обяснени от самия 
началник-щаб на Действуващата армия генерал-майор Фичев с идеята му 
ІІІ-та армия да ангажира противника по фронта, а с І-ва армия да се нанесе 
решителен удар на левия му фланг, като за да се осигури необходимата сила 
на операцията, на командуващия ІІІ-та армия се дава като резерв І-ва армия.3 
На основата на тази директива командира на І–ва армия е длъжен да заповяда 
на подчинените му войски да преминат към отбрана на 17 октомври. Поради 
инициативата на генерал-майор Тошев 1-ва Софийска дивизия да подкрепи 
ІІІ-та армия, генерал-лейтенант Васил Кутинчев, въпреки желанието си, се 
отказва да последва напътствията на директивата от Щаба на Действуващата 
армия. Затова за действията на 17 октомври командуващият І-ва армия заповяд-
ва 1-ва Софийска дивизия да настъпи против участъка Люлебургаз – чифлика 
Саранли. Следователно, генерал-майор Тошев демонстрира самообладание, 
проницателност и мъжество – качества, ценни за вземането на всяко важно 
решение – и те вземат връх над догмите и сантименталността. Като има пред-
вид, че Главната квартира се намира в Стара Загора, твърде далеч от театъра на 
военните действия и може би в момента не познава достатъчно задълбочено 
обстановката, той решава да се довери на своята преценка и на базата на своя 
впечатляващ окомер, а не на тази заповед, издадена по силата на догмите и 
традициите на предпазливостта и боязънта от хипотетичната сила на армията 
на петвековния ни поробител. Така че ние напълно се съгласяваме с мнението 
на талантливия генералщабен офицер и военен историк полковник Димитър 
Азманов, относно инициативата на генерал-майор Тошев за вкарване на 1-ва 
Софийска дивизия в боя на 17 октомври, като за спасителна за цялата Българска 
1 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а. е., 22., л. 16.
2 П е е в, П. Генерал от пехотата Стефан Тошев...., с. 62.
3 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 1913 ..., с. 149.
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армия на линията Бунар-Хисар – Люлебургаз. «Видях Тошева този ден – казва 
един млад кавалерийски подпоручик за него – с разкопчан шинел, гордо из-
правен наблюдаваше полесражението и тази сцена се е запечатала и до днес 
във въображението ми, когато си спомням за него». А подпоручик Стефан 
Консулов, бъдещия професор по естествена история в Софийския университет 
си спомня за генерал-майор Тошев: «Една непреодолима вяра израсна в нашите 
души към «нашия» генерал. Образът му се запечата в нашите сърца и именно 
този образ, когато той вземаше своето смело и твърдо решение».1

Когато на сутринта на 17 октомври 1912 г. пехотните вериги на 1-ва Со-
фийска дивизия се понасят във вихрено настъпление, генерал-майор Тошев 
изпитва накакво по-особено чувство, защото той хвърля на везните на во-
енното щастие цялата си дивизия на своя лична отговорност. 1-ва Софийска 
бригада настъпва между Люлебургаз и Яйчаре, а 2-ра Софийска бригада 
– между Яйчаре и чифлика Саранли. Противниковите сили пред фронта на 
1-ва Софийска дивизия се оценяват на около 1 пехотна дивизия с достатъчно 
артилерия. Поради гъстата мъгла над бойното поле, до обяд активни действия 
не са предприети от частите на генерал-майор Тошев. 

Мъглата пред фронта на 1-ва Софийска дивизия се вдига към 11 ч. и 30 м., 
след което започва артилерийската канонада, а пехотните части от дивизията 
настъпват. В този момент генерал-майор Тошев получава заповед от І-ва армия 
да остави една бригада в разпоржеждане на генерал-лейтенант Кутинчев, а в 
случай на нужда да отдръпне двизията източно от с. Айвали. Тъй като частите от 
1-ва Софийска дивизия вече са влезнали в бой, а командуващият на ІІІ-та армия 
и на Съединените армии генерал-лейтенант Димитриев е съобщил на генерал-
майор Тошев, че предния ден е имал решителен успех и моли за съдействия от 
1-ва Софийска дивизия, разположена на десния фланг на ІІІ-та армия, и след 
като преценява, че вероятно заповедта от І-ва армия е писана преди да се получи 
известие за успеха на ІІІ-та армия, то по своя инициатива генерал-майор Тошев 
решава да продължи боя. Към 15 ч. 1-ва Софийска бригада заема западните 
склонове на височината източно от Люлебургаз, а 2-ра Софийска бригада достига 
района на север от нея, по р. Караагач-дере. При това положение 1-ва Софийска 
дивизия се фланкира силно от противников шрапнелен огън, което принуждава 
генерал-майор Тошев да помоли за съдействие съседната 10-та Сборна дивизия, 
но ефектът от нейните действия не се проявява до вечерта. За избягване на из-
лишни жертви, командуващият 1-ва Софийска дивизия дава заповед за окопа-
ване, като през нощта трябва да се настъпи. Още преди получаването заповедта 
на генерал-майор Тошев за това действие, по своя инициатива 37-и пехотен и 
1-ви Софийски полк атакуват с настъпването на тъмнината и достигат първия 
хребет при могилите около Люлебургаз, но 6-ти Търновски полк и частите от 
2-а бригада не настъпват, поради заплаха за десния фланг и заради неточната 
оценка на обстановката от командира на 2-а бригада.2

1 А з м а н о в, Д. Генерал Стефан Тошев...., с. 83.
2 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а. е., 22., л. 17.



Генерал-лейтенант Стефан Тошев Тошев 87

След обяд, дълго време боят се развива колебливо, с променлив успех, 
но привечер полковете на 1-ва Софийска дивизия настъпват решително, про-
тивникът е отхвърлен на изток и неговите позиции са овладени. Въпреки 
че поради нощната тъмнина генерал-майор Тошев не успява да види побе-
доносните си войски, заради нестихващото «Ура» и «Шуми Марица», той 
интуитивно чувствува, че победата отново е на негова страна. През нощта на 
17 срещу 18 октомври, след затихването на последните шумове от дневния 
бой, генерал-майор Тошев преживява незабравимите, за всеки военначалник, 
моменти на удовлетворение, плод на ясното съзнание за достойно изпълнен 
дълг към Родината.1

А за това, че този дълг е дори преизпълнен в пълния блясък на един ис-
тински военен гений, намираме недвусмислено доказателство в поведението 
на турските пълководци, което отразява обективните резултати от боевете на 
16 – 17 октомври около Люлебургаз. Вечерта на 17 октомври, Абдулах паша, 
командуващ лявото крило на турските войски при Люлебургаз, като преценил, 
че частите му не могат да се задържат на рубежа на р. Караагач-дере, решава 
да отстъпи по-назад и дава разпореждане подчинената му І-ва турска армия 
да се съсредоточи на линията на селата Топчикьой – Татарли – Пашакьой. 
Това отстъпление, предприето под натиска на нашата І-ва армия, се оказва 
решаващо за предотвратяването на същевременно надвисналата катастрофа 
над лявото крило нашата ІІІ-та армия при Бунар-Хисар, което вече два дни 
изнемогва под ударите на ІІ-ра турска армия на Махмуд Мухтар паша, защото 
с отдръпването на 18 октомври на армията на Абдулах паша, се оголва левия 
фланг и се застрашава тила на ІІ-ра турска армия, а това в крайна сметка 
предизвиква и общото отстъпление на турските войски от фронта Бунар-
Хисар – Люлебургаз на югоизток към Чаталджа и Цариград.2

Може би най-голямото признание за пълководческото изкуство на генерал-
майор Тошев, като командир на 1-ва Софийска дивизия във войната с Турция, 
се съдържа в донесението на генерал-лейтенант Васил Кутинчев до Щаба на 
Действуващата армия за действията на І-ва армия на 17 октомври: «От стре-
мителната атака, особено на частите на І-ва дивизия, противникът отстъпи 
в безредие и бягство, в източна посока. Армията ще нощува на завладяната 
позиция, на линията Уморча – Кладбище – шосето Люлебургаз – Цариград, 
където се окопава. жертви сравнително малко».3

Съгласно Заповед № 12/17 октомври 1912 г. по 1-ва Софийска дивизия от 
1-ва бригада се изисква да произведе нощна атака на 17 срещу 18 октомври 
срещу неприятелската позиция по височината източно от Люлебургаз. Атаката 
трябва да бъде стремителна, на нож. Щом се заеме височината, частите на 1-ва 
бригада трябва да се укрепят на нея – генерал-майор Тошев е категоричен - 
отстъпление не може да има от веднъж завоюваната позиция. Атаката да бъде 
1 П е е в, П. Генерал от пехотата Стефан Тошев...., с. 64.
2 Фичев, Ив. Балканската война 1912 – 1913 ..., с. 153.
3 Пак там., с. 156.
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извършена преди изгряване на луната.1

Тази заповед, обаче, не успява да се извърши поради неблагоприятното 
стечение на обстоятелствата. Тъй като заповедта закъснява с пристигането си 
в щабовете на 1-ва и 2-ра бригади, командирите на техните полкове действуват 
по свое усмотрение в съответствие с действителността. Командирът на 37-и 
пехотен полк, подполковник Панайотов, за да осигури сигурното владение 
на Люлебургаз, заповядва на дружините от бойната част да настъпят. Те го 
правят успешно, увличайки две дружини от 1-ви Софийски полк и овладяват 
турските окопи на височината източно от Люлебургаз. По-нататък те са по-
срещнати от силен противников пехотен огън и се спират. След това пристига 
закъснялата заповед, която изисква частите от 2-ра бригада, между които и 
37-и пехотен полк да отстъпят северно от Люлебургаз и да се утвърдят там, а 
1-ва бригада да настъпи, но тя вече не отговаря на действителната обстановка 
и подполковник Панайотов не иска да я изпълни, като се опитва да обясни 
положението на бригадния си командир чрез адютанта на 37-и пехотен полк. 
Последният се изгубва временно в тъмнината и към 21 ч. и 30 м. 37-и полк 
се оттегля към Люлебургаз, като в течение на нощта е последван и от частите 
на 1-ви Софийски полк, които заемат позиции северно и северозападно от 
Люлебургаз.2

На 18 октомври до 11 ч. сутринта над бойното поле на 1-ва Софийска ди-
визия при Люлебургаз отново се стеле гъста мъгла. След вдигането й, започва 
артилерийската подготовка на пехотната атака на войските на генерал-майор 
Тошев, която е съкрушителна за противника. Неприятелските окопи са обси-
пани с шрапнели, а командуващият 1-ва Софийска дивизия заповдява пехотата 
да атакува. Пристига заповед от командуващия Съединените армии атаката 
на дивизията да започне незабавно, защото от нея зависела съдбата на цялата 
операция на линията Бунар-Хисар - Люлебургаз. Всъщност решителното 
настъпление вече е започнало. Турските войски са абсолютно потресени от 
артилерийския ураган и от енергичното настъпление на пехотата. Най-напред 
снемат своите батареи, които са много добре маскирани и стрелят на предва-
рително изчислено разстояние, а след това и неприятелската пехота отстъпва 
в бягство обстрелвана от артилерийския огън на 4-ти с.с. артилерийски полк. 
В скоро време турските окопи се оказват пълни с трупове. Към 15 ч. 1-ва Со-
фийска дивизия е достигнала и овладяла цялата противникова позиция и след 
кратка почивка, продължава настъплението по пътя за Чорлу, като до вечерта 
на 18 октомври авангардите й излизат на брега на р. Кавак – дере.3

След крупната победа на линията Бунар-Хисар – Люлебургаз турската 
Източна армия се оттегля в югоизточна посока към столицата Цариград. По-
следната удобна отбранителна позиция за нея е на Чаталджа. Турците се спи-
1 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а. е., 22., л. 36.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 324 – 325. 
3 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а.е., 22., л. 18.
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рат точно там, на предварително укрепен и естествено силен рубеж. Заради 
нерешителността и липсата на достоверна информация за действителната 
обстановка на фронтовата линия, Главното командуване, в лицето на началник-
щаба на Действуващата армия и командуващите І-ва и ІІІ-та армии, не съумяват 
да се възползуват напълно от плодовете на блестящата победа на българските 
войски в сражението при Бунар-Хисар – Люлебургаз. Като претекст за пре-
кратяване на движението на нашите войски, се изтъква необходимостта от 
почивка на изтощените части, попълването им с личен състав и боеприпаси 
и нуждата от време за приближаване към Действуващата армия на фронта 
на изостаналите обозни формирования и спомагателни служби. В резултат 
турците получават възможност не само да се отскубнат от контакта с нашите 
войски, но и необезпокоявани дори от нашата кавалерия да се изтеглят към 
Чаталджанската укрепена линия. Фаталната оперативна грешка да се остави 
непреследван разбития противник на този решителен етап от войната, е про-
зорливо забелязана от талантливия военен стратег генерал-майор Тошев, който 
се измъчва жестоко от този факт. Според капитан Джерахов, военен инженер от 
щаба на 1-ва Софийска дивизия, генерал-майор Тошев е преживял много тежко 
този момент на неоправдано бездействие от наша страна. Капитан Джерахов 
казва: «Ние с началника на щаба подполковник Луков, употребихме много 
усилия да го успокояваме. Той не можеше да си прости, че е изпълнил запо-
ведта на началството за почивка, вместо да преследва по своя инициатива».1  
Действително, едно смело действие по личен почин (инициатива) от страна 
на генерал-майор Тошев за незабавно преследване плътно по петите на раз-
громената турска Източна армия още на 18 октомври би могло да изиграе 
важна роля за навременното «отваряне на очите» на нашата Главна квартира 
за действителното положение на фронта в Източна Тракия, а това със сигур-
ност означава, че нашата армия би получила реална възможност да изпре-
вари несравнимо по-уморените и деморализирани от нея турски войски при 
движението към позициите на Чаталджа. Оттук се е откривал шанс, войната 
да бъде окончателно спечелена още до края на октомври 1912 г.

В края на октомври 1912 г. Османската империя прави предложение на 
България за сключване на примирие, но то е отхвърлено по ред комплексни и 
сложни причини, анализът на които надхвърля границите на нашето изследва-
не. Впоследствие, това решение на цар Фердинанд се оказва погрешно. В края 
на октомври 1912 г. българските войски от ІІІ-та и І-ва армия се приближават 
към фронта на Чаталджа в много по-тежко положение, отколкото в началото 
на войната, предизвикано от разпространението на холерата, от голямото 
разтягане в пространството на комуникационните линии, от понесените се-
риозни човешки загуби в боевете през октомври 1912, и от лошото дъждовно 
време, което превръща чернозема на Източна Тракия в труднопроходимо 
блато и затруднява извънредно много движението на войските, най-вече на 
артилерията и обозите. Въпреки тези обективни причини на 3 ноември 1912 г. 
1 А з м а н о в, Д. Генерал Стефан Тошев..., с. 83.
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Помощник-главнокомандуващият генерал-лейтенант Михаил Савов, пристига 
на Чаталджа, в с. Ерменикьой, в щаб-квартирата на ІІІ-та армия, и след кратко 
обсъждане с генерал-лейтенант Радко Димитриев, без да се консултира с дру-
гите командуващи лица, издава заповед за атака на Чаталджанската укрепена 
позиция на 4 ноември 1912 г.1

Командуващият съединените І-ва и ІІІ-та армии генерал-лейтенант Радко 
Димитриев заповядва І-ва армия да атакува пространството между Башчеш-
кьой и редута Санджак-тепе включително, като се старае с левия си фланг 
да разкъса неприятелския център. 1-ва Софийска дивизия на генерал-майор 
Тошев получава за задача от щаба на І-ва армия на 4 ноември да настъпи от 
изходните си позиции при с. Чакъл и в. Папазбургас към позициите на турските 
войски на брега на р. Кара-су, да форсира реката и заеме с. Башчеш-кьой и 
форта Башчеш–табия. По същество, обаче, командуващия Съединените армии 
възнамерява действията на І-ва армия да имат преди всичко демонстративен 
характер за сковаване на противниковите сили пред фронта и, а главната 
тежест на усилията да се насочи към ІІІ-та армия, където се постигне успех 
на планирания решителен удар, пробив на Чаталджанската укрепена линия и 
преследване на разбитите турци към Цариград.

Атаката на войските на генерал-майор Тошев на 4 ноември 1912 г. запо-
чва удачно, но настъпателния устрем на пехотните полкове бързо спада. При-
чините са в натрупаната голяма физическа и психическа умора сред личния 
състав, в неблагоприятния за фронтално настъпление характер на местността 
– открита, гола, без растителност и възможности за прикритие на пехотните 
вериги. Освен това, когато Софийци достигат в зоната на действителния про-
тивников пушечен и картечен огън, те започват да търпят тежки загуби, поради 
което са принудени да спрат на далечно разстояние от турските укрепления.2  
Действията на дивизията на генерал-майор Тошев на 5 ноември нямат ре-
шителен характер, още повече, че генерал-лейтенант Радко Димитриев губи 
увереност в силите на войските си и се разколебава в успеха на операцията, 
генерал-лейтенант Михаил Савов също се стъписва при първите трудности по 
фронта на ІІІ-та армия и напуска Чаталджа. Причината за преждевременното 
прекратяване на настъпателната операция е слабата воля и липсата на вяра в 
победата, проявени  на 4 и 5 ноември от командуващия Съединените армии, 
който на втория ден по обяд решава, че е отблъснат по всички линии, и запо-
вядва да се отстъпи към старите позиции, и то в този момент, когато І-ва армия 
с 1-ва Софийска дивизия преминава в решителна атака срещу противника в 
центъра на позициите му, а ІІІ-та армия със седем пехотни бригади стои на-
сочена срещу решителния пункт на атаката.3

Несупехът на нашето оръжие при Чаталджа е първопричината и корена на 
неудачния край на Балканските войни през 1913 г. за България, но анализа на 
1 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 1913 ..., с. 211.
2 Пак там., с. 215.
3 Пак там., с. 220.
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този извод, не влиза в целта на нашето изследване. Само ще споменем, че на 
21 ноември военните действия са прекратени при съществуващото статукво, 
възобновени са на 21 януари 1913 г., а след прекараната много тежка зима от 
нашите войскови части на позициите около Одрин, пред Чаталджа и на фронта 
Булаир – Шаркьой на п-ов Галиполи, след устремна открита атака от 11 до 13 
март 1913 г. Одринската крепост е превзета. 

Непосредствено преди подновяването на военните действия, на 20 януари 
1913 г. генерал-майор Тошев е назначен за началник на авангардните дивизии 
на Съединените І-ва и ІІІ-та армия на позициите при Чаталджа.1

Настъпва време и частите на 1-ва Софийска дивизия, разположени на 
десния фланг на Чаталджанските позиции да влязат отново в бой. На 1 и 2 март 
1913 г. войските на генерал-майор Тошев сменят на бойните позиции авангар-
дната 10-та Сборна дивизя. Участъкът на дивизията е от чифлика Карамурад 
до района 4 км. западно от Епиватос, като към нея е предадена и значително 
количество планинска артилерия за усилване. От 1 до 5 март пред фронта 
на Софийци има незначителни сблъсквания на патрулни отреди, а на 5 март 
срещу 1-ва Софийска дивизия противника преминава в атака, за да завладее 
предния опорен пункт, разположен 2 км източно от Кадъкьой и двете могили, 
5 км източно от гр. Силиврия.2  Настъплението на турците е отблъснато, а раз-
положението на 1-ва Софийска авангардна дивизия се оформя, както следва: 
1-ва Софийска бригада на позицията при Кадъкьой от чифлика Карамурад 
до лозята, а 2-ра Софийска бригада – ото лозята до Силиврия. След няколко 
дни на затишие пред фронта на дивизията, на 10 март 1913 г. Помощник-
главнокомандуващият генерал-лейтенант Михаил Савов заповядва авангарда 
на І-ва армия, усилен с една бригада от 6-та Бдинска дивизия, да настъпи 
енергично, да атакува противника и да заеме линията Арнауткьой–Езетин. 
Въз основа на тази директива командуващия Съединените армии генерал-
лейтенант Радко Димитриев прави разпореждане 1-ва Софийска дивизия да 
атакува противника на фронта Сирдюкьой, височината южно от с. Инджес, с 
цел да завладее Чаталджанската височина – Арнауткьой. 

В изпълнение на тази заповед генерал-майор Тошев издава Оперативна 
заповед № 5/11 март 1913 г. по 1-ва Софийска дивизия. Тъй като противникът 
е отстъпил по целия фронт и се е спрял на линията: Епиватос - Инджекьой - 
Албасан - Чатал тепе - Тарфа - Орманлъ, то командуващият дивизията изисква 
бригадите да останат на заетите позиции, да вземат мерки за охранение и и да 
продължат своите действия за заемане на дадените им от по-рано обективи.3

В следствие, на 11 март 1913 г. дивизията на генерал-майор Тошев пре-
минава в общо настъпление. След тежък бой с упорития противник, надвечер 
2-ра Софийска бригада заема Сирдюкьой. На 12 март 1-ва Софийска дивизия 
продължава боя, който през този ден се отличава с голяма упоритост и ожесто-
1 С т о й ч е в, Ив. Пос. съч., с. 111.
2 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 1913 ..., с. 337.
3 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а. е., 27., л. 5.
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чение и от двете страни. 1-ва Софийска бригада овладява Чаталджанските ви-
сочини, а 2-ра Софийска бригада окопите на турците западно от с. Инджекьой. 
За успеха на пехотните бойци на генерал-майор Тошев решително съдействие 
оказва и ефикасния огън на българската артилерия. Според донесението за раз-
воя на боевете до командира на І-ва армия генерал-лейтенант Васил Кутинчев 
срещу него са действували около 1 – 1 1/2 противникови дивизии. Активните 
настъпателни действия продължават и на 13 март, като 1-ва Софийска бригада 
се утвърждава на Чаталджанските височини, а 2-ра Софийска бригада достига 
до пътя за развалините Ялос. Привечер дивизията успява да завладее цялата 
линия Арнауткьой – Чаталджанските височини до Кадъкьойската река. 2-ра 
Софийска бригада, с поддържката на 5 артилерийски батареи достига линията 
чифлика Кшестеро – Лахонати. Тя е подложена на неприятелски обстрел от 
артилерията на турските военни кораби откъм Ялос и Бююк – Чекмедже, но 
въпреки това до вечерта 2-ра Софийска бригада с предните си части достига 
височината 3 км западно от Ялос и гребена западно от чифлика Лахонати. За 
14 март генерал-лейтенант Радко Димитриев издава заповед 2-ра Софийска 
бригада да води последователен бой срещу противника, който заема позиция на 
гребена Фанасакрис – Кум-бургаз. Генерал-майор Тошев докладва, че турците 
са заели много силно тази линия, взели са всички мерки за укрепяването на 
позициите Фанасакрис – Арнауткьой, с цел да осигурят изхода на моста при 
Бююк-чекмедже. Освен това той съобщава, че бавното настъпление на 1-ра 
Софийска дивизия се дължи на големите турски сили при Арнауткьой и на 
силния противников огън от военния флот в Мраморно море. Генерал-майор 
Тошев счита турската позиция за силно укрепена и смята, че тя може да се 
заеме с постепенни, добре подготвени действия.1

Съображенията на командуващия 1-ва Софийска дивизия са отразени в 
Оперативна заповед № 7/13 март 1913 г. по 1-ва Софийска дивизия. Генерал-
майор Тошев посочва, че след боевете на 12 и 13 март неприятеля е започнал 
оттегляне от Чаталджанските позиции, като към този момент с левия си фланг 
заема силно укрепена позиция на линията Фанасакрис - Кум Бургас. За да се 
преодолее тази позиция, командуващия 1-ва Софийска дивизия заповядва 
1-ва пехотна бригада, усилена с 4 полски и 4 планински батареи да заеме Ча-
талджанските височини в участъка 2 км югоизточно от Инджес до чифлика 
Лахонати; 2-ра пехотна бригада, усилена с 3 полски и 2 планински батареи, 
да остане на заетите си позиции при чифлика Чешликьой - хребета 2 км се-
верно от Ялос и Кнастеро, като води последователен бой срещу противника 
на линията Фанасакрис - Кум Бургас.2

Независимо от това становище на командуващия 1-ва Софийска дивизия, 
на 14 март вечерта командуващият Съединените армии генерал-лейтенант 
Васил Кутинчев заповядва на генерал-майор Тошев да атакува решително 
противника по цялата линия Фанасакрис – Кум бургас. В този епизод от 
1 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 1913 ..., с. 341.
2 ДВИА, ф. 58, оп. 5, а. е., 27., л. 7.
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Балканската война, се открояват много ярко някои характерни особености на 
командната дейност на генерал-майор Тошев и качествата на военначалник, 
които притежава. Той възразява срещу тази атака, защото я счита за трудно 
изпълнима и заявява, че предварително трябва да се придадат към 2-ра Со-
фийска бригада пионерни части, снабдени с ножици, ръчни бомби и други 
средства, необходими за атаката на една сериозно организирана и добре 
укрепена позиция. Генерал-майор Тошев изисква за подготовка на атаката и 
една гаубична батарея.1

На 15 март отново е повторена заповедта от командуващия Съединени-
те армии за настъпление срещу линията Фанасакрис – чифлика Лахонати. 
Генерал-лейтенант Васил Кутинчев издава повторна категорична заповед в 
този дух, като посочва, че ако не се постигне успех през деня, то трябва да 
се атакува и през нощта, и хвърля вината на досегашните несполуки върху 
командира на 2-ра Софийска бригада, поради нерешителността му. Коман-
дуващият Съединените и І-ва армия винаги обича да изпълнява заповедите 
на по-горното началство безпрекословно и буквално, и същевременно да не 
се съобразява с мнението на подчинените висши началници, като и в този 
случай напълно оправдава тази си репутация. Генерал-майор Тошев с голяма 
неохота изпълнява тези несъобразени с действителната обстановка. Денят 
15 март 1913 г. преминава в ожесточени атаки и тежка борба с много жертви 
за 2-ра Софийска бригада. Надвечер тя едва съумява да отблъсне противника 
от окопите на предната му позиция, западно от Арнауткьой, и се доближава 
на около 600 крачки северно от върха на височината при Фанасакрис. На 
частите е заповядано да се укрепят на заетите места, а планинските батареи 
да се изнесат напред.2 Очевидно е, че в този епизод, генерал-майор Стефан 
Тошев проявява повече разумна предпазливост, предвидливост и най-важното 
по-голямо чувство на отговорност като военначалник, от по-старшия по чин 
и длъжност генерал-лейтенант Васил Кутинчев.3

През нощта срещу 16 март пред фронта на 1-ва Софийска бригада бой-
ните действия стихват, но пред 2-ра Софийска бригада боят продължава през 
цялата нощ с голяма интензивност. Турците оказват ожесточена съпротива и 
до разсъмване частите не постигат решителен успех. Резултатът от непрекъ-
снатото почти 24-часово сражение са значителните човешки загуби във 2-ра 
Софийска бригада и настъпването на голяма физическа и психическа умора 
във войските.

Естествен резултат от тежките и неудачни боеве за 1-ва Софийска дивизия 
на линията Фанасакрис – Кум-бургас е оперативна заповед № 7/16 март 1913 
г. по 1-ва Софийска дивизия. Генерал-майор Тошев заповядва нейните части 
да преминат към отбрана на указаните от предишната заповед позиции пред 
Чаталджанската линия и линията Фанасакрис – Кум-бургас пред десния фланг 
1 А з м а н о в, Д. Генерал Стефан Тошев...,  с. 83.
2 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 1913 ..., с. 342.
3 А з м а н о в, Д. Генерал Стефан Тошев..., с. 83.
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на 1-ва Софийска дивизия. Пред войските на 1-ва Софийска дивизия вече е 
поставена задачата да води само упорита отбрана.1

На 17 март 1913 г., когато 1-ва пехотна Софийска дивизия окончателно е 
принудена да премине към отбрана, противника прави опит да се възползува 
като извършва контранастъпление със значителни сили по фронта Лахонати – 
Ялос. С интензивен пехотен и артилерийски огън към 9 ч. сутринта турците са 
спряни на разстояние 1000 – 1500 крачки пред нашите позиции. Едва сега ко-
мандуващия Съединените армии отчита реалната обстановка на фронта на 1-ва 
Софийска дивизия и докладва в Главната квартира подробно за турското настъ-
пване и за голямото изтощение на частите от дивизията, продукт на 5-6 днев-
ните непрекъснати боеве. На следващия ден помощник-главнокомандуващият 
заповядва авангардните дивизии на Съединените дивизии, между които и 1-ва 
Софийска, да преустановят по-нататъшното настъпление и да се утвърдят на 
заетите позиции. При това положение на 21 март е подписано примирието, с 
което приключва участието на генерал-майор Тошев във войната с Османската 
империя, като командир на 1-ва Софийска дивизия.

През пролетта на 1913 г. генерал-майор Стефан Тошев поема командува-
нето на новосформираната V армия. Това се извършва съгласно предписание 
от Щаба на Действуващата армия № 4336/9 май 1913 г. Възлага се на начал-
ника на 1-ва пехотна Софийска дивизия генерал-майор Тошев формирането 
и командувнето на 1-ва резервна армия в състав: 2 пехотни дивизии (1-ва и 
2-ра), всяка дивизия от по 3 пехотни полка, а всеки полк от по 4 дружини от 
по 4 роти. При всяка дивизия се формира и по един артилерийски полк от по 
6 батареи и една пионерна рота. За попълване на кадрите ще послужат допъ-
лващите дружини от 1-ва, 2-ра, 7-а и 8-а дивизионни области, заедно с  други 
части за усилване. Армията ще се формира в София, където ще се разположи 
щаба й. Командирът на армията получава пълна свобода по реквизиране и 
набавяне на всичко нобходимо за бързо поставяне на армията в положение да 
може да оперира като самостоятелно войсково обединение.2

Съгласно Заповед № 1/12.05.1913 г. по 1-ва резервна армия е формиран 
щаба на армията в състав: генерал-майор Тошев - командуващ; полковник Иван 
Колев - началник-щаб, капитан Манолов - началник на оперативния отдел; 
ротмистър Константин Соларов - началник на разузнавателната секция.3

На 17 май 1913 г. помощник-главнокомандуващият издава многобройни 
разпореждания за усилване съсредоточаването на Българската армия на те-
атъра на военните действия в Македония. Както вече посочихме, още преди 
това със специално предписание, генерал-лейтенант Михаил Савов възлага на 
генерал-майор Стефан Тошев сформирането и командуването на V-та армия 
(обозначавана първоначално като І-ва резервна армия). За набиране на коман-
ден състав на армията (състояща се от 1-ва и 2-ра резервни дивизии) служат 
1 ДВИА, ф. 58, оп. V, а. е., 27., л. 8.
2 ДВИА, ф.51., оп. ІІ., а. е. 8, л. 2.
3 Пак там., л. 3.
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постоянните кадри на 3-та пехотна бригада от 9-та Плевенска дивизия (53-ти 
и 54-и пехотни полкове). В 1-ва резервна дивизия влиза 53-ти пехотен полк 
(впоследстивие разделен на 59-ти, 60-ти и 61-ви пехотни полкове), а във 2-ра 
резервна дивизия – 54-ти пехотен полк (разделен на 62-ри, 63-ти и 64-ти пехот-
ни полкове), всеки полк от по 4 дружини, като към тях са придадени кадрите 
от допълващите дружини от 1-ва, 2-ра, 7-а и 8-а дивизионни области. Освен 
това всяка пехотна дивизия включва по един артилерийски полк от 6 батареи 
и една пионерна рота. В състава на армията се използуват постоянните кадри 
на две не с.с. 7,5 см. батареи от Бургас, две не с.с. 7,5 см. батареи от Шумен, 
4 9-фунтови батареи и една 6-дюймова мортирна батарея от София. Щабът на 
армията се разполага в София, а командуващият генерал-майор Тошев получава 
пълна свобода на реквизиране и набавяне на всичко необходимо.1

Веднага след извършване на тези организационни мероприятия І-ва ре-
зервна армия е официално преименувана на V-та армия. Това става по силата 
на Заповед по V-та отделна армия от 17 май 1913 г., обоснавана на телеграмата 
от Щаба на Действуващата армия № 4541. Армията се преименува от І-ва 
резервна на V-та отделна, съответно 1-ва и 2-ра резервни пехотни дивизии се 
преименуват на 12-та и 13-та пехотни дивизии.2

Съгласно бойното разписание на Действуващата армия от 19 май 1913 г. 
V-та армия с командуващ генерал-майор Стефан Тошев има следния състав: 
4-та пехотна Преславска дивизия (1-ва и 3-та бригади), 12-та пехотна дивизия, 
6-ти конен полк, окупационен крепостен батальон, 2-ра бригада от 10-та пе-
хотна дивизия, Одринската пехотна бригада (71-ви и 72-ри пехотни полкове), 
една дружина от 7-а пехотна Рилска дивизия, едно отделение от 8-и не скоро-
стрелен артилерийски полк, превъоръжено с турски скорострелни оръдия, 3-та 
конна бригада (4-ти, 8-и и 9-ти конни полкове), Софийският, Шуменският и 
Видинският крепостен батальон.3 Прави впечатление, че в организацията на 
армията на генерал-майор Тошев липсва стройната структура на отделна армия 
от войната с Османската империя. Това показва, че връзките и сплотеността 
между частите на Българската армия са съвършено нарушени и освен това в 
състава на V-та армия влизат новосформирани импровизирани части, които 
имат твърде малка боеспособност. На практика, преди почването на Между-
съюзническата война, обликът и качеството на нашата Действуваща армия се 
доближават до този на турската в началото на войната от 1912 г., която, обаче, 
само по силата на обстоятелствата е била принудена да прибегне към широка 
импровизация.

По този начин генерал-майор Стефан Тошев получава за първи път под 
свое разпореждане войсково обединение – отделна армия, но нейния количе-
ствен и качествен човешки ресурс не създава благоприятни условия за пълното 
1 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. т. 1. Подготовка на войната и 
военните действия до 21 юни 1913 г., С., 1941., с. 226.
2 ДВИА, ф.51., оп. ІІ., а. е. 8, л. 4.
3 Фичев, Ив. Балканската война 1912 – 1913 ..., с. 402.
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разгръщане на таланта му на пълководец.
Районът на съсредоточение на главните сили на V-та армия е около плани-

ната Коньово, между Кюстендил и Радомир, а щаба на армията се разполага в 
с. Извор. Задачата на генерал-майор Тошев съгласно импровизирания план за 
военните действия, разработен от генерал-лейтенант Михаил Савов, е с под-
чинените си войски да прикрива направлението Егри паланка – Кюстендил 
– София, или при удобен случай да премине в настъпление по обратна посока 
на същото направление към Куманово – Скопие.1

Полковник Александър Ганчев твърде сполучливо определя ролята на ар-
мията на генерал-майор Стефан Тошев, отредена и в плана за войната. Според 
него, V-та армия трябва да служи като «ос на въртене на целия боен ред» на 
българската Действуваща армия, като оперира в  района в. Султан-тепе – Егри 
паланка – в. Първа Китка, с първостепенна задача да ангажира максимално 
количество противникови войски.2

На 16 юни 1913 г. по заповед на генерал-майор Тошев частите на V-та 
армия извършват малки прегрупирания с цел да се стесни района на съсре-
доточаване и цялата армия да се концентрира около планината Коньово, като 
има пълна готовност за започване на бойни действия. 

Съгласно Директива № 25/17 юни 1913 г. по Действуващата армия, 
генерал-майор Тошев издава Заповед № 5/17 юни 1913 г. по V-та армия, от-
носно действията й срещу сърбите след откриването на военните действия 
срещу бившите балкански съюзници, чрез атаката на ІV-та и ІІ-ра армия. V-та 
армия трябва да настъпи и атакува притивника на линията Егри Паланка - 
Добровница. 12-та пехотна дивизия да настъпи на 18 юни, да отхвърли пред-
ните неприятелски части и да достигне линията Узем – в. Китка – в. Сиври 
тепе, където да се затвърди и укрепи; 4-та Преславска дивизия да настъпи 
на 18 юни с всичката си планинска артилерия през Кюстендил - Гърляно за 
Каменоделската махала и да нощува около с. Долно село. На 19 юни същата 
дивизия да продължи настъплението си, да се развърне на участъка Горна 
църцория - Голям връх - Черна ръка, след което се старае да излезе в тил на 
противника, разположен в района на Добровница - Градец, и да се утвърди на 
Бела планина. На 4-та Преславска дивизия се придава и 6-ти конен полк. От-
делната Одринска бригада трябва да настъпи на 18 юни по пътя Лозно - Долна 
Бресница - Враца и да се спре и утвърди на последния пункт.3

На 18 юни 12-та пехотна дивизия заема определените й обективи, но 
след получаването на телеграма № 5665 от помощник-главнокомандуващия 
за прекратяване на военните действия по заповед на правителството, генерал-
майор Тошев разпорежда 12-та пехотна дивизия да остане да се укрепява на 
заетата позиция Руен - Таш тепе - Узем - Китка – Сиври тепе; 4-та Преславска 
1 Х р и с т о в, Ат.  Исторически преглед на войната на България срещу всички балкански сържави – 1913 
г., С., с. 58.
2 Г а н ч е в, Ал. Пос. съч., с. 267.
3 ДВИА, ф.51., оп. ІІ., а. е. 8, л. 15 - 16.
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дивизия да се установи и укрепи на линията на височините Блатец - Гърляно; 
Одринската бригада  - на линията Блатец – Враца.1

Същият ден, 18 юни, съгласно  телеграма № 5685 от помощник-
главнокомандуващия, относно подновяване на воените действия и настъпление 
на V-та армия към Егри паланка, в съчетание с установяване на тясна връзка 
с Македоно-одринското опълчение, генерал-майор Тошев издава заповед № 
3/18 юни по V-та армия. Според нея, на 19 юни V-та армия ще настъпи по 
посока на Егри паланка и по-нататък към Страцин и Кратово, като трябва 
поддържа тясна връзка с Македоно-одринското опълчение, което ще атакува 
в. Султан тепе от южната му страна. В тази връзка генерал-майор Тошев 
заповядва 4-та Преславска дивизия да настъпи и атакува противника южно 
от шосето Егри паланка - Куманово, а 12-та пехотна дивизия да настъпи и 
атакува противника северно от същото шосе; Одринската бригада остава в 
разпореждане на генерал-майор Тошев, с разположение между в. Деве баир 
и в. Китка; страничното прикритие, дислоцирано на в. Руен, след усилване 
с 3 дружини и 3 планински батареи от 4-та Преславска дивизия, да атакува 
енергично противниковата позиция на в. Султан тепе.2

По този начни, настъплението на V-та армия в сръбска територия запо-
чва след 19 юни, поради забавянето, продиктувано от заповедта за спиране на 
операциите на армията на 18 юни. Главната квартира поставя за задача на V-та 
армия да съдействува на Македоно-одринското опълчение за превземането на 
укрепената сръбска позиция на връх Султан-тепе, разположен на левия фланг 
на армията на генерал-майор Тошев. За изпълнение на задачата командуващия 
V-та армия заповядва на 4-та Преславска дивизия да настъпи срещу противника 
южно от шосето Егри-паланка – Куманово, на 12-та пехотна дивизия да атакува 
противника северно от същото шосе, на страничното прикритие на армията на 
връх Руен да настъпи срещу противника на връх Султан-тепе, а Одринската 
пехотна бригада да остане при с. Вратца, като резерв на армията. 

Планът на генерал-майор Тошев е разумно замислен, но осъществява-
нето му се оказва трудно в резултат на общата неблагоприятна обстановка на 
фронтовете в Македония и Беломорието и най-вече заради понижения морал 
и отслабването на войнствения дух на българските войски.

На 19 юни частите на V-та армия извършват доближаване до главните 
позиции на сръбската армия, а на 20 юни започват атаката на противниковата 
отбранителна линия в. Султан-тепе – в. 874 – и по гребена на тази височина 
достига Егри-паланка. До вечерта частите на 4-та Преславска дивизия дости-
гат на 1000 – 2000 крачки от позицията на сърбите и се окопават. През нощта 
противника контраатакува, но със съдействието на ефикасния огън на нашата 
планинска батарея, са отблъснати с тежки загуби. 

С телеграма №1194/20 юни 1913 г., генерал-майор Тошев докладва в 
Щаба на Действуващата армия, че вчера при заемане на изходно положение за 
1 Пак там., л. 16 - 17.
2 Пак там., л. 17 – 17а.
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пренасяне военните действия на сръбска територия V-та армия не е срещнала 
сериозно съпротивление от противника, освен при заемането на в. 655.1

Въпреки тежкото положение на ІV-та армия срещу сърбите и почти ката-
строфалното на ІІ-ра армия срещу гърците, Главното командуване решава да 
усили V-та армия на генерал-майор Тошев, което доказва големите надежди, 
възлагани на нея. На 20 юни 1913 г. в състава на V-та армия влиза 5-та Дунав-
ска дивизия. Мотивите на помощник-главнокомандуващия са, че тази дивизия 
се придава предвид на сериозните задачи, които се възлагат на V-та армия по 
посока на Егри паланка - Кратово и необходимостта от непременното поддъ-
ржане на сигурна свръзка с Македоно-одринското опълчение.2

Съгласно Директива № 26/ 20 юни1913 г. по Действуващата армия V-та 
армия, усилена засега с 45-ти пехотен полк от 5-та Дунавска дивизия трябва 
да действува срещу лявото крило на главната група на сръбската армия, в 
участъка Султан тепе - Егри паланка - Добровница. До нова заповед армията 
да не се увлича в сериозно настъпление срещу противника, а особено да из-
бягва извършването на една фронтална атака на укрепената линия Кръкля 
- Султан тепе.3

Като се съобразява с уведомлението за нарастване силите на подчинената 
му армия, относно действията на 20 юни, както и с посочената Директива, 
генерал-майор Тошев заповядва 4-та Преславска дивизия да продължи настъ-
плението и да атакува противника южно от шосето Кюстендил - Егри паланка; 
12-та пехотна дивизия да продължи настъплението и да атакува противника 
северно от същото шосе; лявото странично прикритие, като влезе в стабилна 
връзка с Макадено-одринското опълчение да атакува съвместно с него в. Сул-
тан тепе от североизточна посока4, т.е. на практика не са поставени никакви 
нови цели и насоки пред отделните дивизии и отряди на V-та армия – те просто 
продължават изпълнението на задачите си от началото на операциите срещу 
сърбите – доказателство за своеобразната духовна и умствена парализа обхва-
нала българското Главно командуване в онези тревожни дни на отстъпление и 
поражения, от която не съумява да се изплъзне и генерал-майор Тошев.

Предвид неблагоприятното изменение на обстановката и указанията в 
Директива № 26 по Действуващата армия да не се увлича в сериозни действия, 
генерал-майор Тошев издава заповед № 5 по V-та армия, в 24 ч. на 20 юни, 
която съдържа разпореждания за оставане на частите от армията на достиг-
натите места и укрепяването на тях.5

Фактически на 21 юни командуващия V-та армия заповядва да се прекрати 
операцията, защото Главната квартира изисква от него да предислоцира круп-
ни сили при железопътната станция Гюешево, които следва да действуват на 
1 Пак там., л. 21.
2 Пак там., л. 22.
3 Пак там., л. 29.
4 Пак там., л. 23.
5 Пак там., л. 29 – л. 30.



Генерал-лейтенант Стефан Тошев Тошев 99

други участъци. Сходна е участта на настъплението на 12-та пехотна дивизия 
и страничното прикритие на V-та армия срещу връх Султан тепе.  Фактиче-
ското бездействие на V-та армия в първата седмица на войната със съюзни-
ците (17 – 24 юни) се обяснява от някой автори с дипломатически причини.1 
Съобразяването с тях и ограничаването на правата на генерал-майор Тошев 
върху свободното ръководене на операциите на подчинената му армия влиза 
в крещящо противоречие със законите на военното изкуство. За пореден път 
е пренебрегната старата максима, че «войната е продължение на политиката 
с други средства», т.е. ,когато вече е направен избора за война, политиката не 
бива да се намесва в проблемите на стратегията, защото това би могло да има 
фатални последици.

През периода 24 – 27 юни 1913 г. генерал-майор Тошев ръководи частично 
настъпление на V-та армия в направление долината на р. Пчиня, като отговор на 
една сръбска диверсия към Босилеград. Въпреки труднопроходимата планин-
ска местност и добре укрепените противникови позиции, V-та армия постига 
известен успех. На 26 - 27 юни е превзета силната сръбска позиция на връх 
Китка, която има важно тактическо значение за успеха на настъплението на 
армията на генерал-майор Тошев към долината на р. Пчиня. На 26 юни 1913 
г. в резултат на неуспехите на ІІ-ра и ІV-та армии в Главната квартира на Дей-
ствуващата армия настъпва едно страшно колебание, относно по-нататъшното 
водене на операциите. Генерал-лейтенант Радко Димитриев (заменил генерал-
лейтенант Михаил Савов на поста помощник-главнокомандуващ) съобщава 
на генерал-майор Тошев, че V-та армия може да се наложи да отстъпи към 
планината Коньово и му препоръчва тежката артилерия да се насочи към нея 
още сега.2

Генерал-майор Тошев е против едно толкова дълбоко изтегляне на V-та 
армия. В това отношение е може би най-значителната му заслуга през Между-
съюзническата война, защото той лично отива при командуващия Съединените 
ІV-та и V-та армии генерал-лейтенант Михаил Савов, като със съкрушено сърце 
му заявява, че това отстъпление не бива да се прави, за да не се предизвика 
още по-голяма катастрофа.

От друга страна липсата на по-активна и целенасочена настъпателна дей-
ност на генерал-майор Тошев в тази война, показва, че и той, както и преоб-
ладаващата част от българските военначалници е парализиран от погрешното 
политическо и военно ръководство на войната. Едно настъпление с десния 
фланг на V-та армия от в. Китка и оттам към долината на р. Пчиня и Куманово 
би могло да доведе до много добри стратегически резултати за нашата армия, 
но по ред сложни причини то не е предприето.3

И все пак, не като оправдание за него, но водени от целта да анализираме 
действителната обстановка в тези тревожни за цяла България дни не само 
1 Г а н ч е в, Ал. Пос. съч., с. 300.
2 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч, с. 155.
3 А з м а н о в, Д. Генерал Стефан Тошев..., с. 84.
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на фронта на V-та армия, но и в Главната квартира на Действуващата армия, 
ще посочим извадки от писмен доклад № 5898/25 юни 1913 г. от помощник-
главнокомандуващия генерал-лейтенант Радко Димитриев до министър-
председателя д-р Стоян Данев. В т. 3 се казва: „V-та армия се държи добре, 
но тя не е в състояние да даде благоприятен обрат на войната, защото нито 
по численост, нито по терена, на който действува, нито по относителното си 
стратегическо положение от нея не може да се искат сериозни активни дей-
ствия, без риск да я разстроим и нея, и да оголим отбраната на столицата от 
най-важната посока. Тази армия ние ще трябва да запазим, за да гарантираме 
безопасността на столицата в случай, че тя бъде заплашена”.1

Гледната точка на помощник-главнокомандуващия много ясно разкрива 
собствената му колебливост във воденето на операциите на Действуващата 
армия, неувереността му в силите на войските, недоверието му към командните 
качества на подчинените му висши началници. При тези открити пораженчески 
настроения в Главното командуване на Българската армия, не бива да се учуд-
ваме на факта, че командирите на отделни армии като генерал-майор Тошев 
не проявяват достатъчно разумна инициатива и предприемчивост в търсене-
то на пътища към обрат в действията и изтръгване на победата от числено 
превъзхождащите и заемащи изгодно геополитическо и военностратегическо 
положение спрямо България сръбски, гръцки, румънски и турски войски.

В края на юни и началото на юли 1913 г. сърбите съсредоточават три 
пехотни дивизии пред фронта на V-та армия и преминават в настъпление. 
Първо, те атакуват в направление на Босилеград, но към 1 юли благодарение 
на предприетите ефективни контрамерки от генерал-майор Тошев са отблъ-
снати. На 1 и 2 юли сръбски части настъпват срещу V-та армия, опитвайки 
се да проникнат към Кюстендил, но и тези атаки са успешно отразени. За 
съжаление, след отбиването на сръбските атаки, генерал-майор Тошев и 
подчинените му части от V-та армия отново изпитват на гърба си колеба-
нията и нерешителността на нашето Главно командуване. На 3 юли, генерал-
лейтенант Димитриев заповядва на V-та армия да се подготви за изтегляне 
към планината Коньово и евентуално към Люлин планина, продиктувано от 
румънското нахлуване в Северна България. Още същата нощ там са насочени 
полската артилерия и обозните войски. Това окончателно пречупва морално 
V-та армия, нейния настъпателен дух е сломен и оттук до края на войната 
генерал-майор Тошев не може да мисли повече за настъпление с тях. В скоро 
време помощник-главнокомандуващият променя мнението си и отменя запо-
ведта за отстъпление към Коньово.2  За това решение повлиява и становището 
на командуващия V-та армия. Генерал-майор Тошев протестира срещу това 
толкова дълбоко оттегляне на армията му, защото като отличен сърцевед и 
познавач на особеностите на душата на българския войник, той преценява, че 
оттеглянето би могло да създаде фатални последици върху духа на войските, 
1 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 1913 ...., с. 444.
2 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 158.
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които ще трябва да се заемат с отбраната на столицата София в състояние на 
сериозна деморализация. В този решаващ момент от Междусъюзническата 
война генерал-майор Тошев изпраща писмено изложение до командуващия 
Съединените армии генерал-лейтенант Савов, като му излага преценката и 
заключението си и предлага да се намери друг изход от създалото се тежко 
положение. Идеята на генерал-майор Тошев е вместо да се извърши още една 
фатална грешка с дълбокото изтегляне на неговата и ІV-та армия, да се премине 
в решително настъпление с част от силите на ІV-та и V-та армия от запад, а 
с други войски от изток да се удари във фланг гръцката армия в долината на 
р. Струма, да се отреже от тила си и да се унищожи. Според него този план е 
напълно реализируем и трябва да се осъществи. За щастие, това предложение 
на генерал-майор Тошев се приема от нашето Главно командуване.1

На 7 юли 1913 г. сърбите настъпват срещу V-та армия в направлението 
Егри-паланка – Кюстендил. Срещу 4-та Преславска дивизия противника по-
стига частичен успех с превземането на в. Голеш на 8 юли, но още същата 
нощ след устремна контраатака с удар „На нож”, сърбите са отхвърлени. С 
големи загуби противника отстъпва на изходни позиции по целия фронт на 
V-та армия, въпреки че вкарва в боя крупни сили – близо 6 пехотни полка с 
общо 36 гаубични, полски и планински оръдия.2

V-та армия съумява да разбие сръбската Дунавска дивизия от ІІ-ри позив, 
като и нанася тежки загуби и завладява стратегически важната в. Китка.3

Отразяването на масираното сръбско настъпление на 7 – 9 юли е много 
добър атестат за способностите на генерал-майор Тошев да извършва опера-
тивното ръководство на отделна армия в отбрана при числено превъзходство 
на противника и в условията на влошено морално състояние на войските му. 
Сръбското командуване се убеждава, че V-та армия удържа здраво контрола 
върху пътя към Кюстендил и София, а поради загубването на настъпателния 
дух в собствените му части, до края на войната то се отказва от идеята за 
настъпление към нашата столица и за съединяване с румънските войски. 

Сега армията на генерал-майор Тошев се укрепява здраво на старата 
българо-турска граница и прегражда солидно направлението Кюстендил – Со-
фия. По същото време Главната квартира на Българската армия напряга по-
следни усилия и намира морални сили и командни способности, за да пристъпи 
към осъществяването на добре замислен оперативен план за обкръжаване и 
унищожение на проникналата далеч на север (до гр. Горна Джумая) по доли-
ната на р. Струма гръцка армия. Въпреки трагичното положение в Северна и 
Източна България, завладени или застрашени от нашествията на румънците и 
турците, нашето Главно командуване съвсем основателно счита, че ако успее 
да разгроми гръцката армия, ще накара нашите противници да сключат при-
мирие и ще си извоюва по-благоприятни условия при сключване на мирния 
1 Т р е н д а ф и л о в, Ст. Генералът от пехотата Стефан Тошев ..., с. 95.
2 Г а н ч е в, Ал. Пос. съч., с. 311.
3 С т о й ч е в, Ив. Пос. съч., с. 112.
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договор. На 13 юли, генерал-лейтенант Радко Димитриев заповядва войските 
на ІІ-ра, ІV-та и V-та армии да бъдат обединени в оперативно отношение под 
командуването на генерал-лейтенант Михаил Савов, със задачата да се извъ-
рши операцията за обкръжаването на гръцката армия. Армията на генерал-
майор Тошев получава спомагателни задачи по този план да охранява сигурно 
участъка от държавната граница, който заема и да сковава сръбските войски 
пред фронта си, за да предотврати опитите им да нахлуят към Кюстендил – 
София или да изпращат подкрепления за изпадналата в критично положение 
гръцка армия в Кресненското дефиле.

След края на войната, на 5 август 1913 г. Стефан Тошев е произведен в 
чин генерал-лейтенант, а след демобилизацията е назначен за началник на 
ІІ-ра военноинспекционна област с щаб в Пловдив. През есента и зимата на 
1913 г. той ръководи действията на войските от ІІ-ра ВИО, които установяват 
българската власт в Гюмюрджински окръг (Беломорска Тракия), разгромявайки 
турската сепаратистка „република”.1

След Първата световна война и преживяната тежка автомобилна ката-
строфа2, на 24 юни 1919 г. генерал Стефан Тошев напуска армията и е уволнен 
в запас.

В оставащите му няколко години живот генерал о.з. Стефан Тошев се 
включва активно в дейността на Съюза на запасните офицери и оставя дълбо-
ка следа във военноисторическата литература, епохално дело на българското 
войнство след войните за национално обединение.

Всъщност полковник Стефан Тошев има ярък принос за създаването и раз-
витието на жанра на военната мемоаристика в българската военноисторическа 
книжнина, в ранен етап от свободното развитие на Българската армия след 
Освобождението с написването на първата наша книга от подобен характер 
«Писма от войната», посветена на спомените и преживелиците му от Сръбско-
българската война от 1885 г. Тя е публикувана през 1895 г. и съдържа ценни 
сведения за плановете, организацията на армията, протичането на военните 
действия и войнишкото ежедневие през погледа на капитан Стефан Тошев, 
участник в нея като командир на Трънския (Изворския) отряд.

В дългия мирновременен период на организационното изграждане на 
Българската армия от 1887 до 1912 г., Стефан Тошев се утвърждава за един от 
най-талантливите и продуктивни в творческо отношение офицери – военни 
писатели във войската ни. През 1901 г. е публикувано съчинението му «За 
княза и отечеството. Войнишка клетва. Книжка за раздаване на войниците от 
Втора тракийска дивизия». То има силно изразен патриотичен дух и е насо-
чено към военното възпитание на редовия състав в армията. Същевременно 
съдържа интересни исторически сведения за славното минало на средновеков-
ната българска държава и армия. Но основната част в книгата е посветена на 
увлекателното пресъздаване на ключовите епизоди от епохата на националното 
1 Пак там., с. 112.
2 Т р е н д а ф и л о в, Ст. Генералът от пехотата Стефан Тошев ..., с. 97.
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Възраждане, националноосвободителното движение и Руско-турската война 
1877 – 1878 г. Особено място и важна роля в насаждането на преданост и любов 
към Царя и Отечеството във войниците от Българската армия заема проблема за 
сформирането на Българското опълчение и неговия боен път във войната 1877 
– 1878 г. Тук акцентът е поставен върху боевете при Стара Загора на 19 юли 
1877 и при отбраната на Шипка от 9 до 11 август 1877 г., като Стефан Тошев 
застъпва и убедително доказва тезата, че първообразът на модерната Българ-
ска армия е Българското опълчение, а началото на нейните бойни традиции и 
първа върхова изява на възкръсналия български войнствен дух са поставени 
през Руско-турската война 1877 – 1878 г. В последната част на книгата автора 
привежда няколко примера за беззаветна храброст и самопожертвателност, 
проявени от редови български войници във войните от 1877 – 1878 и 1885 г., 
като недвусмислено налага извода, че храбростта и готовността да се загине 
в името на защитата на Родината и за честта и славата на българското оръжие 
са най-висшите форми на военни добродетели за редовите бойци от армията, 
и че за тяхното успешно насаждане в мирно време, е нужно войската да се 
обучава ежедневно, както във военно, така и в нравствено отношение.

През 1902 г., по повод навършването на четвърт век от боевете при Стара 
Загора и Шипка, Стефан Тошев предава за печат книгата «Освободителната 
война 1877 – 1878 г.» Написана исторически достоверно и увлекателно, тя е 
ценен исторически извор за събитията около войната, защото автора е техен 
съвременник и взема, макар и не особено значимо, участие във войната, като 
преводач към руската армия.

Най-важно значение за българската военноисторическа книгопис, обаче, 
имат последните две произведения, написани от генерал о.з. Стефан Тошев 
след Първата световна война. Това са: «Действията на ІІІ армия в Добруджа 
през 1916 г. Отговор на писаното за българите в мемоарите на Лудендорфа», из-
дадена през 1921 г.; и «Победени, без да бъдем бити», издадена през 1924 г.   

В първата книга генерал Тошев прави успешен опит за разобличаване на 
фалшификациите за ролята на Българската армия на германския началник на 
Генералния щаб генерал-лейтенант Лудендорф. В своите спомени той упорито 
и постоянно прокарва тезата, че приноса на ІІІ-та армия и генерал Тошев за 
разгрома на Румъния е минимален в сравнение с този на германските и австро-
унгарските войски. Генерал Тошев полага много усилия и с красноречиви 
факти, цифри, цитати от оперативни заповеди и задълбочен анализ на хода 
на военните действия доказва, че победата в Добруджа е дело преди всичко 
българско, защото числеността на германските съюзници е нищожна спрямо 
нашата ІІІ-та армия, а качеството на турските войски, които идват като под-
крепление с напредването на операциите в Добруджа е съмнително. Генерал 
Тошев съумява максимално обективно да пресъздаде хронологията на своите 
взаимоотношения с генерал-фелдмаршал Макензен, да анализира генезиса на 
конфликта и да покаже, че причината за неговото възникване и задълбочаване 
е във високомерието, надменността и чувството за превъзходство, обилно 
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демонстрирани от Макензен при осъществяването на неговите командни 
пълномощия спрямо генерал Тошев и българската ІІІ армия.

Книгата «Победени, без да бъдем бити» е едно от най-пълните, задълбо-
чени и талантливо написани военно-исторически изследвания, посветени на 
проучването, анализирането и коментара на факторите, предпоставките и 
конкретноисторическите причини за пробива при Добро поле през септември 
1918 г. и последвалата катастрофа в центъра на българския фронт в Македония, 
която само за две седмици предизвиква пълен колапс на Българската армия. 
Генерал Тошев отделя много внимание на проблема за моралния упадък на 
българските войски на Южния фронт, защото, съвсем основателно, счита, че 
изгубения войнствен и патриотичен дух на войсковите части на предна бойна 
линия стои в основата на поражението на слабите части на 1-ва пехотна бригада 
от 8-а пехотна Тунджанска дивизия и 3-та пехотна Балканска дивизия.

Генералът от пехотата Стефан Тошев почива внезапно на 27 октомври 
1924 г. в Пловдив, но тленните му останки са преместени в София, където е 
погребан.

Кавалер е на следните по-висши военни награди и отличия: български - 
орден «За храброст» ІІІ степен; орден «За храброст» ІV степен – 2 клас - 1885; 
орден «Свети Александър» І степен с мечове; орден «Свети Александър» ІІ 
степен без мечове; орден «За военна заслуга» ІІ степен – 1905 г.;  орден „За 
заслуга” - 1882 г.; „Свети Александър” ІV степен - 1888 г.; „Свети Александър” 
ІІІ степен - 1895 г.; награден знак „За ХХ години отлична служба” - 1899 г.; 
„Свети Александър” ІІ степен - 1909 г; Кръст „За Независимост” - 1909 г.; 
чуждестранни ордени - сръбски „Таково” ІІ степен - 1897 г.; Персийски – „Лъв 
и слънце” ІІ степен - 1901 г.; Сакс - кобург - готски - Командирски с плака ІІ 
степен - 1908 г.1

Генералът от пехотата Стефан Тошев е военначалника на Третото българ-
ско царство, който до ной-голяма степен се доближава до образа на идеалния 
пълководец в епохата на националните държави и масовите наборни армии. 
Той е военен в пълния смисъл на думата. Неговият външен вид, неговата душа, 
делата му – всичко това го характеризира като такъв.2

Основание за горния извод, от една страна ни дава направения кратък 
преглед на главните му оперативно-стратегически приноси в управлението на 
Българската армия, а от друга страна качествата и способностите му на пълко-
водец, за които загатнахме в хода на изложението. Добър началник, предан 
на службата, верен на дело на дадената клетва, идеалист до крайност. Сред 
по-ярко изявените му командни качества трябва да споменем силно развитото 
му чувство за трезв анализ на конкретната обстановка и за реално приемане на 
фактите и ситуациите, такива, каквито са. Генерал Тошев притежава отличен 
окомер, военна интуиция, благодарение на която умее много добре и в кратко 
време да се ориентира в неизвестността на военната обстановка. Това пък му 
1 ДВИА, ф.7, оп. 1, а. е. 56., л. 37
2 С т о й ч е в, Ив. Пос. съч., с. 113.
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позволява да взима правилни решения, което в съчетание с безспорната му 
лична храброст, обуславя до голяма степен секрета на неговите неизменни 
победи.

Същевременно генерал-лейтенант Тошев е военначалник с постоянен ха-
рактер и много силна, твърда воля. И като се прибави към силата на характера 
му, неговото свободомислие, самостоятелност и дълбоко вкоренено чувство 
на отговорност при решенията и постъпките му, става ясно откъде той черпи 
онези необичайни, за епохата и за нашия висш генералитет, морални сили да 
се противопостави на ненавременните и некоректни към Българската армия и 
националната ни кауза в Добруджа разпореждания на един от най-заслужилите 
пълководци в Първата световна война генерал-фелдмаршал Макензен. В този 
аспект от качествената и морална характеристика на генерал-лейтенант Тошев 
напълно се съгласяваме с оценката на полковник Димитър Азманов, че „В това 
отношение генерал Тошев няма съперник у нас”, защото той умее „с удивителна 
твърдост” да защити своето мнение, „а когато е необходимо, не се колебае да 
разпореди и неща, за които знае, че ще бъде упрекван, но знае така също, че 
той трябва да го направи, въпреки чужди мнения и разбирания”.1

И накрая, трябва да отбележим още една забележителна способност на 
генерал Тошев, която също изиграва съществена роля за утвърждаването му 
като истински велик пълководец на Българското войнство във войните за на-
ционално освобождение и обединение, а също така и за превръщането му в 
най-харизматичната и обаятелна фигура на висш български военначалник. 
Става дума за неговия вроден, но и постоянно усъвършенствуван през периода 
на 40 – годишната му военна служба, талант да омайва, да привлича своите 
подчинени и постоянно да им се харесва, да бъде обичан от тях. Благодарение 
на личния си чар и особената си харизма генерал Тошев, много бързо става жив 
символ на достоен и симпатичен генерал, носител на традиционните военни 
добродетели на българина, заради което си спечелва изключителна популяр-
ност сред войските и се радва на тяхната постоянна преданост. Самият той е 
преизпълнен с обич към своите подчинени, заради което е обичан от всички 
и няма врагове. В неговата сурова войнишка душа има много поетически 
струни, като той е отзивчив към всяко добро начинание и охотно признава 
заслугите на другите. Генерал Тошев не понася дребнавостта, като гледа на 
ежедневието с по-широк поглед и винаги забравя своя личен интерес, като 
мисли само за общото дело.2

Той е въодушевен оратор, умее винаги да затрогне своите слушатели, 
въодушевява войските си и получава от тях това, което е нужно за положител-
ния изход на сражението. Генерал Тошев е една от най-характерните фигури 
в българската войска, един от най-прославените военначалници и популярни 
генерали, любимец на всички българи от своето време.3

1 А з м а н о в, Д. Генерал Стефан Тошев..., с. 97.
2 С т о й ч е в, Ив. Пос. съч., с. 114.
3 Пак там., с. 115.
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ВъЛКО СТАМОВ ВЕЛчЕВ

Роден е в Стара Загора на 28 февруари 1859 г. в едно от най-старите и 
видни семейства в града, преселено от Одрин преди повече от 150 години. 
Младият Вълко израства в духа на революционните традиции, характерни за 
този буден възрожденски център. След като завършва петокласно образование 
в родния си град през 1875 г. Вълко Велчев заминава да учи в Цариград. Там 
завършва елитния американски лицей Робърт Колеж, в престижния квартал 
Бебек. 

При вестта за обявяването на Руско-турската война в 1877 г. Вълко Велчев 
се завръща в своя роден град Стара Загора. Той става свидетел на решителните 
за крайния изход на войната боеве при Стара Загора и Шипка, наблюдавайки 
с трепет и благоговение храброста, самопожертвувателността и останалите 
военни добродетели, проявени от българското опълчение и руските войски. За 
кратко време, през юли 1877 г., руското командуване в Стара Загора се устано-
вява в бащиния дом на Вълко Велчев. Тогава той общува с руските офицери, 
под чието влияние се пропива с вечна любов и признателност към Русия и 
руската армия. Същевременно, проявява завидна любознателност към военното 
дело и постепенно, по внушение на някои от руските офицери, Вълко Велчев 
решава непременно да се посвети на военната служба в свободна България.1

Вълко Велчев е един от четиримата старозагорци, заедно с Михаил Савов, 
Стефан Тошев и Георги Абаджиев, който завършва първия „Генералски” випуск 
на Военното училище в София. Още в средата на юни 1878 г. по инициатива 
на руския императорски комисар генерал-адютант Александър Дондуков-
Корсаков в Пловдив се сформира една учебна военна част наречена „Команда 
на волноопределяющите се”, която е предназначена за подготовка на младши 
офицерски кадри за създаващата се Българска земска войска.2 Вълко Велчев е 
сред 80-те младежи, зачислени в тази малка част, конкретното формиране на 
която е възложено на началника на военното ведомство на Временното руско 
управление в България генерал-майор Золотарьов.3  Младият старозагорец 
е зачислен в първи взвод от командата (ротата) на волноопределяющите се, 
където има щастието да служи с няколко свои съграждани: Стефан Тошев, 
Васил Черепов и Михаил Савов.4 През ноември 1878 г. в София е открито Во-
1 Т р е н д а ф и л о в, Ст. Генерал-майор Вълко Стамов Велчев. В: Военноисторически сборник, 1955., 
кн. 1., с. 55.
2 П ъ р в и випуск на Софийското военно училище..., с. 12.
3 ЦДА., ф. 248 к., оп. 1., а.е. 2., л. 9.
4 Пак там., л. 10.
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енното училище, като в редовете на неговия първи випуск се влива и ротата 
на волноопределяющите от Пловдив, между които и Вълко Велчев.

Съгласно Заповед № 40/10 май 1879 г. по военното ведомство Вълко 
Велчев е произведен в прапоршчик, завършил курса на Военното училище по 
ІІ-ри разряд. На 15 май 1879 г. със Заповед на генерал-губернатора на Източна 
Румелия княз Александър Богориди, подпоручик Вълко Велчев е назначен за 
адютант на 6-та пеша дружина на Източнорумелийската милиция, разквар-
тирувана в Стара Загора. Сега негови съслуживци са отново няколко млади 
офицери – съграждани подпоручиците Стефан Тошев, Васил Черепов, Георги 
Абаджиев и Петър Салабашев.1 Тук той взема активно участие в устройването 
на частите на дружината и във военното обучение и възпитание на българското 
население на автономната провинция, организирано в т.нар. гимнастически 
дружества. Обучението преминава по единично, по взводно, по ротно и по дру-
жинно, съгласно предписанията на руските устави, инструкции и наставления 
за военната служба в пехотата. Подпоручик Велчев има заслуга за създаването 
на запаси от огнестрелно оръжие и боеприпаси за него и за съхраняването му 
в добре оборудвани и охраняеми складове.

В следващите две години той полага много усилия за провеждане на 
пълноценна бойна подготовка на военнослужещите в 6-та пеша старозагорска 
дружина. Обучението в нея също се извършва по руски образец, но личният 
състав се възпитава в български патриотичен и национален дух. Дисциплината 
в дружината се поддържа на високо ниво: караулната служба е добър пример в 
това отношение. Всяка година през август и септември се свикват на двусед-
мично обучение подофицерите от запаса, а към края на техния сбор се повикват 
и запасните войници за 15 – 20 дневно обучение. За тази цел дружината се 
развръща в състав от 4 роти и получава названието „подвижна дружина”. Това 
е момента, когато подпоручик Велчев, заедно с другите младши офицери от 
първия випуск в останалите части на милицията, получава възможност да се 
упражнява в командуването на рота. Понякога обучението завършва с малки 
маневри – двустранно техническо учение между 6-та старозагорска и някоя от 
съседните квартируващи дружини, например 5-та казанлъшка дружина.2

Особен момент в началната военна кариера на подпоручик Велчев е 
участието му в борбата с появилите след Освобождението мюсюлмански 
разбойнически отряди. През 1880 г. той сформира бойна група от около 30 
военнослужещи от 6-та пеша старозагорска дружина. Тя е изпратена в района 
на изворите на р. Камчия, Източна Стара планина, за да преследва и унищожи 
върлуващите там турски чети. Поставената от Главния щаб на източнору-
мелийската милиция задача е изпълнена съвместно с две подобни сборни 
команди  от 9-та пеша Сливенска и 12-та пеша Бургаска дружина. Действията 
се водят по методите на антипартизанските операции, в трудните условия на 
планинско-гориста местност, в продължение на цялото денонощие. Тук под-
1 Пак там., л. 13.
2 П ъ р в и випуск на Софийското военно училище..., с. 90 - 91.
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поручик Велчев и подчинената му команда от 6-та старозагорска дуржина 
получават бойното си кръщение като самостоятелна военна част.1

Показаните от подпоручик Велчев многообещаващи военни и командни 
заложби не остават незабелязани от висшето началство на източнорумелийска-
та милиция и през есента на 1880 г. той е назначен на авторитетната длъжност 
адютант на генерал-губернатора на Източна Румелия княз Алеко Богориди.2

След показаните отлични качества по време на военната служба на младия 
офицер, през 1881 г. щаба на милицията решава да го командирова за придо-
биване на висше военно образование в Европа. Около 1 година (1881 – 1882 г.) 
Вълко Велчев следва в Генералщабната академия на френската армия в Париж. 
Тук неговото обучение преминава съвместно с двама други перспективни 
млади български офицери – Михаил Савов и Никола Иванов – бъдещи най-
висши български военначалници във войните за национално освобождение и 
обединение. Междувременно на 9 юли 1881 г. той е произведен в следващото 
офицерско звание поручик.3

През 1882 г. поручик Вълко Велчев, заедно с поручиците Михаил Савов и 
Никола Иванов е преведен в Николаевската генералщабна академия в Санкт-
Петербург, Русия.4 След като изкарва пълния тригодишен курс на обучение 
през пролетта на 1885 г. я завършва и се завръща в Източна Румелия в навече-
рието на Съединението. Според сведения на неговите близки, при следването 
си в Русия поручик Велчев, се среща с някои от руските генерали и офицери, 
които били с руското командуване на Предния отряд в родната му къща в 
Стара Загора през 1877 г. Той им засвидетелствува, че с радост и гордост е 
последвал техния съвет, да се посвети на военното поприще, като увеличава 
своята признателност и привързаност към руската държава и армия.5

След съединението на 6 септември и последвалото отзоваване на ру-
ските офицери от Българската армия, той е произведен в чин капитан на 9 
септември 1885 г.6

В периода от прокламирането на Съединението до обявяването на Сръбско-
българската война и през първата седмица на военните действия, поручик Велчев 
служи като генерал-щабен офицер в щаба на Източния корпус на Българската 
армия. Той допринася за рационалното устройство на организацията на корпу-
са, за подготовката на личния състав, за свикването и обучението на запасните 
контингенти, за сформирането и обучението на нови части и т.н.7

В Сръбско-българската война е назначен на отговорната длъжност за 
офицер от Генералния щаб – началник-щаб на авангарда на Западния корпус, 
1 ЦДА., ф. 248 к., оп. 1., а. е. 2., л. 15.
2 Пак там., л. 17.
3 ДВИА, ф.7, оп. 1, а. е. 56., л. 37.
4 ЦДА., ф. 248 к., оп. 1., а. е. 2., л. 18.
5 Т р е н д а ф и л о в, Ст. Генерал-майор Вълко Стамов Велчев..., с. 56.
6 ДВИА, ф.7, оп. 1, а. е. 56., л. 37.
7 Т р е н д а ф и л о в, Ст. Генерал-майор Вълко Стамов Велчев.... с. 56.
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под командуването на майор Петко Стоянов, като взема участие в боевете при 
Драгоман на 10 ноември 1885 г.1 Авангардът на Западния корпус е сформи-
ран вечерта на 9 ноември в следния състав: 5-ти пеши Дунавски и 6-ти пеши 
Търновски полк, 4-та батарея от 2-ри артилерийски полк и 3-ти ескадрон от 
2-ри конен полк. Задачата на авангарда е да „произведе усилена рекогносци-
ровка и да завземе Драгоманското дефиле, ако то е оставено от противника или 
пък е заето с незначителни сили, и да прати преден отряд към Цариброд”.2

В 9 ч. сутринта на 10 ноември 1885 г. авангардът потегля в направление 
на Драгоман, като войските му са разделени на преден отряд (1-ва дружина 
от 6-ти Търновски полк с две оръдия) и главни сили (3-та дружина от 6-ти 
Търновски полк, 1-ва и 4-та дружина от 5-ти Дунавски полк и 6 оръдия); по-
следен се движи обоза, охраняван от 3-та дружина от 5-ти Дунавски полк. 
Сръбските войски отбраняват Драгоман по следния начин: на левия фланг 
Шумадийската дивизия защитава източната страна на Драгоманското дефиле; 
зад нея при с. Калотина е разположена Дунавската дивизия като главен резерв 
на сръбската армия; Дринската дивизия заема южната страна на дефилето 
при Драгоман.3

Към 10 ч. в щаба на авангарда капитан Велчев получава съобщение, че 
противникът е опразнил с. Драгоман, но е заел силни позиции по височините 
северозападно от Драгоман, откъдето посреща с огън нашия разузнавателен 
разезд. Към 11 ч. капитан Велчев забелязва по в. Остра чука и по другите 
височини около с. Драгоил окопи и противникови стрелкови групи. По негов 
съвет предния отряд се разгъва в боен ред. 1-ва и 2-ра роти от 1-ва Търновска 
дружина заемат една височина, от която капитан Велчев разузнава главната 
сръбска позициа на в. Остра чука и заповядва на дружината да открие огън, 
на който противника не отговаря поради голямото разстояние. В скоро време 
пристигат и главните сили на авангарда, с които се движи и княз Александър 
І. Капитан Велчев докладва на началника си майор Петко Стоянов и се взема 
решение за доближаване до противника и разкриване на силите и намере-
нията му. След това силите на авангарда са разделени на две и са атакувани 
едновременно в. Остра чука, която образува западната позиция на сърбите и 
височината между шосето и с. Драгоман, която съставлява източния край на 
сръбската ариергардна позиция. Капитан Велчев остава при отряда атакуващ в. 
Остра чука. Конкретният план и замисъл за атака на тази стратегически важна 
височина принадлежи на капитан Велчев. След внимателно наблюдение и 
анализ на местността по подстъпите на в. Остра чука, той решава да настъпи и 
овладее височината откъм изток и югоизток. Още в началото на тази атака княз 
Александър І заповядва да се развеят бойните знамена и да засвирят военните 
музики, което укрепва войнствения дух на атакуващите. Точно по това време 
на бойното поле при Драгоманското дефиле пристига и сръбския крал, така 
1 ЦДА., ф. 248 к., оп. 1., а. е. 2., л. 38.
2 И с т о р и я на Сръбско-българската война 1885 год.,  С., 1925., с. 533 – 534.
3 Пак там., с. 535.
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че за кратко време двете короновани глави на воюващите страни се намират 
на отстояние около 5 км един срещу друг и наблюдават боя на лявото крило 
на авангарда, ръководен от капитан Велчев. 1-ва и 3-та Търновски дружини 
настъпват устремно към в. Остра чука от три страни и след кратка, но яростна 
атака „на нож” принуждават противника да отстъпи на по-западната височина. 
Разочарован от бързото оттегляне на своите войски крал Милан слиза от на-
блюдателния си пункт и се отправя на северозапад по Царибродското шосе. 
Междувременно капитан Велчев заповядва на войските си да да се подготвят 
за атака и на следващата сръбска позиция, на височината западно от в. Остра 
чука. Там сърбите оказват по-ожесточена съпротива и капитан Велчев включ-
ва и 4-та Търновска дружина в бойната част. Скоро втората сръбска позиция 
също е в български ръце, а началник-щаба на авангарда на Западия корпус 
заповядва да се атакува и третата за деня сръбска позиция, разположена на 
най-западната височина. Войските от лявото крило се развръщат в дълга ве-
рига и съумяват да обхванат от три страни сърбите, които издържат докъм 16 
ч., но тогава нашата военна музика засвирва „Шуми Марица” и под разветите 
бойни знамена, частите на капитан Велчев неудържимо щурмуват височината 
и под реалната заплаха от удара „на нож” противникът отстъпва в безредие. 
Когато притъмнява и сърбите излизат извън обсега на действителния огън, 
той заповядва да се прекрати преследването и частите да се устроят.1

В следствие на проявената инициатива, смелост и решителност от ка-
питан Велчев предвидената за 10 ноември рекогносцировка на авангарда на 
Западния корпус при Драгоманското дефиле се превръща в истински бой, 
който завършва с тежко поражение за противника. 

Капитан Велчев има определена заслуга и за удачните действия на авангарда 
на Западния корпус в сражението при Цариброд на 11 ноември 1885 г.2

Действията на авангарда на Западния корпус на 11 ноември започват с 
ликвидарането на една многобройна група от изостанали сръбски части от Дрин-
ската дивизия в района южно от шосето, по височините северно от с. Драгоил. 
Срещу тях настъпват фронтално главните сили на 6-ти Търновски полк, а за да 
ги облекчи капитан Велчев заповядва на 2-ра дружина от 6-ти Търновски полк, 
която заема височината източно от входа на Драгоманското дефиле да пресече 
шосето и настъпи по височините западно от този връх, като застрашава тила на 
сърбите. Причината за изолацията на тези части на Дринската дивизия е в за-
почналото през нощта на 10 срещу 11 ноември отстъпление на главните сръбски 
сили към границата. След справянето с остатъците на Дринската дивизия и 
окончателното овладяване на Драгоманските височини от щаба на авангарда на 
Западния корпус заповядват на 11 ноември да продължи настъплението на запад 
към Цариброд и границата в три колони - ляво крило, център и дясно крило. 
Най-бързо и безпрепятствено се развива настъплението на войските от лявото 
крило, които към 15 ч. и 30 м. достигат височините югоизточно от Цариброд. 
1 Пак там., с. 543.
2 ЦДА., ф. 248 к., оп. 1., а. е. 2., л. 47 - 49.
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Общата численост на авангарда на Западния корпус в боя при Цариброд на 11 
ноември е 8 пехотни дружини и 1/2 батарея, а заедно със съседните отряди, 
които при благоприятни обстоятелства могат да участвуват в сражението – 15 
пехотни дружини, 4 батареи и 6 ескадрона. Противостоящите сръбски сили са 
по-многобройни и превъзхождат българите в пехота и кавалерия два пъти, а в 
артилерия четири пъти, като са организирани в дивизии – несравнимо по-добре 
от полковата организация на нашата войска.1

В този момент при щаба на авангарда на Западния корпус пристига от-
ново княз Александър І, придружен от свитата си и началник-щаба на армия-
та. След кратко запознаване с обстановката, чрез флигел-адютанта си князът 
заповядва да се настъпи и заеме височината на север от Цариброд. Когато 
получава заповедта, началник-щабът на авангарда капитан Велчев отговаря, 
че тя ще бъде изпълнена след доближаването на общия резерв и подравнява-
нето на походните колони и в същото време заповядва на съответните части 
да побързат. След тези подготвителни мероприятия капитан Велчев нарежда 
на артилерията да обстреля сръбските позиции по височините около Остри 
връх и насочва пехотните дружини от няколко страни срещу главната про-
тивникова позиция на Остри връх, посочена като основен обект за овладява-
не от княз Александър І. Малко по-късно пристига командира на авангарда 
майор Петко Стоянов, който напълно одобрява разпорежданията на капитан 
Велчев. В скоро време настъплението се разгръща и в обсега му е включена 
и съседната на Остри връх в. Бабина глава, като съдействие на атакуващите 
12 дружини от авангарда е оказано на десния фланг от отряда на ротмистър 
Атанас Бендерев, а на левия фланг от кавалерийски части, усилени с 5 пехотни 
роти. На свечеряване сърбите напускат с паническо бягство в. Бабина глава 
в направление на в. Нешков връх. По същото време е превзет и Остри връх, 
където българите пленяват 30 сръбски войници.2

На 12 ноември сутринта капитан Велчев е изпратен на разузнаване на Остри 
връх. От него и от наблюдението на други офицери по съседните височини е уста-
новено, че пред тях се намира цялата Нишавска армия на сърбите, разположена 
на силни позиции по височините на запад от Цариброд, между с. Петърлаш и в. 
Свети Никола при с. Планиница. Щабът на Западния корпус разпорежда да не 
се предприема никакво настъпление, а частите да се укрепят добре на заетите 
позиции и да се реорганизират и попълнят бойните си и хранителни запаси. 
По-късно, обаче, на бойното поле пристига отново княз Александър І, което 
повдига духа на командирите и долните чинове и към 15 ч. и 30 м. от позициите 
при Цариброд през миналия ден, авангардът и главните сили на Западния корпус 
атакуват силната сръбска позиция на в. Нешков връх. Към 17 ч. и 50 м. боят 
приключва, като изходът му е решен в наша полза след кръвопролитна схватка 
с хладно оръжие. Сърбите отстъпват в пълно безредие на в. Дел.3

1 И с т о р и я на Сръбско-българската война 1885 год., С., 1925., с. 568.
2 Пак там., с. 574.
3 Пак там., с. 591.
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Капитан Вълко Велчев участвува и в рекогносцировката на Пиротското поле 
от в. Нешков връх на 13 ноември, в която се включва и княз Александър І.1

Съгласно диспозицията на командуващия Западния корпус подполковник 
Данаил Николаев за действията на 13 ноември цялата позиция на корпуса се 
разделя на три участъка: лявофлангови, център и дяснофлангови. Лявофлан-
говият участък се командува от майор Петко Стоянов с началник-щаб капитан 
Вълко Велчев, като заема позиция от крайния ляв фланг на корпуса до шосето 
Цариброд - Пирот. 

Но може би в краткотрайната Сръбско-българската война, най-значителни 
са личните заслуги на капитан Велчев, демонстрирани в заключителното 
сражение при Пирот на 14 – 15 ноември. Тогава той изпълнява ключовата 
длъжност помощник-началник-щаб на Западния корпус, като офицер от Ге-
нералния щаб и до голяма степен осъществява практическото изпълнение на 
оперативното ръководство на корпуса.2

В диспозицията за боевете на Западния корпус при Пирот на 14 – 15 
ноември, издадена от подполковник Николаев на 13 ноември се посочва, че 
капитан Велчев е зачислен към щаба на Западния корпус3, т.е. действително 
изпълнява неформалната длъжност помощник-началник-щаб на корпуса. 
Той често получава за задача съставянето на оперативни заповеди, записки и 
донесения до командирите на различни отряди и части от Западния корпус в 
боевете на 14 и 15 ноември, от чиято краткост, яснота и оперативно-тактическо 
майсторство, зависи своевременното даване на конкретни цели и насоки на 
подчинените командни инстанции и въобще гъвкавостта на управлението на 
войските от Западния корпус, които по обективни причини са раздробени на 
многобройни малки по числен и боен състав подразделения. Подобен при-
мер може да посочим със записката изпратена до майор Аврам Гуджев на 15 
ноември при атаката на главната позиция на сръбската Шумадийска дивизия 
от колоната на майор Гуджев. Поради равната открита местност пред про-
тивниковата позиция майор Гуджев не желае да я атакува фронтално. Затова 
той насочва главния си удар в посока на височините североизточно от с. Ни-
шор, защото само тяхното овладяване обезпечава падането на Пирот. Докато 
се прилага това решение, сърбите заемат Пирот, а майор Гуджев получава 
споменатата записка от капитан Велчев, от която научава, че центъра на не-
говото разположение е в опасност. Тогава майор Гуджев връща своя резерв – 
Конарският полк – зад левия фланг и сам се отправя при централната колона 
на подполковник Муткуров, за да се ориентира по-добре в хода на боя, с което 
посочената от капитан Велчев опасност е ликвидирана.4

При събитията около държавния преврат и детронирането на княз Алек-
сандър І през август 1886 г. капитан Велчев оказва активна подкрепа на идей-
1 ЦДА., ф. 248 к., оп. 1., а. е. 2., л. 51.
2 Пак там., л. 53.
3 И с т о р и я на Сръбско-българската война 1885 год., С., 1925., с. 618.
4 Пак там., с. 671.
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ните ръководители на контрапреврата в Пловдив, групирани около офицерите 
от бившата Източнорумелийска милиция.

Главно поради своите заслуги за запазване на реда в държавата и неутрали-
зирането на водачите на проруския преврат и последвалите опити за бунтове през 
зимата на 1887 г., на 17 април същата година той е произведен в чин майор.1

Четири години по-късно, на 9 август 1891 г. майор Вълко Велчев получава 
чина подполковник.2

На 2 август 1895 г., подполковник Вълко Велчев е произведен в чин 
полковник.3 През 1899 г. полковник Велчев е назначен за командир на 2-ра 
пехотна Тракийска дивизия, с щаб в Пловдив.4 Като такъв той има определена 
заслуга за цялостното издигане на нивото и всестранното усъвършенствуване 
качеството на бойната и моралната подготовка на военните формирования, 
организационно обединени в състава на 2-ра Тракийска дивизия. Това са: 1-ва 
пехотна бригада (щаб в Пловдив), състояща се от 9-ти пехотен Пловдивски полк 
(щаб в Пловдив) и 21-ви пехотен Средногорски полк (щаб в гр. Станимака, дн. 
Асеновград); 2-ра пехотна бригада (щаб гр. Татар-Пазарджик, дн. Пазарджик), 
състояща се от 27-и пехотен Чепински полк (щаб в гр. Татар-Пазарджик) и 
28-и пехотен Стремски полк (щаб в гр. Карлово)5. В състава на дивизията е 
включен и 2-ри артилерийски полк с щаб в гр. Пловдив.

Полковник Вълко Велчев поставя на първо място в мирновременната си 
военна служба въпроса за навременната подготовка на частите за военно време, 
за издигане на мобилизационната готовност на дивизията, за отработване изпъ-
лнението на оперативните, мобилизационните, реквизационни планове и съсре-
доточението на формированията в най-кратки срокове в случай на война.6

На 14 февруари 1901 г., относително млад – на 41 години Вълко Велчев 
е произведен в чин генерал-майор. Той достига чина генерал-майор от рода 
оръжие“ (войски) под № 5 по ред за цялата армия и под № 4 по ред за генера-
лите от рода оръжие пехота.7

През 1902 г. по повод 25-годишния юбилей от паметните боеве на Шипка 
през Руско-турската война 1877-1878 г., Генералният щаб на Българската армия 
организира крупномащабни военни маневри в района на местата, където са 
се състояли сраженията през 1877 г., поради което маневрите от 1902 г. се по-
пуляризират като Шипченски. В тях са привлечени 2-ра Тракийска дивизия, 
командувана от генерал-майор Вълко Велчев, 3-та пехотна Балканска дивизия 
и 5-та пехотна Дунавска дивизия.8

1 ДВИА, ф.7, оп. 1, а. е. 56., л. 37.
2 Пак там., л. 37.
3 Пак там., л. 37.
4 С и с т е м. сб. (І доп.)., с. 16.
5 Пак там., с. 16.
6 ЦДА., ф. 248 к., оп. 1., а .е. 2., л. 146.
7 ДВИА, ф. 7, оп. 1., а. е. 56, л. 8.
8 ЦДА., ф. 248 к., оп. 1., а. е. 2., л. 147.
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На следващата година генерал-майор Вълко Велчев е назначен за ко-
мандир на 4-та пехотна Преславска дивизия с щаб в гр. Шумен. В нейната 
организация влизат: 1-ва пехотна бригада (щаб в Шумен), състояща се от 7-и 
пехотен Преславски полк (щаб в Шумен) и 19-ти пехотен Шуменски полк (щаб 
в Силистра); 2-ра пехотна бригада (щаб във Варна), състояща се от 8-и пехо-
тен Приморски полк (щаб във Варна) и 31-ви пехотен Варненски полк (щаб в 
Добрич).1  В 4-та Преславска дивизия е включен и 4-ти с.с. артилерийски полк 
с щаб в Шумен. Генерал-майор Велчев командува дивизията в продължение на 
около две години. Начело на тази дивизия той участвува в големите маневри 
край гр. Попово през 1904 г. и в генералщабните полски поездки на Главното 
командуване на Българската армия през 1905 г.2

От 1905 г. генерал-майор Велчев отново получава под свое разпореждане 
2-ра пехотна Тракийска дивизия, дислоцирана в гр. Пловдив. През същата 
година той получава едно от най-престижните мирновременни назначения на 
генерал в Българската армия. Генерал-майор Велчев е назначен за постоянен 
член на Висшия военен съвет при военния министър генерал-майор Михаил 
Савов.3  Предназначението, формирането на състава и функциите на военния 
съвет са регламентирани в обявенето със Заповед № 194/28 юни 1905 г. по во-
енното ведомство „Временно положение за военния съвет”.4 Военният съвет 
е съвещателно учреждение при военния министър, като в него се разглеждат 
всички проекти за законодателни и административни актове, внесени за обсъ-
ждане по усмотрение на военния министър, което означава, че решенията на 
съвета имат само съвещателно значение. Съставът на съвета се ситуира в три 
формата: извънреден, пълен и частичен. Постоянните членове на съвета, сред 
които през 1905 г. е включен и генерал-майор Велчев са четирима, като те уча-
ствуват в заседенията на съвета и в трите му формата. Председател на съвета 
е военния министър и на него се подчиняват постоянните му членове.5

През 1905 г. под ръководството на военния министър генерал-майор Ми-
хаил Савов в района между Стара Загора и Търново-Сеймен (дн. Свиленград) 
се провеждат полски поездки с командуващите дивизиите и други старши 
началници и с мнозина офицери от Генералния щаб. Генерал-майор Велчев 
също участвува като командир на 2-ра Тракийска дивизия. По време на разбора 
на приетите решения и извършените действия на занятието, генерал-майор 
Велчев убедително и аргументирано изказва, качествено ново за тогавашната 
българска военна мисъл, становище, относно оперативния план и зоната на 
съсредоточаване на Българската армия за война с Османската империя. Той 
предлага, главните сили на нашата армия, вместо в района на Средна гора 
около Стара Загора, да бъдат изнесени възможно по-близо до българо-турската 
1 С и с т е м. сб. (І доп.)., с. 16.
2 ЦДА., ф. 248 к., оп. 1., а. е. 2., л. 147 - 149.
3 Пак там., л. 152.
4 С и с т е м. сб. (І доп.)., с. 94.
5 Пак там., с. 94 - 97.
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граница и след завършване на съсредоточаването им, да се изпревари против-
ника, да се премине внезапно границата и да се пренесат военните действия 
на неприятелска територия преди турците да завършат мобилизицията и 
съсредоточението на големите си човешки ресурси от Мала Азия. Освен това, 
генерал-майор Велчев предлага, да се блокира Одрин на Маричиното опера-
тивно направление, а главните усилия да се пренесат източно от р. Тунджа, 
основните сили на армията да се съсредоточат южно от Ямбол и решителните 
действия да се насочат на Тунджанското операционно направление, с цел да се 
прекъснат съобщенията на противника между Одрин – Лозенград и Одрин – 
Цариград, като успоредно с това се обходи, блокира и изолира неприятелската 
армия в Одринската крепост.1  Тогава това мнение остава без последствия, но 
в оперативния план „А” за война с Турция от 1911 и 1912 г., преобладаващата 
част от схващанията на генерал-майор Велчев, са материализирани от автора 
на плановете генерал-майор Иван Фичев.

След като остава начело на 2-ра Тракийска дивизия в продължение на 
4 години, на 27 април 1908 г., генерал-майор Велчев е назначен за командир 
на 8-а пехотна Тунджанска дивизия2, с щаб в родния му град Стара Загора. 
Организационната структура на дивизията включва: 1-ва пехотна бригада 
(щаб в гр. Хасково), състояща се от 10-ти пехотен Родопски полк (щаб в 
Хасково) и 30-ти пехотен Шейновски полк (щаб в гр. Търново-Сеймен, дн. 
Симеоновград); 2-ра пехотна бригада (щаб в Стара Загора), състояща се от 
12-ти пехотен Балкански полк (щаб в Стара Загора) и 23-ти Шипченски полк 
(щаб в гр. Казанлък).3 В 8-а пехотна Тунджанска дивизия е включен и 8-и с.с. 
артилерийски полк с щаб в Стара Загора.4

Генерал-майор Вълко Велчев ръководи 8-а Тунджанска дивизия доста 
успешно в следващите три години и постига много добри резултати в дей-
ността си по издигането на качеството на бойната подготовка на личния й 
състав. Дивизията е включена в големите маневри на Българската армия през 
зимата на 1909 г. На 10 януари 1909 г., на основание шифрована телеграма 
от министерството на войната до военното комендантство в Стара Загора е 
заповядано свикването под знамената под формата на зимни маневри на воен-
нообучените запасняци в 12-то полково военно окръжие от 23-ти до последния 
уволнен набор, т.е. общо девет набора. Оценките в местната старозагорска 
преса на независимата журналистика са положителни относно провеждането 
на мобилизационните мероприятия и се отбелязва добрата организация на мо-
билизацията на запасните чинове на 8-а пехотна Тунджанска дивизия, както и 
личните заслуги в това отношение на командира на дивизията генерал-майор 
Вълко Велчев. Старозагорската общественост научава, че още «на втория ден 
от събирането на запаса 8-а дивизия ... с една необикновена бързина се отправи 
1 Т р е н д а ф и л о в, Ст. Генерал-майор Вълко Стамов Велчев..., с. 57.
2 ДВИА, ф.7, оп.1 , а. е. 57., л. 285.
3 С и с т е м. сб. (І доп.)., с. 17.
4 В а с и л е в, В. и др. Пос. съч., с. 160.
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в поход. Частите и се намират близо до границата добре стъкмени, бодри и 
готови първи да посрещнат неприятеля».1 8-а пехотна Тунджанска дивизия 
заема позиции на югоизточната държавна граница пред Одрин и Мустафа 
паша (дн. Свиленград), с главен район на съсредоточение и разквартируване 
около Търново-Сеймен (дн. Симеоновград). 

През лятото на 1909 г., по инициатива на генерал-майор Вълко Велчев 
основните сили на 8-а пехотна Тунджанска дивизия, предприемат екскурзия 
до районите на Шипка и Шейново. Тя има двойно предназначение – учебно-
възпитателно, постигнато чрез възкресяване спомена за решителните боеве 
по тези места през Руско-турската война 1877 – 1878 г. – и за повишаване 
нивото на бойната подготовка, чрез извършване на учения и маневри. За тази 
цел, екскурзията се осъществява на датите на eпичните Шипченски боеве през 
1877 г. – 9,10 и 11 август 1909 г. 

През 1910 г. 8-а пехотна Тунджанска дивизия отново е включена в 
крупномащабни маневри на българската армия. На тях са поканени лично 
да присъствуват цар Фердинанд, белгийския крал и чуждестранните военни 
аташета в София. Подготовката на частите на дивизията е проконтролирана от 
началник-щаба на армията генерал-майор Иван Фичев, който на 26 юли 1910 
г. пристига в Стара Загора, за да изучава характера на местността, където се 
планира провеждането на маневрите, да анализира възможностите за изпол-
зуване на войските и да даде тактически указания на командуването на 8-а 
пехотна дивизия. Последната е частично мобилизирана, като са повикани под 
знамената запасните контингенти от пехотните формирования на 25, 26, 27 и 
28 военни набори. До 1 септември дивизията взема участие в частни учения 
(във формат до пехотна бригада), а след това започват «генералните» (формат 
до пехотна дивизия) маневри, които продължават до 7 – 8 септември 1910 г. 
Главното занятие трябва да се състои в района между Сливен и Нова Загора 
със среща (учебен бой) между двете съединения, определени за участие в 
маневрите:  8-а пехотна Тунджанска и 3-та пехотна Балканска дивизия.2 През 
първата фаза (бригадното учение), проведена на 27 август 1910 г. при мест-
ността «Чадър могила», разположена на 5 км източно от центъра на Стара 
Загора, 2-ра пехотна бригада на 3-а пехотна дивизия, в състав 12-ти Балкански 
и 23-ти Шипченски пехотни полкове е «победена» от 1-ва пехотна бригада 
на 8-а пехотна дивизия, в състав 10-ти Родопски и 30-ти Шейновски пехот-
ни полкове. Командирът на 1-ва бригада полковник Георги Марчин атакува 
устремно отбраняващата се на в. «Чадър могила» 2-ра бригада и чрез постиг-
натата изненада и нанася сериозно поражение.3  Много успешно за 8-а пехотна 
дивизия се развива втората фаза (дивизионните маневри) на учението. Според 
дописката в старозагорската преса на 6 септември 1910 г. тя «поразително 
била третата дивизия». Този факт се обяснява главно с умелото командуване 
1 В-к „З о р а”, Стара Загора, год. ІІ, бр. 28, 21.01.1909 г., с. 2.
2 Пак там., год. ІV, бр. 158, 28.07.1910 г., с. 3.
3 Пак там., бр. 163, 01.09.1910 г., с. 3.
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на Тунджанската дивизия от генерал-майор Вълко Велчев.1  Общата оценка на 
резултатите от маневрите е изцяло позитивна. Те са проведени «отлично», а 
на официалния банкет, ознаменувал завършването им, цар Фердинанд заявява: 
«Моментите, прекарани сред вас, горещо стоплиха сърцето ми, понеже видях 
какъв отличен син на святата родина става българинът, като се възпитава във 
войнишките добродетели на самоотверженост и патриотизъм».2

Успоредно с управлението на 8-а Тунджанска дивизия по време на ма-
неври и учения, в последните няколко години преди Балканската война, под 
ръководството на генерал-майор Велчев на територията на 8-а пехотна Тун-
джанска дивизионна област са проведени серия от полски поездки с участието 
на офицерите от Генералщабното ведомство във Военното министерство и 
8-а Тунджанска дивизия, по югоизточната гранична полоса с Османската 
империя. Изучават се условията и спецификите на местността във връзка с 
ускореното разработване на оперативни планове за война срещу Турция и за 
мобилизацията, съсредоточаването и стратегическото развръщане на Българ-
ската армия в случай на война.3

През 1910 г. генерал-майор Велчев получава доверието на цар Фердинанд 
и на началника на Генералния щаб генерал-майор Иван Фичев за назначаването 
му за член на българо-турска комисия по разрешаване на възнкинали гранични 
спорове. По време на функционирането й, генерал-майор Велчев посещава 
стратегически важните крайгранични укрепени пунктове Одрин, Лозенград, 
Василико (дн. Ахтопол) и Малко Търново.4

Военните формирования на Старозагорския регион участвуват в крупно-
мащабни маневри на частите на ІІ-ра ВИО през 1911 г. Полевите занятия на 
дивизията завършват с двустранни маневри между нея и 2-ра пехотна Тракийска 
дивизия. Те се провеждат на 27 и 28 август 1911 г. по височините разположени 
около с. Мислимито, Брезовско. Въпреки учебно-възпитателния и подготви-
телен характер на занятието пресата в Стара Загора с нескрито задоволство и 
регионална патриотична гордост отбелязва, че «пак Тунджанската дивизия е 
победител», като «това се дължи на енергичния и съобразителен в похватите 
се генерал Велчев», показал завидни командни способности в управлението 
на 8-а пехотна дивизия.5  Всъщност истината за хода и резултата от маневрите 
е по-различна. Командуващият маневрите генерал-лейтенант Никола Иванов 
– началник на ІІ-ра ВИО – компрометира командирския авторитет на генерал-
майор Велчев, като толерира 2-ра Тракийска дивизия чрез текущите си раз-
пореждания за хода на маневрите. Маршрутите на движение и сроковете за 
заемане на определени пунктове, зададени на последната дивизия отговарят на 
действителната обстановка и изпълението им е напълно реалистично, докато 
1 Пак там., бр. 164, 08.09.1910 г., с. 3.
2 Пак там., бр. 167, 29.10.1910 г., с. 1.
3 ЦДА., ф. 248 к., оп. 1., а. е. 2., л. 154.
4 Пак там.
5 В-к „З о р а”, Стара Загора, год. V, бр. 212, 31.08.1911 г., с. 3.
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частната инициатива и избора на време за извършване на маньовър през нощта 
не са разрешени на генерал-майор Велчев. Нещо повече, последният пред-
лага да се упражни ефективността на сформираните по негова идея смесени 
«летящи» отряди от кавалерия и облекчена от тежкото си снаряжение пехота и 
артилерия, но и този опит за широко прилагане на качествено нов тактически 
приом е недопуснат от генерал-лейтенант Иванов. По този начин той накърнява 
командирското достойнство и военната чест на генерал-майор Велчев, сковава 
свободата му на действие и предрешава изхода от маневрите в полза на 2-ра 
Тракийска дивизия. В отговор на поставянето му в неравностойно положение, 
началника на 8-а Тунджанска дивизия заявява, че на война никой не ще може 
да забрани на войската да маневрира, както и когато пожелае.1

Случаят намира продължение през есента на 1911 г., когато печата пу-
бликува съобщение за предполагаем конфликт между генарал-майор Вълко 
Велчев и началника на ІІ-ра ВИО генерал-майор Никола Иванов. Впоследствие 
тези слухове са опровергани, но сред офицерите от старозагорския гарнизон 
и патриотичната общественост в града не остава в тайна факта, че генерал-
майор Никола Иванов завижда «благородно» на генерал-майор Вълко Велчев 
както за гъвкавото му и умело ръководство на 8-а пехотна дивизия, така и за 
широката му популярност сред народа в един от най-важните военни центрове 
на подчинената му военноинспекционна област – Стара Загора.2

В края на януари 1912 г. противоречията между генерал-майор Велчев и 
началника на ІІ-ра военно-инспекционна област (ВИО) с щаб в Пловдив генерал-
майор Никола Иванов, очевидно се задълбочават, защото последният успява да 
издействува смяната му от длъжността командир на 8-а пехотна Тунджанска 
дивизия, като официалния мотив е за допуснати „тактически грешки”.3

Въпреки това, в дългия период на действителната си служба в Българската 
армия, генерал-майор Велчев успява да се прояви като неспокоен, вечно търсещ 
дух и смел в своите действия командир. Той се утвърждава за самостоятелен, 
решителен и упорит началник, а в същото време със своята широка военна 
култура и достатъчна обща такава, генерал-майор Велчев се спечелва репута-
цията на рядко интелигентен и ерудиран за времето си пълководец.

След обявяването на Балканската война на 5 октомври 1912 г., големия не-
достиг в офицери и във висши началнически персонал, става причина военното 
министерство и Щаба на Действуващата армия да мобилизират всички годни за 
военна служба генерали и офицери и това отваря вратите пред генерал-майор 
Велчев за завръщане в редовете на Българската армия. Той е назначен за началник 
на 8-а Тунджанска дивизионна област, с щаб в Стара Загора. В началния период 
на военните действия (от 30 септември до 25 октомври), Главната квартира с 
Щаба на Действуващата армия и Главното тилово управление са разположение 
1 ЦДА., ф. 248 к., оп. 1., а. е. 2., л. 160.
2 В-к „З о р а”, Стара Загора, год. V, бр. 221, 02.11.1911 г., с. 2.
3 Т р е н д а ф и л о в, Ст. Генерал-майор Вълко Стамов Велчев..., с. 59.
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в сградата на Мъжката гимназия „Иван Вазов”, в Стара Загора.1
През първата седмица на войната, генерал-майор Велчев разговаря с 

помощник-главнокомандуващия генерал-лейтенант Савов и началник-щаба 
на Действуващата армия генерал-майор Фичев и не пропуска да им припом-
ни, че армията ще действува по план, много близък до оперативните идеи, 
предложени от него още през 1905 г., в замяна на което той сега е оставен на 
пасивна тилова длъжност, не отговаряща на експанзивния му темперамент и 
голяма военна амбиция. Двамата най-висши началници на Българската армия 
го уверяват, че няма да го оставят безучастен зрител във войната. Много скоро 
те удържат на думата си, като на 10 октомври генерал-майор Велчев е повикан 
в Главната квартира в Мъжката гимназия „Иван Вазов”, където генерал-майор 
Фичев му предлага да поеме сформирането на новата 11-та пехотна дивизия, 
която трябва да създаде от допълващи, опълченски и други части, невлизащи 
в организационната структура на кадровите и мобилизационни формирования 
на пехотните дивизии. В първия момент, генерал-майор Велчев долага, че не 
желае да се обвързва с подобно второкласно съединение, но впоследствие 
се съгласява, убеден от думите на генерал-майор Фичев, че при актуалното 
състояние на нещата, тази дивизия е жизненонеобходима на Главното коман-
дуване, нейното сформиране трябва да стане час по-скоро, а това може да се 
направи само от енергичен командуващ като генерал-майор Велчев.2

Поради това, на 13 октомври 1912 г. генерал-майор Велчев е назначен 
за командуващ на новосформираната 11-та пехотна сборна дивизия, с която 
взема участие в първия етап на Балканската война (1912 – 1913 г.) Дивизията е 
включена в състава на ІІ-ра армия, командувана от генерал-лейтенант Никола 
Иванов, поради което води действия по обсадния обръч около Одринската 
крепост.

Със Заповед № 14/18 октомври 1912 г. по ІІ-ра армия на генерал-майор 
Вълко Велчев се заповядва да заеме сектора от обложението (блокирането) 
на Одринската крепост между десния бряг на р. Тунджа и левия на р. Марица 
със силите на 11-та пехотна дивизия, 2-ра пехотна бригада от 9-та Плевенска 
дивизия и Хасковския отряд.3

Със своя богат военно-организаторски опит, солидна командна подготов-
ка, тактичност и твърда началническа воля, генерал-майор Велчев сформира 
изключително бързо 11-та пехотна дивизия, превръщайки я в напълно бое-
способно съединение, годно да изпълнява самостоятелни оперативни задачи. 
Тя сменя значителни кадрови части при Одрин, които са изпратени да под-
крепят І-ва и ІІІ-та армия при решителните боеве с полевата турска армия на 
линията Бунар-Хисар – Люлебургаз и при Чаталджа в най-трудните моменти 
на кампанията през 1912 г. 11-та пехотна дивизия участвува във всички боеве 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 г. том І. Подготовка на войната., С., 1937., с. 437.
2 Т р е н д а ф и л о в, Ст. Генерал-майор Вълко Стамов Велчев..., с. 59.
3 И в а н о в, Н. Балканската война 1912 – 1913 год. Действията на ІІ армия. Обсада и атака на Одринската 
крепост., С., 1924., с. 97.
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на Източния сектор за по-плътното обкръжаване на Одринската крепост, а така 
също съдействува и за успеха на решителната атака през март 1913 г.1

Поради постоянните промени в численото и бойно разписание на ІІ-ра ар-
мия и предислоцирането на различни части от нейния състав към съединените 
І-ва и ІІІ-та армия, преследващи разбитата турска Източна армия в направление 
на Чаталджа и Цариград, до 24 октомври войските на ІІ-ра армия не могат да 
пристъпят към пълно обкръжаване и блокиране на крепостта Одрин.

Генерал-майор Вълко Велчев е назначен за командуващ войските на 
Източния сектор със Заповед № 21/24 октомври по ІІ-ра армия със задача 
да осигури плътното блокиране на крепостта Одрин в целия т.нар. Източен 
сектор – на изток от реките Тунджа и Марица. За началник-щаб на сектора 
е назначен майор от Генералния щаб Иван Вълков.2 Съставът на войските от 
Източния сектор е смесен, обединени са бригади и полкове от различни диви-
зии, което затруднява тяхното управление и снабдяване. Под командуването 
на генерал-майор Велчев, с щаб в с. Ортакчи се намират: 2-ра бригада от 11-
та пехотна сборна дивизия, 2-ра бригада от 8-а пехотна Тунджанска дивизия, 
3-та бригада от 9-та пехотна Плевенска дивизия, Лейбгвардейския конен полк, 
части от 3-ти конен полк и сръбския Тимошки конен полк. Те включват 23 
пехотни дружини, 4 картечни роти, 6 полски с.с. батареи, 2 полски гаубични 
батареи, 5 1/2 ескадрона и др. по-малки части. Войските на сектора са раз-
делени на два бригадни сектора: първият от левия бряг на р. Тунджа до в. 
89,9, включително, който се заема от 2-ра бригада от 11-та сборна дивизия, а 
вторият от в. 89,9, изключено, до височината на северозапад от с. Оглу-паша, 
включително, като се заема от 2-ра бригада от 8-а Тунджанска дивизия; 3-та 
бригада от 9-та Плевенска дивизия е в маневрени войски на Източния сектор, 
разположена при с. Ортакчи.3

Когато приема командуването на Източния сектор, българските войски са 
разположени на около 12 км от източната отбранителна линия на крепостта. 
Освен това, блокадния обръч не е сключен докрай, защото южната половина 
на сектора в пространството до левия бряг на р. Марица не е заето от наши 
войски, а огънят на полската и гаубична артилерия не достига противниковите 
позиции и въобще наблюдението на крепостта е слабо, което дава много голяма 
свобода на движение и съобщение на гарнизона и не позволява да се подкопае 
в необходимата степен, за един решителен щурм, отбранителна способност 
на турските войски. От друга страна, Щабът на Действуващата армия не по-
зволява ІІ-ра армия да се доближава до крепостта на повече от 12 км, за да не 
попада в сферата на действителния крепостен огън, като забранява активни 
действия от страна на обсадната армия, която трябва да блокира крепостта, да 
неутрализира гарнизона й, за да осигурява комуникациите на главните сили 
на Българската армия, действуващи на решаващото Цариградско направление. 
1 Т р е н д а ф и л о в, Ст. Генерал-майор Вълко Стамов Велчев..., с. 60.
2 В ъ л к о в, Ив. Източния сектор при блокадата и атаката на Одринската крепост., С., 1913., с. 6.
3 Пак там., с. 7 – 9.
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Предвид тези обстоятелства генерал-майор Велчев решава: да изчака удобен 
момент за завладяване на определени ключови пунктове от противниковите 
предни позиции на Източния сектор, с което да стесни линията на обкръже-
нието до р. Марица, да лиши турците от преимуществата им, и да подготви 
почвата за успеха на една решителна атака на крепостта, каквато той допуска 
за целеъсобразна и желае да се прибегне.1

Първите по-сериозни боеве на Източния сектор започват на 26 октомври 
1912 г. Съгласно Заповед № 23/26 октомври по ІІ-ра армия от генерал-майор 
Велчев се изисква да проведе със силите на Източния сектор усилени реког-
носцировки към фортовата линия с цел да заангажира вниманието на про-
тивника и да прикове силите му, а ако се наложи да маневрира и да води бой.2  
В изпълнение на това и за да не позволи на противника да прехвърли войски 
от Източния към други сектори, най-вече Западния, където 8-а Тунджанска 
дивизия води тежки боеве, генерал-майор Велчев решава да проведе демон-
страция против източния фронт на крепостта, като дава вид, че ще атакува, но 
в същото време да не се увлича в решителна атака. На 26 октомври бойната 
част от първия бригаден сектор (58-и пехотен полк) настъпва демонстративно 
и достига линията Ени Кьой – Гадера, а бригадната поддръжка (57-и пехотен 
полк) заема линията Кючук Дюлюк – Кара Юсуф. Бойните части от втория 
бригаден сектор (10-ти Родопски и 23-ти Шипченски полк) също настъпват 
безпрепятствено и заемат десния бряг на р. Сазлъ Дере; късно вечерта към 
тях се присъединява и 3-та бригада от 9-та Плевенска дивизия (Маневрените 
войски).3

След две денонощия напрегнато движение и доближаване до фортова-
та линия, към 8 ч. на 27 октомври войските на Източния сектор изпълняват 
възложената задача за осъществяване на демонстративно настъпление, като 
едновременно с това чрез заемането на десния бряг на р. Сазлъ Дере, забе-
лежимо стесняват обръча на обкръжението около крепостта, поради което 
командуващият ІІ-ра армия одобрява действията на генерал-майор Велчев.4

На 28 октомври 1912 г. генерал-майор Велчев енергично и предприемчиво 
тласка подчинените си войски към по-нататъшно доближаване до фортовия 
пояс на крепостта, въпреки изричната заповед на командуващия ІІ-ра армия 
частите да останат на заетите места като продължават да се затвърждават и 
оборудват позициите си.5

Първо, 2-ра бригада от 11-та пехотна дивизия заема височините източно 
от с. Хадъраа, включително до височините източно от Чешме Гьолу, а в 15 ч. 
и 30 м. на 28 октомври генерал-майор Велчев заповядва на 2-ра бригада от 
8-а Тунджанска дивизия да настъпи под прикритието на нощната тъмнина 
1 Т р е н д а ф и л о в, Ст. Генерал-майор Вълко Стамов Велчев..., с. 61.
2 И в  а н о в, Н. Пос. съч., с. 126.
3 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 14 - 16.
4 Пак там., с. 24.
5 И в  а н о в, Н. Пос. съч., с. 130.
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и да заеме рида, който е непосредствено на изток от с. Мусубейли, което е 
изпълнено безпрепятствено от 2-ра Тунджанска бригада.1

На 30 октомври 1912 г. войските от Източния сектор извършват нови 
демонстративни действия, като си дават вид, че ще атакуват решително фор-
товия пояс на Одринската крепост южно от Арнауткьой, за да подпомогнат 
възобновените активни действия на 8-а Тунджанска дивизия на Южния сектор 
срещу в. Картал Тепе. Действията на частите от пръвия бригаден сектор на 
участъка срещу фортовете Маслак – Айваз Баба – Таш Табия не допринасят 
никакви териториални успехи. По-плодотворно е настъплението на втория 
бригаден сектор срещу рида Баалар Сарт, западно от с. Мусубейли, който е 
овладян от 10-ти Родопски и 23-ти Шипченски полк до 18 ч. и 30 м. на 30 
октомври. Генерал-майор Велчев опитва да доразвие този успех като се атакува 
и завземе през нощта срещу 31 октомври форта Маслак, но поради липсата 
на време за наблюдение, разузнаване и подготвяне на атаката на такъв сложен 
фортификационен обект, това действие не води до нищо съществено.2

На 31 октомври частите от Източния сектор извършват рекогносцировка 
на противниковите позиции на участъка от Маслака до Мал Тепе, като следобяд 
10-ти Родопски полк отстъпва, без видима заплаха от страна на противника, 
на гребена източно от с. Мусубейли (Шарап Йолу), което предизвиква недо-
волството на генерал-майор Велчев. Към 22 ч. той издава заповед с нощна 
атака да се овладеят от 10-ти Родопски полк, височините западно от Кум Дере, 
означени на картата с имената Ески Кумлук и Пачаджилар. Това решение, 
обаче, е твърде спорно, защото в тъмната нощ ориентацията е затруднена и 
това поставя под съмнение изпълнението на заповедта. 10-ти Родопски полк 
настъпва към дадените обекти едва на разсъмване на 1 ноември, въпреки че 
писмената заповед за атаката се получава в полка към 1 ч. и 20 м. на 1 ноември. 
Към 7 ч. и 30 м. 10-ти Родопски полк заема Ески Кумлук и Пачаджилар и за-
почва де се окопава, но след това турската крепостна артилерия го обстрелва 
с действителен огън и го поставя в тежко положение, защото той е без под-
крепата на нашата полска и гаубична артилерия, която все още е назад, твърде 
далеч от фортовия пояс на крепостта, а обсадна българска артилерия изобщо 
няма в състава на Източния сектор.3

Това рисковано излагане на големи части от втория бригаден участък на 
Източния сектор на силата на неприятелската крепостна артилерия в сфера-
та на действителния й огън, е известно на командуването на ІІ-ра армия. То 
одобрява настъпателния дух и предприемчивостта на генерал-майор Велчев, 
довели до забележимо стесняване на обръча на обкръжението около кре-
постта. А тъй като той съобщава в щаба на армията, че войските му, макар и 
разположени в сферата на действителния крепостен огън, са добре окопани 
и засега не търпят големи загуби, в 11 ч. и 15 м., генерал-лейтенант Никола 
1 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 26 - 27.
2 Пак там., с. 33 - 34.
3 Пак там., с. 37 - 39.
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Иванов заповядва частите му да продължават да се затвърждават на заетите 
позиции, ако са добре приспособени към местността и не страдат от силата 
на противниковия артилерийски огън.1

На 2 ноември турците контраатакуват, изолираните от главните сили на 
Източния сектор и дълбоко вклинени в противниковото разположение, части 
от 10-ти Родопски полк с цел да ги отхвърлят назад, източно от Кум Дере. 
Атаката на турците започва към 2 ч. и 30 м., като предизвиква известно смуще-
ние сред 2-ра и 11-та рота. 2-ра рота отстъпва в дола Кум Дере, но останалите 
части от 10-ти Родопски полк не трепват на позицията си и посрещат турците 
с бърз и точен огън, като ги отблъскват назад. До разсъмване противника ата-
кува още няколко пъти, но не постига успех. Към 8 ч. получава подкрепа от 
2-ра и 4-та дружина от 53-ти пехотен полк и се затвърждава на позициите си. 
Противникът прекратява пехотните си атаки, но през целия ден на 2 ноември 
турската крепостна и полска артилерия усърдно обстрелват 10-ти Родопски 
полк, който остава прикован в окопите.2

През същия ден се разиграват най-драматичните събития на Източния 
сектор, в периода, когато негов началник е генерал-майор Велчев. Те са ре-
зултат на неговата специфична командна дейност, в съчетание с характерните 
особености на военния му темперамент и представляват определен интерес за 
нашето изследване. Сутринта на 2 ноември 1912 г. генерал-майор Велчев при-
стига заедно с целия си щаб на позициите на 3-та бригада от 9-та Плевенска 
дивизия, твърдо решен да проведе със силите и средствата на поверените му 
войски от Източния сектор решителна атака на фортовия пояс на крепостта. 
Към 8 ч. и 30 м. той забелязва едно отслабване на противниковия огън и това 
му служи за сигнал, че настъпва времето за решителния щурм. Генерал-майор 
Велчев заповядва устно на командира на 2-ра бригада от 8-а Тунджанска 
дивизия полковник Кърджиев, 23-ти Шипченски полк да атакува и заеме 
форта Маслак, а 10-ти Родопски полк да остане твърдо на позициите си. За 
да следи отблизо боя, към 9 ч. и 30 м. с целия си щаб началника на Източния 
сектор прекосява рида Балаар Сарт и под град от куршуми се настанява в един 
окоп на стрелковата верига на 23-ти Шипченски полк. Полковник Кърджиев 
заявява, че силите на 23-ти Шипченски полк не са достатъчни за завладява-
нето на Маслака, но генерал-майор Велчев му повтаря нареждането атаката 
да продължи, като за да подсили настъпващите части, привлича 54-ти, 56-ти 
пехотен полк, една дружина от 57-и пехотен полк и две батареи. Въпреки ин-
тензивния противников огън, понасяйки сериозни загуби веригите на 23-ти 
Шипченски полк напредват към Маслака, като на генерал-майор Велчев му 
се струва, че те вече са съвсем близо до форта. В този момент, той се поддава 
на емоциите, продиктувани от впечатлителния му и лесно възбудим характер, 
които го тласкат към погрешни оценки на реалната действителност и непра-
1 И в а н о в, Н. Пос. съч., с. 144.
2 Р у с е в, Ив. Осма пехотна Тунджанска дивизия във войната срещу турците 1912 – 1913. От началото на 
войната до падането на Одрин включително., С., 1923., с. 276 – 279.
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вилни решения. Първо, в 10 ч. и 50 м., генерал-майор Велчев изпраща невярно 
донесение в щаба на ІІ-ра армия, че „В тази минута заемаме укреплението 
Маслак с батареите 58, 59 и 60”. Въпреки усилията на началник-щаба майор 
Вълков, началника на 3-та бригада от 9-та Плевенска дивизия генерал-майор 
Грънчаров и на няколко други офицери от щаба на сектора, да го убедят, че се 
заблуждава, в 11 ч. и 25 м. с телеграма до генерал-лейтенант Никола Иванов 
потвърждава завладяването на форта Маслак и съседните батареи 58, 59 и 60. 
Действителното положение на 23-ти Шипченски полк е коренно различно. 
Към 12 ч. и 30 м. 1-ва дружина е на в. Сапунджилар на около 400 м. от про-
тивниковите окопи; 2-ра дружина – на около 600 м. източно от Маслака; 3-та 
дружина – на 7 – 800 м. източно от в. Мал Тепе, а 4-та дружина – вдясно, в 
отстъп от 2-ра дружина източно от Маслака. Предвид изключително силния 
обстрел от пехотния и крепостен артилерийски огън на противника, особено 
в долината на Кум Дере, по-нататъшното движение е абсолютно невъзмож-
но. За съжаление, генерал-майор Велчев продължава да не се съобразява с 
действителността и в 13 ч. и 25 м. донася в щаба на ІІ-ра армия, че се готви 
да щурмува укреплението Айваз Баба от фортовия пояс на крепостта. Това, 
обаче, е съвършено неизпълнимо без щателна предварителна рекогносцировка, 
артилерийска подготовка и пълното очистване на противниковите предни по-
зиции, още повече, че без необходимата обсадна артилерия, бомбардировката 
на укрепленията би била безрезултатна. Следобяд на 2 ноември, командирите 
на 23-ти Шипченски полк и на 2-ра бригада от 8-а Тунджанска дивизия до-
лагат в щаба на Източния сектор, че форта Маслак се държи от противника, а 
по-нататъшното движение на техните войски е невъзможно. Към 16 ч. генерал-
майор Велчев се оттегля от позицията при Балаар Сарт към с. Мусубейли и с. 
Кючук Гердели, като по пътя, изненадан от тези донесения, заповядва лично 
на командира на 3-та бригада от 9-та Плевенска бригада да щурмува с 54-ти 
пехотен полк форта Маслак. Настъпва кулминационния момент в боя. Вече 
е 17 ч. и нощта приближава, нашата артилерия не е в състояние да се бори 
с тежката крепостна артилерия на противника, и сега само с един смел и 
решителен удар „На нож” от свежите войски на 54-ти пехотен полк би могла 
да се произведе внезапна атака на форта Маслак. Обаче, всички командири 
от Източния сектор, са объркани и обезверени в победата от емоционалните 
и импулсивни решения и заповеди на своя началник, от нежеланието му да 
приеме действителността, такава, каквато е, и най-вече от вмешателството в 
техните правомощия. Поради тези причини, те преценяват тази заповед като 
съвършено нецелесъобразна и неизпълнима, дават си само привидно външен 
вид и форма, че ще я изпълнят. През нощта на 2 срещу 3 ноември генерал-майор 
Велчев прави опити да подтикне своите подчинени командири да направят 
последно усилие и да завладеят с нощна атака форта Маслак, но вследствие 
на силната физическа умора и настъпилия морален упадък във войските и 
командирите, такава атака не се провежда.1

1 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 44 - 56.
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Действията на генерал-майор Велчев на 2 ноември и най-вече прибъ-
рзаният му опит за атака на фортовия пояс на Одринската крепост получават 
широк отзвук и в Главната квартира на Действуващата армия. В 11 ч. и 30 м. на 
3 ноември в щаба на ІІ-ра армия пристига телеграма № 869 от началник-щаба 
на Действуващата армия генерал-майор Иван Фичев. В нея се посочва, че пред-
приетата от генерал-майор Велчев операция по заемането на противниковата 
фортова линия може да повлияе неблагоприятно върху положението на ІІ-ра 
армия. Тъй като нейното изпълнение без тежка артилерия е несигурно и е 
съпроводено с много загуби и опасности, то на генерал-майор Велчев трябва 
да се нареди да не предприема повече такива рисковани мероприятия, за да не 
се открие източния фронт на блокадата и да се компрометира цялата война.1

По същество, генерал-майор Фичев съвсем обосновано, изразява недо-
волство, че действията на увлеклия се генерал-майор Велчев могат да по-
ставят обсадната армия „в твърде деликатно положение“, като напомня, че 
главната задача на 2-ра армия е да неутрализира одринския гарнизон затворен 
в крепостта.2

Цар Фердинанд също е твърде обезпокоен от схватките, провокирани 
от поривистостта на генерал-майор Велчев на Източния сектор и заповядва 
на генерал-майор Фичев да извика генерал-лейтенант Иванов по телеграфа 
и да му предаде, че държавния глава изключва идеята за атака на крепостта 
при настоящите условия, като поставя за цел на ІІ-ра армия изолирането на 
Одринската крепост и неутрализирането на гарнизона й. Царят, счита, че ІІ-ра 
армия не разполага с достатъчно сила, за да предприеме една по-добра атака, 
и ще изложи на опаност комуникационната линия на главната армия при Ча-
талджа. Той (царят) твърде много се безпокои от операцията на генерал-майор 
Велчев и заповядва на генерал-майор Фичев да предаде на генерал-лейтенант 
Иванов, че последния трябва веднага да го отстрани от командуването, ако 
той не изпълнява заповедите на командуващия 2-ра армия.3

Всъщност действителната обстановка на Източния сектор на 3 ноември 
сама налага прекратяването на настъпателните действия. Вследствие на усиле-
ните походи, боеве, глад и лошо облекло, личния състав на 23-ти Шипченски 
полк е пред пълното изчерпване на физическите си и духовни сили. Сутринта 
на 3 ноември полка, заедно с подкрепилия го 54-ти пехотен полк се оттеглят 
на рида Балаар Сартъ. Най-после, генерал-майор Велчев осъзнава нецелесъо-
бразността на една нова атака, след като войските са толкова преуморени и 
взема разумното решение да оттегли войските на Източния сектор на старите 
им позиции, в готовите им окопи, където са по-добре защитени от противни-
ковия огън. Междувременно, още в 4 ч. следобяд турците преминават в атака 
срещу левия фланг на 10-ти Родопски полк. С помощтта на поддръжки от 23-ти 
Шипченски и 53-ти пехотен полк, противника е отблъснат, но поради вече по-
1 И в а н о в, Н. Пос. съч, с. 151.
2 М а р к о в, Г. България в Балканския съюз срещу Османската империя., С., 1989., с. 119.
3 Пак там., с. 120.
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сочените причини: липса на обсадна артилерия, голяма физическа и духовна 
преумора, постоянно излагане на действителния пехотен и артилерийски огън 
от крепостта, по-нататъшния престой на 10-ти Родопски полк на необорудва-
ни позиции по височините западно от р. Кум  Дере на линията Ески Кумлук 
– Пачаджилар – Мезар Тепе, крие съвсем основателни рискове от пълното му 
разгромяване. Вечерта на 3 ноември командуването на ІІ-ра армия изпраща теле-
грама до началника на Източния сектор, в която му се препоръчва да проявява 
предпазливост и да не излага войските на противниковия огън. След като се 
съветва с началник-щаба си майор Вълков, генерал-майор Велчев, решава да 
се изтегли още по-назад – на хребета Шарап-йолу и южното му продължение, 
по левия бряг на Кум Дере. За тази цел издава заповед по войските от Източния 
сектор в 23 ч. и 20 м. на 3 ноември, в която са уточнени точните срокове за извъ-
ршване на маньовъра, скрито от турците, под прикритието на нощната тъмнина 
и на гъсти патрулни вериги. Към 7 ч. сутринта на 4 ноември, 3-та бригада от 
9-та Плевенска дивизия и 2-ра бригада от 8-а Тунджанска дивизия, завършват 
движението си към назначените позиции, където за първи път от повече от две 
денонощия получават възможност за почивка.1

Равносметката на понесените човешки загуби от предприетите по ини-
циатива на генерал-майор Велчев активни настъпателни действия на войските 
от Източния сектор за периода от 1 до 3 ноември е твърде неблагоприятна. 
Убити са 1 офицери и 116 долни чинове; безследно изчезнали – 85 долни 
чинове; ранени – 12 офицери и 869 долни чинове, или общо 1083 души из-
лезнали от строя.2

Ползата от сражението на Източния сектор, се състои най-вече в това, че 
тук са привлечени част от силите на противника от други сектори, с което е чув-
ствително облекчена задачата на войските на ІІ-ра армия на Западния и Южния 
сектор. Освен това в хода на настъплението и оттеглянето на изходни позиции 
са установени редица полезни сведения за турската отбрана на фортовия пояс 
на крепостта. Липсата на добре укрепени турски предни позиции на Източния 
сектор, затвърждава становището на командуването на ІІ-ра армия, че именно 
тук би могло до да се извърши относително най-безпрепятствено доближаването 
до фортовия пояс, което прави сектора обективно най-удобен за провеждане на 
решителната атака срещу крепостта, след съответната щателна подготовка.3

По принцип несполучливите действия на генерал-майор Велчев на Източ-
ния сектор в края на октомври и началото на ноември, могат да бъдат поставени 
в по-благоприятна светлина, ако се разглеждат, пречупени през призмата на 
гледната точка на противниковото командуване. Така например, началникът на 
турските войски на Източния сектор Али Назъм паша, долага на коменданта 
на керпостта Шукри паша, че войските му не биха могли да се съпротивляват 
дълго, ако българите предприемат силни атаки. Нещо повече, след падането на 
1 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 291 – 295.
2 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 62.
3 Пак там., с. 64.
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Одрин плененият началник на турската артилерия на Източния сектор Нури 
бей заявява: „Ако генерал Велчев на 2 ноември продължеше настъпателните 
си действия, ние бяхме готови да сложим оръжието си”.1

От друга страна, действията на генерал Велчев от 1 до 3 ноември на 
Източния сектор могат да бъдат тълкувани и като красноречиво предупре-
ждение към Главната квартира да не се настъпва повече към Цариград, а да 
се реши изхода на войната чрез решителен щурм и заемане на Одрин. Обаче, 
генерал-лейтенант Иванов е одобрил предприемчивостта на генерал Велчев, 
но го призовава и към предпазливост, защото войските от другите сектори и 
тежката артилерия не са заели още удобни позиции, за да му окажат ефикасно 
пряко съдействие. Следователно, не е уместно да се завземат укрепления с 
много кръв, а после да се изоставят.2

Със Заповед № 3/6 ноември 1912 г. по Източния сектор, с цел продължа-
ване изпълнението на възложената задача на войските от сектора – блокиране 
на Одринската крепост от източна, североизточна и югоизточна страна между 
левия бряг на р. Тунджа и левия бряг на р. Марица (южно от Одрин), сектора 
е разделен на три бригадни сектора. Първият – от блатото Гьол Баба до висо-
чината на изток от с. Хадъраа, включително – се заема от 2-ра бригада (57-и 
и 58-и пехотен полк) от 11-та пехотна дивизия и 2-ро отделение от 11-ти не 
с.с. артилерийски полк, под командуването на полковник Клисуров. Вторият 
– от посочената височина при с. Хадъраа, изключено до опорния пункт севе-
розападно от Скендер Кьой, включително – се заема от 2-ра бригада (53-ти 
и 54-и пехотен полк) от 9-та Плевенска дивизия, 2-ро отделение от 9-ти с.с. 
артилерийски полк, 2-ро гаубично полско с.с. отделение и три 15 см. обсадни 
батареи, под командуването на генерал-майор Грънчаров. Третият – от ви-
сочината източно от Скендер Кьой до височината западно от Каракасум – се 
заема от 56-ти пехотен полк от 11-та пехотна дивизия, една батарея от 11-ти 
не с.с. артилерийски полк и няколко по-малки части, под командуването на 
полковник Абрашев. Маневрените войски на сектора се състоят от 2-ра бригада 
от 8-а Тунджанска дивизия и 57-и пехотен полк.3

С продължаването на позиционните действия и престоя на войските около 
Одрин настъпва чувствително влошаване на снабдявеното с продоволствие 
и храненето на войските. Хранителните припаси и една част от хляба се пре-
возват от Мустафа паша, а другата част от хляба се пече в с. Ортакчи. Поради 
тежките, разкаляни пътища и множеството повреди на транспортните средства, 
понякога хляба пристига мухлясъл от Мустафа паша, поради това количеството 
на заболелите от стомашно-чревни болести войници се увеличава.4

Действията на 8-а Тунджанска дивизия на Южния и Западния сектор се 
активизират и в тази връзка, за да им окаже съдействие със Заповед № 6/9 
1 Т р е н д а ф и л о в, Ст. Генерал-майор Вълко Стамов Велчев..., с. 62.
2 М а р к о в, Г. Пос. съч., с. 119.
3 ДВИА, ф.744, оп.ІІ, а. е. 1,  л. 65. 
4 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 297.
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ноември по Източния сектор генерал-майор Велчев заповядва на крепостно-
обсадната артилерия на сектора веднага да открие огън срещу по-важните 
участъци на Одрин, а по възможност и против противниковите резерви. 
Останалата артилерия от втория бригаден сектор също да открие огън срещу 
близките противникови позиции.1

Предприетата артилерийска бомбардировка на Одрин продължава до 
сключването на примирието на 21 ноември. С цел да се подобри разполо-
жението на обсадната артилерия под Одрин и да се сключи още по-плътен 
обръч на обкръжение около крепостта на 18 ноември войските от Източния 
сектор заемат хребета Баалар сартъ, а на 20 ноември и Кара баир – южното 
продължение на хребета Шарап–Йолу по левия бряг на Кум – дере, от двете 
страни на пътя Одрин – Цариград.2

В 1 ч. на 21 ноември щабът на генерал-майор Велчев съобщава на всич-
ки бригадни сектори, маневрени войски и на конния отряд за сключеното 
примирие и се заповядва прекратяване на бойните действия и изпращане на 
офицери-парламентьори до турците за информиране за примирието.3

Войските на Източния сектор са разположени по местата, които заемат 
в периода преди атаката на предните турски позиции на 1 – 3 ноември. През 
двумесечния период на примирието, числеността на войските от сектора се 
увеличава постепенно. В съответствие с това се правят промени в дислоци-
рането на частите, предвид най-вероятния план за атака, както на предните 
противникови позиции, така и на фортовия пояс, в случай, че преговорите 
водени в Лондон не доведат до желания резултат и атаката на крепостта стане 
неизбежна.4

Тези промени започват още от 22 ноември, чрез намаляването бойната 
готовност на войските от сектора и разположението им по-нашироко в дълбо-
чина с цел създаване на по-добри битови и жилищни условия за личния състав. 
Определената от смесена комисия демаркационна линия минава по северния 
край на блатото Паша-чаир до р. Марица, южния извор на Кум-дере, на север 
по Кум-дере до вливането и в Мусубейлиската река, по хребета Баалар сартъ 
до точката 500 м. северно от устието на Мусубейлиската река, след това върви 
по вододела на гребена между Баалар сартъ и Маслака, височината 2 км. из-
точно от укреплението Маслак, височината Арап–тарла, 800 м. североизточно 
от с. Хасан-ага, между кръстопътя Софулар – Одрин, 100 м. южно от върха 
500 м. югозападно от с. Бююк-дюлюк, югоизточния ъгъл на блатото Гьол-баба, 
южната част на същото блато до р. Тунджа.5

Вземат се сериозни мерки за попълване на човешките загуби на войските 
от сектора – на 1 декември пристигат допълващите дружини на 10-ти Родоп-
1 В ъ л к о в, Ив.  Пос. съч., с. 74.
2 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 298.
3 В ъ л к о в, Ив.  Пос. съч., с. 87.
4 Пак там., с. 89.
5 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 299.
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ски и 23-ти Шипченски полк и попълват последните до военновременната 
им щатна численост.1

На 6 декември, след разрешение от Щаба на Действуващата армия, 
генерал-майор Велчев е освободен от длъжността началник на Източния 
сектор и сдава на временно назначения за негов приемник генерал-майор 
Грънчаров.2

Според командуващия ІІ-ра армия генерал-лейтенант Никола Иванов 
причините за смяната на генерал-майор Вълко Велчев са: растящото неудо-
волствие срещу неговата личност и методи на командуване от страна на офи-
церите и долните чинове от частите на Източния сектор; неудовлетворение 
от действията и разпорежданията на генерал-майор Велчев в началото на 
ноември; постоянните дързости и предизвикателства към щаба на ІІ-ра армия 
и особено към Тиловото й управление.3

Сега генерал-майор Вълко Велчев получава повторно назначение като 
началник на 8-а Тунджанска дивизионна област, което означава, че трябва да 
се завърне в родния си град Стара Загора. Той, обаче, остава верен на своя 
буен темперамент и своенравен характер и след сдаването на длъжността си 
на генерал-майор Грънчаров, вместо да отпътува за Мустафа паша и оттам за 
Стара Загора, решава самоволно да замине за седалището на Щаба на Дей-
ствуващата армия в Лозенград, където и приет и остава до възобновяването 
на военните действия през януари 1913 г.4

След превземането на Одрин на 13 март 1913 г. генерал-майор Велчев е 
назначен за комендант на Одринската крепост.

По време на Междусъюзническата война той изпълнява функциите на 
командир на сформирания в началото на юли 1913 г. Южен отряд, който е 
предназначен да осигури отбраната на Източна Тракия срещу евентуални 
диверсии от страна на турската армия. През юли 1913 г. под натиска на много-
кратно превъзхождащите в числено и материално отношение турски войски е 
принуден да се оттегли от цялата област, включително и от Одрин.5

След Букурещкия мирен договор и демобилизацията на армията генерал-
майор Вълко Велчев е уволнен в запас и повече не се връща на действителна 
служба. Поради това и във връзка с несъгласието си с ориентацията на Бълга-
рия на страната на Централните сили през Първата световна война запасния 
генерал Велчев се включва доста активно в партийно-политическите борби 
в страната. Политическата му дейност се задълбочава след края на войната 
и поради връзките му с метежниците от септември 1923 г., той е подложен 
на ограничения от страна на управляващата коалиция на Демократическия 
сговор.
1 В ъ л к о в, Ив.  Пос. съч., с. 90.
2 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 300.
3 И в а н о в, Н. Пос. съч., с. 222.
4 Пак там., с. 222 – 223.
5 Г и н ч е в, Г. Междусъюзническата война 1913 г., С., 1963., с. 175 – 176.
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Генерал-майор о.з. Вълко Велчев почива на 6 ноември 1935 г. в София 
на 76 годишна възраст.

Кавалер е на следните по-важни военни награди и отличия: орден „За 
храброст” ІV степен; „Свети Александър” V степен с мечове - 1885 г.; „Свети 
Александър” ІV степен - от 1886 г.; орден „За заслуга” - от 1893 г.; „Свети 
Александър” ІІІ степен - от 1894 г.; награден знак „За ХХ години отлична 
служба” - от 1899 г.; орден „За военна заслуга” ІІІ степен  - от 1901 г.; орден 
„За военна заслуга” ІІ степен - от 1907 г.; Кръст за Независимост - 1909 г.; 
чуждестранни ордени - сръбски „Таково”  ІІІ степен - от 1897 г.; персийски – 
„Лъв и слънце” 1 степен - от 1901 г.1

1 ДВИА, ф.7, оп. 1, а. е. 56., л. 37.
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ГЕОРГИ КИРОВ АБАДжИЕВ

Роден е на 22 юли 1859 г. в Стара Загора. През Руско-турската война 1877 
– 1878 г. Георги Абаджиев постъпва като доброволец в  състава на Българското 
опълчение. Зачислен е в 7-а опълченска дружина, с която взема участие във 
войната. През лятото на 1878 г. постъпва в първия „Генералски” випуск на Во-
енното училище в София. Съгласно Заповед № 40/ 10 май 1879 г. по военното 
ведомство Георги Абаджиев е произведен в първи офицерски чин прапоршчик, 
завършил курса на обучение по ІІ-ри разряд.1 Заедно с останалите възпитаници от 
първия випуск, произхождащи от Южна България на 15 май 1879 г. прапоршчик 
Георги Абаджиев пристига в столицата на Източна Румелия Пловдив. В периода 
до края на м. май той получава своето назначение за кадрова военна служба от 
командуващия въоръжените сили на автономната провинция генерал Виталис. 
Прапоршчик Абаджиев е назначен за младши офицер (взводен командир) в 5-та 
пеша дружина, с постоянно местоквартируване в гр. Казанлък.2

През ноември 1879 г. е произведен в чин подпоручик. На 9 юли 1881 г., 
подпоручик Георги Абаджиев е повишен в чин поручик.3

Съединението на княжество България с Източна Румелия го заварва на 
служба в източнорумелийската милиция. След приемането на Съединението от 
княз Александър І и във връзка с отзоваването руските офицери от Българската 
армия възниква остра нужда от командни кадри за войската. Поради това на 9 
септември 1885 г. мнозина млади офицери от южнобългарските части са по-
вишени в следващ офицерски чин. Георги Абаджиев получава чин капитан.4

Взема участие в Сръбско-българската война от 2 до 15 ноември 1885 г. 
Заедно с голяма група офицери от бившата Източнорумелийска милиция е 
произведен в по-висок офицерски чин майор на 17 април 1887 г.5  Продължава 
военната си служба в пехотните части на българската войска и на 2 август 1891 
г. е повишен в чин подполковник.6

От 2 август 1894 г. до 13 януари 1895 г. подполковник Абаджиев е уволнен 
в запас на Действуващата армия.7

1 П ъ р в и випуск на Софийското военно училище..., с. 66.
2 Пак там., с. 85.
3 ДВИА, ф.7, оп.1, а. е. 56., л. 38.
4 Пак там., л. 38.
5 Пак там., л. 38.
6 Пак там., л. 38.
7 Пак там., л. 38.
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На 14 февруари 1900 г. Георги Абаджиев е произведен в чин полковник 
под № 7 за цялата армия и под № 5 за рода оръжие пехотата.1 След това е 
назначен за командир на 21-ви средногорски полк, разквартируван в гр. Ста-
нимака (дн. Асеновград). По-късно командува 18-ти пехотен Етърски полк, 
с постоянна дислокация в гр. Търново, 2-ра пехотна бригада от 7-а пехотна 
Рилска дивизия, разположена в гр. Самоков.

От 27 март 1910 г. полковник Абаджиев получава командуването над 
1-ва пехотна бригада на 5-та пехотна Дунавска дивизия2, с щаб в гр. Русе. 
Полковник Абаджиев ръководи военните действия на бригадата във военните 
действия през Балканската война. Тя е включена в състава на ІІІ-та армия, 
под командуването на генерал-лейтенант Радко Димитриев. Командуващ 
5-та пехотна Дунавска дивизия е генерал-майор Павел Христов. 1-ва пехотна 
бригада включва 2-ри пехотен Искърски полк с постоянна дислокация в гр. 
Русе и 5-ти пехотен Дунавски на Негово Кралско Височество Херцог Роберт 
Пармски полк, с постоянна дислокация също в гр. Русе.3

Заповедтта за мобилизацията се получава на 17 септември 1912 г. в щаб на 
1-ва бригада в Русе. Войските потеглят от Русе на 24 септември по железопътна 
линия, съответно 5-ти Дунавски полк до гр. Ески Джумая, а 2-ри Искърски полк 
до гр. Преслав. Оттам частите потеглят пеша до мястото на съсредоточението 
им в ІІІ-та армия, в района южно и източно от Ямбол - Стралджа. 1-ва бригада 
формира дясната походна колона на 5-та Дунавска дивизия, като на 6 октомври 
авангарда на бригадата нощува в с. Пейчу – Махле, на турска територия, а 
главните сили – на граничната полоса в района на с. Казъ – Клисе.4

Щабът на нашата Действуваща армия съумява да постигне забележител-
на стратегическа изненада за противниковото командуване, чрез скритото от 
него съсредоточаване на цялата ІІІ-та армия, в отстъп, във фланг и тил на І-ва 
армия. Главната оперативна идея за воденето на полската настъпателна война 
в Източна Тракия на началник-щаб генерал-майор Иван Фичев се заключава 
в използуването на предимството от тази изненада и нанасянето от войските 
на ІІІ-та армия на решителен удар във фланг на турската Източна армия, в на-
правление на Лозенград, докато тя е ангажирана във фронтални боеве с І-ва 
армия по фронта между Одрин и Лозенград.5

Действията на 1-ва бригада от 5-та Дунавска дивизия в първите няколко 
дни от началото на войната се изразяват в доближаване до турската крепост Ло-
зенград и подготовка за внезапното и нападение и завладяване. На 9 октомври 
1912 г. ІІІ-та армия атакува крепостта Лозенград. 1-ва бригада от 5-та Дунавска 
дивизия с придадените и части (1-ва дружина от 24-ти пехотен полк, 1-во от-
1 Пак там., л. 9.
2 Пак там., а.е. 57. л. 265.
3 С и с т е м. сб.  (І доп.)., с. 16 - 17.
4 А б а д ж и е в, Г Действията на 1. бригада от 5.п. Дунавска дивизия във войните през 1912 – 1913 год., 
С., 1925., с. 7.
5 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 1913 ..., с. 90.
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деление от 1-ви с.с. артилерийски полк и един взвод от 8-и конен полк), под 
командуването на полковник Абаджиев, настъпва в центъра на разположението 
на ІІІ-та армия към с. Ериклер, за да заеме височините североизточно от р. 
Киризли. Бойното поле е разположено между р. Теке дере на запад и Странджа 
планина на изток, с. Ериклер на север и гр. Лозенград на изток.1

Местността, където се разиграва боя на 1-ва Дунавска бригада на 9 
октомври 1912 г. при Ериклер е гористо-хълмиста, бедна е на пътища, удобна 
е за отбрана, а така също предлага добри подстъпи и е лесно обходима откъм 
фланговете. Силно хълмистата местност е лесно проходима за пехотата и почти 
недостъпна за движението на артилерията и кавалерията.2

За действията на 9 октомври 1912 г. съгласно Заповед № 84/9 октомври 
1912 г. по 5-та Дунавска дивизия на 1-ва бригада на полковник Абаджиев се 
заповядва да настъпи по пътя за с. Ериклер - кръстопътя на юг от пътя Алма-
чик - Каракоч и да достигне и заеме височината североизточно от надписа на 
картата р. «Киризли».3

Бригадата потегля рано сутринта, при много трудни условия: лоши пъти-
ща, дъждовно време, което забавя твърде много движението. 2-ри Искърски 
полк е в бойна част, а 5-ти Дунавски полк, заедно с дружината от 24-ти Черно-
морски полк в маневрени войдки. Аванагардът в състав: две дружини с една 
батарея. До с. Ериклер противник не се среща. Веднага след това, предните 
охранителни елементи са обстреляни от противника и се завързва срещен 
бой по височините югоизточно от с. Ериклер. Към обяд 1-ва бригада пре-
минава с. Ериклер, авангардът в състав две дружини от 2-ри Искърски полк, 
една с.с. батарея и взвода от 8-и конен полк, открива един изоставен турски 
бивак и оттеглящите се турски сили на югоизток от селото към Лозенград. В 
скоро време противника се спира на позиция по гребена Кадъ–кьой – Петра, 
по левия бряг на р. Теке–дере. Там се провежда първия бой на 1-ва бригада 
от 5-та Дунавска дивизия, под командуването на полковник Абаджиев в Бал-
канската война. Силата на противника е около 5-6 табура пехота, една батарея 
и няколко картечници. Първият пехотен изстрел се дава в 13  ч., като до 14 ч. 
и 15 м. боя се води изключително от пехотата. Към това време батареята от 
авангарда открива огън, а 2-ри Искърски полк крайно енергично настъпва, 
което настъпление се поддържа от изключително интензивен огън. За кратко 
време, целия 2-ри Искърски полк се развръща в боен ред и започва упорит 
бой, като първоначално нашата артилерия не може да открие огън, понеже не 
е пристреляла целите си. По лична заповед на полковник Абаджиев, тя запо-
чва обстрел на противниковите позиции, за да окуражи пехотата. Командирът 
на 1-ва бригада решава да нанесе главния удар на левия противников фланг, 
поради по-изгодните условия на релефа. Целта на полковник Абаджиев е да 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., 
с. 235. 
2 ДВИА, ф.750, оп., ІІІ, а. е 4., л. 1.
3 Пак там., а.е 1., л. 7.
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отхвърли противника на североизток към 2-ра бригада от 5-та Дунавска диви-
зия и да го отреже от пътя му за отстъпление към Лозенград. За това към 16 ч. 
и 15 м. маневрените войски на 1-ва бригада - 5-ти Дунавски полк - са вкарани 
в първа линия, като се развръщат на левия фланг на противника. Застрашен от 
силното и непрекъснато настъпление на 2-ри Искърски и от заплашителното 
положение на 5-ти Дунавски полк на левия му фланг, противника е принуден 
да започне отстъпление.1

Противникът не издържа на стремителния устрем на 2-ри Искърски 
полк и отстъпва на втория гребен, а скоро след това и на последния гребен 
преди десния бряг на р. Сърсуват. Към 17 ч. противника отстъпва в безпо-
рядък и от този гребен, като се оттегля зад р. Сърсуват, на югоизток към с. 
Каракоч. Войските на полковник Абаджиев овладяват напълно позициите му 
на десния бряг на реката, от двете страни на пътя с. Ериклер – с. Каракоч и се 
затвърждават. Загубите на 1-ва Дунавска бригада в първия и бой за войната 
са незначителни: 1 офицер и 16 долни чинове убити; 1 офицер и 65 долни 
чинове ранени. Турските войски понасят тежко поражение, като бойното 
поле е осеяно с много убити и ранени, особено в долината на р. Сърсуват, а 
40 войници са пленени.2

През нощта на 9 срещу 10 октомври противника не се преследва, тъй като 
боя завършва на смрачаване. Частите от 1-ва Дунавска бригада започват да се 
организират и усилват на заетата позиция, която е разделена на два участъка: 
десен - 5-ти Дунавски полк и ляв - 2-и Искърски полк. Позицията на брига-
дата се разполага по десния бряг на р. Сърсуват дере, от двете страни на пътя 
Ериклер - Каракоч.3

Успехът на 1-ва Дунавска бригада на 9 октомври има изключително 
положително отражение върху войнствения дух и моралното състояние на 
войските на полковник Абаджиев. Като първо бойно съприкосновение и бойно 
кръщение срещу петвековния османски поробител, този бой изиграва ролята 
на своеобразен катализатор за придобиването на самочувствие и самоувере-
ност в собствените бойни възможности и в командните способности на всички 
началници от бригадата. При вида на разбития противник, тежките му загуби 
в жива сила, бойна техника и снаряжение, и най-вече при безпорядъчното му 
бягство от бойното поле, у целия личен състав на бригадата се затвърждава 
чувството на вяра в превъзходството на българското оръжие и българския 
войник, основано на дълбоко вкорененото от мирно време чувство на пре-
даност към Цар и Родина. Особено достойнство и висока чест за полковник 
Абаджиев и неговите подчинени е и това, че те първи от всички части на ІІІ-та 
армия влизат в сражение с турската армия.

Задачите на 1-ва Дунавска бригада за 10 октомври са уточнени в Заповед 
№ 15/ 9 октомври 1912 г. по ІІІ-та армия. Генерал-лейтенант Димитриев изисква 
1 Пак там., л. 7.
2 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 8 - 11.
3 ДВИА, ф.750, оп., ІІІ, а .е 1., л. 8.
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5-та Дунавска дивизия да настъпи на разсъмване към участъка между буквата 
„Ф” при  надписа р. Кирезли и в. 215 северно от с. Ахмач, като охранява левия 
си фланг и тила си откъм Малко Търново.1

При боя на 1-ва Дунавска бригада на 10 октомври при Лозенград характера 
на местността е следният: този участък е хълмист, открит и по високите му 
части увенчан с голи скали, които предлагат добри закрития за отбраняващите 
се. Действията се развиват по двата бряга на р. Сарсуват-дере, между пътищата 
Ериклер - Каракоч и Алмачик – Каракоч.2

1-ва Дунавска бригада продължава да действува на десния фланг на 5-та 
Дунавска дивизия и на 10 октомври, като 5-ти Дунавски полк настъпва срещу 
противника на позициите му от буквата „Ф” на надписа р. Кирезли до пътя с. 
Алмаджик – с. Каракоч, включително, а 2-ри Искърски полк атакува позициите 
на противника вляво от посочения път до пътеката от с. Кадъ–кьой – с. Кара-
коч и до участъка западно от в. 215. Отбраната на противника е изградена по 
височините на левия бряг на р. Сърсуват. Настъплението на бригадата започва 
в 8 ч. и 35 м. и още до обяд противника е отблъснат от линията на височините 
по левия бряг на р. Сърсуват, след което отстъпва и се спира на височините 
по линията между буквата „Ф” на надписа р. Киризли и в. 215 – северно от с. 
Ахмач. И този ден настъплението се води и от страна на двата полка крайно 
енергично, като се поддържа през всичкото време активно от артилерията. След 
форсирането на р. Сърсуват дере и двете дружини от бригадния резерв влизат 
в боя. Пълното усилване на бойната част подтиква войските да настъпят още 
повече напред. В това време се подравняват с частите от бригадата войските 
от 3-та бригада от 5-та Дунавска дивизия, които действуват в ляво, а така също 
и 7-и Преславски полк, като те повдигат до последния предел настъпателния 
дух на бригадата. Тя преминава в енергично настъпление, което предизвик-
ва уплаха в редовете на противника и последния се обръща в бягство. 1-ва 
Дунавска бригада се увлича в преследване, задминава назначения й за деня 
обектив - буквата «ф», източно от надписа Киризли, и се озовава почти пред 
стените на Лозенград, около селото Каракоч. В този момент противника почва 
да обсипва с артилерийски огън нашите части. Този огън предизвиква едно 
известно смущение, което обаче, бързо е прекратено.3

Следобяд 3-та Дунавска бригада изпраща части в подкрепа на 1-ра Дунав-
ска бригада и с тяхна помощ турците са отхвърлени и от втората си позиция 
за деня. Към 17 ч. завалява проливен дъжд, който бързо разкалва почвата и 
затруднява преследването на противника. 

Към 18 ч., когато пехотата на 1-ва Дунавска бригада е силно увлечена 
напред, а артилерията съвършено изостанала назад и не може да даде необ-
ходимата поддръжка, от крепостта Лозенград неприятеля почна да обстрелва 
със силен артилерийски огън пехотата ни. Пръсването на снарядите в силно 
1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 103.
2 ДВИА, ф.750, оп., ІІІ, а. е 4., л. 4.
3 Пак там., а.е 1., л. 8 - 9.
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сгъстените бойни редове на задните части на пехотните колони на 1-ва Дунав-
ска бригада предизвиква в последните едно силно смущение. Погледите на 
пехотата са обърнати назад към нашата артилерия, която след около половин 
час пристига на бойното поле, бързо заема позиция и със силен огън започна 
да обстрелва противника. Към 20 ч. вечерта с усилията на всички началници 
и под влияние на нашия артилерийски огън пехотните части се успокояват.1

Въпреки това през нощта срещу 11 октомври полковник Абаджиев, уста-
новява, че някои части от бригадата му са се увлекли толкова много в боя, че 
благодарение на много силния си устрем дори са задминали дадените им за 
заемане обекти и са достигнали почти до Лозенград. Към 20 ч. вечерта, предни-
те части от 2-ри Искърски полк са разположени на височините северозападно и 
непосредствено до с. Каракоч, а тези от 5-ти Дунавски полк вдясно от него.2

В боя на 10 октомври 1-ва Дунавска бригада на полковник Абаджиев по-
нася по-значителни човешки загуби, отколкото предишния ден. Убитите са 1 
офицер и 37 долни чинове, а ранените 10 офицери и 250 долни чинове.3

Със Заповед № 16/10 октомври 1912 г. по ІІІ-та армия за действията на 
11 октомври генерал-лейтенант Радко Димитриев поставя за задача на 5-та 
Дунавска дивизия да атакува северния фронт на крепостта Лозенград от редута 
Раклица, изключено, до редута Скопо, включено.4

През време на боя на 10 октомври частите на 1-ва Дунавска бригада се 
размесват много силно, поради което полковник Абаджиев донася в щаба на 
5-та Дунавска дивизия, че настъплението не може за се започне в уречения 
час – 6 ч. на 11 октомври, защото частите трябва да се подредят и да намерят 
обозите си, за да си попълнят запасите от боеприпаси.5

На разсъмване на 11 октомври гъста мъгла покрива бойното поле северно 
от Лозанград, а откъм противника не се виждало нищо и е царувало гробно 
мълчание. Към 8 ч. мъглата се вдига и частите от 1-ва Дунавска бригада, вече 
в пълен ред и състав, заемат назначените им изходни пунктове за атака на кре-
постта. Изпратени са патрули за разузнаване, които не откриват никакви следи от 
противникова дейност в Лозенград. Междувременно командуващия ІІІ-та армия 
пристига в района северно от Лозенград и се убеждава от лично изпратени от 
него разезди към града, че той е изпразнен от турските войски. Към 10 ч. и 45 м. 
той заповядва на 5-та Дунавска дивизия да настъпи енергично към Лозенград, да 
го очисти от отделните противникови стрелци, да вземе заложници от местното 
турско население и като премине през града да излезе на 2-3 км. южно от него, 
където да се спре за да бъде заменена от други войски.6

1 Пак там., а.е 4., л. 4.
2 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 13 - 16.
3 Пак там., с. 16.
4 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 115.
5 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 16.
6 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 
330. 
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На 11 октомври 1912 г. в 8 ч. сутринта 1-ва Дунавска бригада заема назна-
чения й участък, а артилерията с огън се опитва да сондира дали противника 
още е в Лозенград или го е напуснал. До обяд няма отговор на нашите артиле-
рийски изстрели, поради което се заповядва общо настъпление. 1-ва бригада 
първа преминава през града. След това и се зачислява участък за охрана от 
шосето Кърклисе - Ениджи до пътя Кърклисе - развалини Асан бегли. Този 
участък се разделя между двата пехотни полка, като 2-ри Искърски полк заема 
десния подучастък, а 5-ти Дунавски полк – левия.1

Влизането и преминаването на 1-ва Дунавска бригада през Лозенград се 
извършва при пълен боен ред и голяма тържественост. С гордо развети знамена, 
с музика и песни, полковете на полковник Абаджиев, навлизат в града към 11 
ч. на 11 октомври, преминават на другия му край и бързо заемат нови позиции 
на р. Кара–агдер. Бригадата получава задача да охранява участъка от шосето 
Лозенград – Ениджи, до пътя Лозенград – развалините на Асан бегли.2

Основният извод от боевете на 9 и 10 октомври при с. Ериклер и до-
лината на р. Сърсуват по отношение командната дейност на полковник 
Абаджиев и бойната дейност на подчинените му началници и войници е, че 
всички проявяват много висок морал и постигат забележителна победа над 
османските войски, благодарение на която, противникът напуска в паническо 
бягство бойното поле пред фронта на цялата 5-та Дунавска дивизия и изоста-
вя без бой крепостта Лозенград. Разумната частна инициатива на полковник 
Абаджиев и по-низшите командири от 1-ва Дунавска бригада, проявена на 10 
октомври, когато вследствие на мъглата, дъждовете, непознатата и силно пре-
сечена планинска местност, по-висшите военначалници – командира на 5-та 
Дунавска дивизия генерал-майор Павел Христов и командуващия ІІІ-та армия 
генерал-лейтенант Радко Димитриев – не могат да ръководят непосредствено 
действията на войските.3

За съжаление, следобяд на 11 октомври и на следващия ден генерал-
лейтенант Радко Димитриев пропуска отличната възможност да организира 
незабавно преследване на разбития ІІІ-ти турски корпус и да му нанесе 
окончателно поражение. Началник-щабът на Действуващата армия правилно 
отбелязва, че разпорежданията на командуващия ІІІ-та армия след заемането 
на опразнения от противника Лозенград нарушават основните принципи на 
военното изкуство, които в случая повеляват енергично настъпление на цяла-
та ІІІ-та армия още на 11 октомври на югоизток, като 5-та Дунавска дивизия 
настъпи по шосето за Бунар-Хисар, за да се възстанови съприкосновението с 
турците и да не им се дава възможност да отдъхнат и да се организират.4

Вместо това, с донесение № 803/11 октомври до Главната квартира, 
генерал-лейтенант Радко Димитриев пише, че счита за необходимо да предо-
1 ДВИА, ф.750, оп., ІІІ, а.е 1., л. 9.
2 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 17.
3 Пак там., с. 17.
4 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 1913 ..., с. 120 - 121.
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стави почивка от 2-3 дни на по-голямата част от армията си за попълване на 
возимите и носими продоволствени и бойни припаси1, т.е. по свое усмотре-
ние обрича войските си на няколкодневно бездействие, което позволява на 
турците да се оттеглят организирано на линията Бунар-Хисар – Люлебургаз 
и да дадат ожесточен отпор на нашата армия на тази предварително укрепена 
линия. Очевидно, в Щаба на Действуващата армия също са недостатъчно до-
бре ориентирани в действителната обстановка, а и генерал-майор Иван Фичев 
проявява свойствената си нерешителност пред лицето на опасността и отговор-
ността да заповяда едно бързо преследване на противника, без да е осигурено 
добро разузнаване и да е възстановено съприкосновението с турците, защото 
в отговор на донесението от генерал-лейтенант Димитриев с Директива № 
4/12 октомври, Щабът на Действуващата армия препоръчва на „Трета армия 
да остане в Лозенград и околностите”, а конната дивизия да настъпи по пътя 
Лозенград – Бунар-Хисар – Виза и да води активно разузнаване.2

За степента на тежестта на допуснатата фатална грешка от командуването 
на ІІІ-та армия и Щабът на Действуващата армия със спирането на настъпател-
ните операции на 11 октомври, добиваме пълноценна представа от оценката за 
това решение на българските военначалници, направена от военноисториче-
ската секция на германския Генерален щаб в изследването му за Балканската 
война от 1914 г. Според нея „и сега победителят, както в много други войни, се 
бе отказал да преследва победения си противник”. Българското командуване 
допуска по цялата линия да изгуби съприкосновението си с противника. То 
изпада в пълно неведение, относно посоката на отстъпление на турската армия. 
Нашето командуване не успява да си даде ясна сметка за пълната деморализа-
ция обхванала турските войски, някои части от които се бият храбро на 9 и 10 
октомври. Бързото му отстъпление след това, кара нашето командуване да до-
пусне, че турците умишлено отстъпват на задни позиции, където възнамеряват 
да дадат генерално сражение. Вероятно това са основните причини, поради 
които българското Главно командуване решава първо да попълни запасите и 
да устрои и подреди войскита на ІІІ-та и І-ва армия.3

Поради изложените съображения 1-ва Дунавска бригада остава в Лозен-
град на 12 октомври 1912 г., като се разполага в турските казарми на източния 
край на града.4

На 13 октомври бригадата остава на квартирите си, а съгласно Заповед 
№ 20/14 октомври по ІІІ-та армия, 5-та Дунавска дивизия трябва да настъпи 
на разсъмване на 14 октомври по пътя Лозенград – Юскюп-дере – Йено – 
Бунар-Хисар, като до вечерта достигне триъгълника Бунар-Хисар – Индже-
клер – Йено.5

1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 135.
2 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 1913 ..., с. 122.
3 Б а л к а н с к ат а  война 1912 – 1913. Военните действия в Тракия ..., с. 100 – 101.
4 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 17.
5 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 170.
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Паузата в активните бойни действия е прекъсната и към 9 ч. и 40 м. на 14 
октомври 1-ва Дунавска бригада на полковник Абаджиев потегля от Лозенград 
по зададения маршрут. Поради падналите обилни дъждове през последните 
няколко дни, пътищата са силно разкаляни и това забавя движението. След 
тежък 12-часов поход, към 21 ч. и 20 м. бригадата достига с. Инджеклер, където 
се разквартирува, като през нощта срещу 15 октомври полковник Абаджиев 
организира разполагането на бойното охранение на линията от чифлика Ташлъ 
изключено, до височината находяща се на югоизток от надписа „Караагач – 
дере” изключено, като влиза в свръзка с 2-ра Дунавска бригада.1

От следващия ден за 1-ва Дунавска бригада започват епичните боеве на 
линията Бунар-Хисар – Люлебургаз, неразделна част от решаващото сражение 
в Балканската война, където си дават среща главните сили на полевите войски 
на Българската и Турската армия, за да наклонят везните на победата към 
по-силния. В 7 ч. на 15 октомври генерал-лейтенант Радко Димитриев издава 
Заповед № 22 по ІІІ-та армия, според която 5-та Дунавска дивизия трябва до 17 
ч. следобед да се разположи в района между реките Соуджак-дере и Караагач-
дере, южно от шосето Бунар-Хисар – Виза.2

Заповедтта на генерал-майор Павел Христов до 1-ва Дунавска бригада 
съдържа указание бригада да се придвижи на десния фланг на дивизията по 
пътя Инджеклер – Караагач – Чонгора и до 17 ч. да заеме южния склон на 
голямата безименна височина между реките Соуджак-дере и Караагач-дере, т.е. 
бригадата на полковник Абаджиев получава за изпълнение основната задача 
на 5-та Дунавска дивизия. Авангардът на бригада потегля към 9 ч. и 15 м., 
като в скоро време постовете от предното бойно охранение са изтласкани от 
значителни противникови сили, които настъпват енергично в направление на 
Караагач – Мандрица (Армянска мелница).3 Противникът разполага с превъ-
зхождащи сили, поради което полковник Абаджиев решава да ръзвърне в боен 
ред цялата си бригада по височините североизточно от с. Кулиба, като по този 
начин се слага начало на голямото фронтално сражение между българските 
и турските войски на линията Бунар-Хисар – Люлебургаз. Сражението на 
1-ва Дунавска бригада при с. Кулиба - Мандрица (Армянска мелница) твърде 
сполучливо е определено от генерал-лейтенант Радко Димитриев като една 
своеобразна увертюра или прелюдия към „великата драма” на Балканската 
война – боят при Бунар-Хисар – Караагач – Люлебургаз.4

Задачата на 1-ва Дунавска бригада за действията на 15 октомври 1912 г. 
е да настъпи от с. Инджеклер през Караагач-дере към с. Чонгора. 

Първоначалното донесение на началника на предното охранение на 1-ва Ду-
навска бригада, че е атакуван от много силни противникови сили, е посрещнато 
от полковник Абаджиев със свойственото му спокойствие и хладнокръвие и той 
1 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 19.
2 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 175.
3 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 21.
4 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 178.
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нарежда бригадата да продължи движението си към Караагач, но постепенно 
разбира, че турците са преминали в решително настъпление с крупни сили. В 8 ч. 
и 15 м. се получава донесение от началника на предните постове, че противника 
атакува от южна посока. В 9 ч. пристига ново донесение по този проблем, като 
се моли за поддръжка на предните постове. За да се обезпечи безпрепятственото 
движение на 1-ва бригада към с. Чонгора и за да не се позволи на противника да 
се вреже  между 1-ва Дунавска бригада и 4-та Преславска дивизия, с което би 
могъл да излезе в тил на бригадата, е необходимо този настъпващ противник да 
се спре. За да се изпълни това, изпраща се подкрепление първо една рота, после 
цяла дружина, обаче и тези сили се оказват недостатъчни. Двете дружини от 2-ри 
Искърски полк, които са разположени в предно бойно охранение на 15 октомври 
1912 г. се оказват недостатъчни да спрат настъпващия противник, поради което 
са усилени с още една дружина и по такъв начин боя се разраства. Характерът 
на местността, където се разиграва сражението на 1-ва Дунавска бригада на 15 
октомври между р. Караагач-дере и селата Кулиба - Караагач и чифлика Ташла 
е вълнист, съвършено открит. През бойното поле минават пътищата Инджеклар 
- Караагач и Кулиба – Караагач.1

Към 12 ч., 6 дружини от бригадата се поставени в бойна част, а двете 
дружини от 5-ти Дунавски полк, които са в авангард сега образуват манев-
рени войски. Поради това към 14 ч. и 30 м. цялата бригада излиза в бойната 
линия и много бавно напредва в югоизточна посока.2 Сражението навлиза в 
пълния си разгар, като загубите на 1-ва Дунавска бригада са сериозни и по-
нататъшното настъпление е затруднено. Противникът, постоянно получава 
резерви и се опитва да обхване левия фланг на бригадата. Положението на 
бригадата надвечер става сериозно, защото големи турски маси се движат по 
гребена, по посока на с. Караагач откъм Люлебургаз. Пред бригадата се по-
ставя дилемата или да продължи чисто отбранителния бой, или като развърне 
всички свои сили да мине в настъпление с цел да отблъсне противника към 
р. Караагач дере, за да се обезпечи движението на бригадата в източна посо-
ка, за да си изпълни задачата. Тъй като според полковник Абаджиев втория 
начин на действие отговаря на конкретните условия, той прибягва към него. 
1-ва Дунавска бригада излиза с чест от това трудно положение благодарение 
на мъжеството и хладнокръвието на полковник Абаджиев и на героизма и 
самоотвержеността на офицерите и долните чинове. Забелязва се известно 
колебание у противника, а 1-ва Дунавска бригада напредва постепенно. Към 
този момент всиките 8 пехотни дружини на 1-ва Дунавска бригада са вкарани 
в бойна част, като бригадата заема крайно разтегнато положение (около 5 км 
и по целия фронт боя се води от най-тънки вериги със слаби поддържки. По-
ложението на бригадата е сложно, но тя излиза от него с чест. Нашите части 
постепеннно напредват, забелязва се едно слабо колебание у противника. 
След включването в боя на частите от 3-та Дунавска бригада, противника е 
1 ДВИА, ф.750., оп., ІІІ, а. е 4., л. 8.
2 Пак там., с. 179.
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обърнат в пълно отстъпление и вечерта някои наши части достигат до брега 
на р. Караагач-дере, но поради неудобното си разположение са оттеглени на 
самия гребен на масива между реките Караагач-дере и Яна-дере.

Към 15 ч. пристига помощ от 4 дружини от 3-та бригада от 5-та Дунавска 
дивизия, които увличат и войските от 1-ва Дунавска бригада и всички части 
се вдигат напред смело и решително. Противникът е зашеметен, започва да 
отслабва огъня си, а след това отстъпва в безпорядък. Към 15 ч. боят е в най-
силния си разгар; частите настъпват енергично напред към обективите си 
по противниковите позиции, което настъпление принуждава противника да 
отстъпи на левия бряг на р. Караагач-дере. Към 16 ч. пристигат 4 дружини 
от 3-та Дунавска бригада, които са насочени да поддържат десния фланг на 
1-ва Дунавска бригада. Турците отстъпват панически чак на левия бряг на 
Караагач-дере, а някои от частите на 1-ва и 3-та Дунавска бригада се увличат 
в преследването и дори задминават обектите си, включително Караагачките 
лозя. Към 18 ч. кръвопролитния и славен бой на 1-ва Дунавска бригада е пре-
кратен с пълна победа за войските на полковник Абаджиев.1

В следствие, до свечеряване бригадата заема позиция по височините 
между с. Кулиба - Караагач - Ташла, с фронт на югоизток. Вечерта позицията 
е приведена в отбранително положение и към 4 ч. и 15 м. на 16 октомври е 
напусната от бригадата, в присъствието на противника, под прикритието на 
силни пехотни вериги и на тъмнината.2

Резулататът от боя: противника е отрупал бойнато поле с трупове, като 
трофеи за войските от 1-ва Дунавска бригада се считат една оставена от тур-
ците с.с. артилерийска батарея, която бригадата не успява да вземе със себе 
си при отстъплението през нощта срещу 16 октомври. По време на този бой 
на 1-ва Дунавска бригада се отличават всички военнослужещи, от най-стария 
началник до последния войник, с проявената неизчерпаема енергия, голяма 
стремителност и лична храброст.3

Сражението на 15 октомври на 1-ва Дунавска бригада при с. Кулиба - Ман-
дрица (Армянска мелница) е едно от най-ожесточените изобщо през Балканската 
война, което личи от сведенията за извънредно големите човешки загуби на брига-
дата. 2-ри Искърски полк губи 20 % от състава си – 13 офицери и 686 долни чинове 
излезли от строя, от тях убити – 2 офицери и 226 войници и ранени 11 офицери 
и 460 долни чинове. 5-ти Дунавски полк губи 9 офицери и 559 долни чинове, от 
които 3 офицери и 80 долни чинове. Артилерийският полк – 2 ранени войници. 
Или всичко 22 офицери и 1247 долни чинове излезнали от строя на 1-ва Дунавска 
бригада. 45-ти пехотен полк от 3-та Дунавска бригада дава 2 офицери и 112 долни 
чинове излезнали от строя, от които убити 2 офицери и 8 долни чинове.4

1 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 22 - 26.
2 ДВИА, ф.750, оп., ІІІ, а. е 1., л. 10-11.
3 Пак там., а.е 4., л. 9 - 10.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 152. 
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Значението на този първи бой от голямото петдневно сражение при 
Бунар-Хисар – Люлебургаз е позитивно върху нравственото състояние и 
войнствения дух на войските от І-ва и ІІІ-та армия. Само няколко дни след 
поголовното си бягство от Лозенград, турците съумяват да се окопитят 
и на 15 октомври сутринта преминават в решително настъпление срещу 
1-ва Дунавска бригада на полковник Абаджиев. В този бой е пречупен на-
падателния устрем и бойния дух на турските войски, защото полковник 
Абаджиев разгръща напълно командните си способности, успява да предаде 
храбростта и хладнокръвието си на своите офицери и войници, и вечерта на 
15 октомври налага волята си над противника в един от най-важните участъ-
ци от противниковите позиции на линията Бунар-Хисар – Люлебургаз – в 
центъра – като му отнема инициативата и го принуждава да премине към 
отбрана.1 Успешните действия на 1-ва Дунавска бригада в боя при с. Индже-
клар – Караагач-дере – с. Кулиба – Мандрица (Армянска мелница) доказват, 
че тя може да се бори с двойно по-силен противник, като личния й състав 
проявява неизчерпаема енергия, голяма стремителност, самоотверженост 
и храброст. Нейното решително настъпление изплашва противника и раз-
колебава твърдостта му, като го обръща в бягство към силните му позиции 
на брега на Караагач-дере.2

Късно вечерта и през нощта срещу 16 октомври полковник Абаджиев 
получава две заповеди от командира на 5-та Дунавска дивизия генерал-майор 
Павел Христов: в първата е посочено, че противника се намира пред фронта 
на 4-та Преславска дивизия и 1-ва Дунавска бригада не трябва да се увлича в 
преследване срещу него, а да си заеме посочения за 15 октомври обект; втората 
разпорежда бригадата да вземе всички мерки да се разположи на мястото си 
вдясно от 2-ра Дунавска бригада.3

Генерал-лейтенант Радко Димитриев пише, че не са му известни мотивите, 
от които се е ръководел командира на 5-та Дунавска дивизия, когато издава 
тези заповеди, с които двете негови бригади – победителки са изтеглени, без 
да има обективни причини, от бойното съприкосновение с противника и са 
върнати на позиции при с. Инджеклер. С тази  сериозна грешка са изпуснати 
плодовете от победата на 1-ва Дунавска бригада и подкрепилите я части от 3-та 
Дунавска бригада, а противникът укрепва отново своя център на позициите 
по линията Бунар-Хисар – Люлебургаз.4

Като добросъвестен войник полковник Абаджиев изпълнява заповедите 
на своя дивизионен началник и към 8 ч. на 16 октомври 1-ва Дунавска бригада 
се отправя в походен ред за с. Чонгора.5

За действията на 16 октомври командирът на 5-та Дунавска дивизия за-
1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 180.
2 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 27.
3 Пак там., с. 26.
4 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 181.
5 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 27.
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повядва на 1-ва Дунавска бригада да се движи по пътя за р. Соуджак-дере, а 
след това в направление на гр. Виза.1

Съгласно Заповедта по 5-та Дунавска дивизия № 92/15.10.1912 г. на 1-ва 
бригада се заповядва да настъпи по пътя Инджеклар - Караагач - Чонгора и 
се разположи по южния склон на Плоската Безименна височина между над-
писите на р.р. Соуджак -дере и Караагач-дере.2

В 8 ч. сутринта на 16 октомври 1-ва Дунавска бригада потегля в походен 
ред към с. Чонгора. Когато наближава р. Караагач-дере челният отряд завързва 
бой с предните части на противника. С приближавеното към Караагач-дере, 
предният отряд на бригадата е внезапно обстрелян от силен шрапнелен огън 
на противника откъм левия (източния) бряг на същата река. В 11 ч. полковник 
Абаджиев получава заповед от генерал-майор Христов да завие на ляво и да 
настъпи към височината източно от чифлика Теке. Авнагардът на бригадата се 
обръща във флангард и под прикритието му бригадата се приближава към с. 
Тузаклий. Така, в следствие устна заповед от пристигналия на полесражението 
командир на 5-та Дунавска дивизия, бригадата на полковник Абаджиев изменя 
посоката на движението си на североизток към с. Тузаклий и височините из-
точно от чифлика Теке. Така че на войските на 1-ва Дунавска бригада се на-
лага да извършат един твърде опасен и рискован флангови марш в близост до 
противника. По това време съседната 2-ра бригада от 5-та Дунавска дивизия 
води бой с противника. 

Към 14 ч. и 30 м. бригадата на полковник Абаджиев се доближава на 2 
км от с. Тузаклий и по заповед на генерал-майор Павел Христов се разделя 
на две части, които застават на двата фланга на 2-ра Дунавска бригада, с цел 
да удължат и укрепят бойния й фронт и при възможност да обхванат двата 
фланга на турците пред фронта 2-ра бригада, да настъпят към гр. Виза и да 
го овладеят.3

Следователно, отново по заповед на дивизизионния командир. 1-ва Ду-
навска бригада е разделена на две: 5-ти Дунавски полк се насочва южно от с. 
Тузаклий с цел да удължи десния фланг на 2-ра Дунавска бригада, който води 
бой с противника, заемащ позиции по височините между реките Караагач-
дере и Соуджак-дере, с фронт на югозапад. 2-ри Искърски полк е назначен 
да удължи левия фланг на 2-ра бригада от 5-та дивизия. Към 16 ч. и 15 м. 
полковете от бригадата влизат в боя, който продължава до смрачаване. След 
влизането в боя на 5-ти Дунавски полк се получава съобщение от командира 
на 2-ра бригада, че войските му са изпаднали в критично положение и моли 
за поддръжки. Изпратената му една дружина от 5-ти Дунавски полк се оказва 
недостатъчна, защото големи групи войници от 2-ра бригада отстъпват. Следва 
още една молба за подкрепа от командира на 2-ра бригада до командира на 
5-ти полк за поне една дружина допълнително. Докато се развиват тези дей-
1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 195.
2 ДВИА, ф.750, оп., ІІІ, а. е 4., л. 6.
3 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 28 - 29.
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ствия полковник Абаджиев с щаба си е зад 2-и Искърски полк, който удължава 
левия фланг на 2-ра Дунавска бригада, при което той не получава сведения за 
исканата подкрепа от 2-ра бригада.1 

Боят на 2-ра и 3-та бригада от 5-та Дунавска дивизия на 16 октомври 
придобива крайно ожесточен характер, защото противника вкарва в сраже-
нието свежи крупни сили, които настъпват по пътя от Виза за Соуджак-дере, 
при това са поддържани от не по-малко от 8-10 артилерийски батареи. Към 
посочения момент на вкарване в боя на войските на 1-ва Дунавска бригада, 
турците изправят пред критично положение частите на другите две бригади, 
благодарение на численото си превъзходство и голямото надмощие в артиле-
рия: 40 турски полски оръдия срещу само 8 планински наши.2

Само благодарение на своевременното включване в този тежък бой на 1-ва 
Дунавска бригада и удължаването на бойния ред на 2-ра Дунавска бригада, 
застрашителното за фронта на цялата 5-та Дунавска дивизия турско настъ-
пление е спряно с настъпването на нощната тъмнина на височините между 
реките Караагач-дере и Соуджак-дере.3 При това положение боят се прекратява 
с настъпването на тъмнината.

Тъй като вечерта на 16 октомври 1-ва Дунавска бригада е разделена и 5-ти 
Дунавски полк действува на десния фланг на 2-ра Дунавска бригада, а 2-ри 
Искърски полк на левия й фланг, то и позициията на 5-та Дунавска дивизия е 
поделена на участъци: десен състоящ се от 5-ти Дунавски полк и 18-ти Етъ-
рски полк под командуването на полковник Софрониев, център, включващ 
20-ти  Добруджански, три дружини от 2-ри Искърски и две дружини от 5-ти 
Дунавски полк под командуването на полковник Абаджиев, и ляв, състоящ се 
от 3-та Дунавска бригада.4

В завързалото се фронтално сражение на ІІІ-та армия със силни турски 
части на линията Бунар-Хисар – Люлебургаз на 16 октомври и свързаното с 
него силно разбъркване и размесване на частите от тази армия, командуването 
на армията изпада в почти пълно неведение за действителната обстановка на 
фронта. Този факт личи от неясната заповед издадена от генерал-лейтенант 
Димитриев до 5-та Дунавска дивизия в 21 ч. и 20 м. на 16 октомври, относно 
действията за 17 октомври, която изисква да се остави само една бригада 
срещу противника при Соуджак – Евренджик, а другите две бригади да се 
насочат против десния фланг на противниковата позиция по левия бряг на 
Караагач-дере.5

Положението на 5-та Дунавска дивизия прави невъзможно изпълнението 
на тази заповед. Вечерта на 16 октомври турците пред нейния фронт не само 
1 ДВИА, ф.750, оп., 3, а. е 1., л. 11 - 12.
2 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 197.
3 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 1913..., с. 144.
4 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 30 - 31.
5 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 305.
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не отстъпват, но дори се готвят на следващата сутрин да преследват българите. 
Нито един войник не може да бъде отделен, за да се помогне на 4-та Преслав-
ска дивизия с настъпление към левия бряг на Караагач-дере. Войските на 5-та 
Дунавска дивизия са силно разстроени от боя на 16 октомври и са претърпяли 
сериозни загуби. В дивизионния участък командуван от полковник Абаджи-
ев съставът на дружините от 20-ти Добруджански и 2-ри Искърски полк е 
силно намалял. През цялата нощ оцелелите командири събират войниците 
и устройват частите. Едва към 9 ч. сутринта на 17 октомври дружините се 
събират североизточно от с. Тузаклий и имат готовност да потеглят, но в по-
ловин състав. При това ротите се командуват: една – от фелдфебел, пет – от 
офицерски кандидати, а пък картечната – от подофицер.1

Към 4 ч. сутринта на 17 октомври полковник Абаджиев заедно с дру-
гите бригадни командири е извикан от началника на 5-та Дунавска дивизия 
генерал-майор Павел Христов, за да им даде указания какво предстои да 
извърши дивизията през идващия ден. Тъй като 1-ва бригада е разделена на 
две части, генерал-майор Христов узаконява това разделение съгласно Заповед 
№ 57/17.10.1912 г., като 5-ти Дунавски полк преминава в подчинение на 2-ра 
бригада от 5-та Дунавска дивизия, а участъка на дивизията е разделен също 
на две: десен - състоящ се от 2 дружини от 5-ти Дунавски полк и целия 18-ти 
Етърски полк и ляв  - състоящ се от 20-ти Добруджански полк, 2-ри Искърски 
полк и две дружини от 5-ти Дунавски полк. При тези неблагоприятни условия 
боят на 17 октомври започва в 6 ч. и 45 м. със силна артилерийска и пехотна 
стрелба по целия фронт на 5-та Дунавска дивизия. Както пехотният, така и 
артилерийският огън ту се усилват, ту отслабват. Най-голяма сила, почти ура-
ганна придобива пехотния огън на десния фланг на дивизията.2

Към 9 ч. противника се опитва да атакува 20-ти Добруджански полк 
на участъка на полковник Абаджиев, но е отблъснат. Но между 10 и 11 ч. се 
забелязва известно колебание в бойния ред на полка, проявяват се първите 
далечни признаци на отстъпление, които се засилват след като на десния 
участък на дивизията започват да отстъпват някои пехотни групи, а отделни 
батареи също се изтеглят. Там пада убит командира на 5-ти Дунавски полк 
полковник Петров, силите на войските отслабнали от ужасния обстрел и 
натиск на числено превъзхождащия противник и постепенно започналото 
отстъпление на целия десен фланг на 5-та Дунавска дивизия към с. Тузаклий 
и Бунар-Хисар. Това се отразява на духа на войските на полковник Абаджиев 
от центъра на дивизията и към 12 ч. на обяд настъпва критичния момент в боя, 
като отделни части от 20-ти Добруджански полк също започват да отстъпват. 
Тогава полковник Абаджиев се опитва да спре отстъпващите, като заповядва 
да се развее полковото знаме, около което се събират 150 – 200 войници, но 
скоро и те се заразяват от общото настроение и също отстъпват.3

1 Пак там., с. 325.
2 ДВИА, ф.750, оп. ІІІ, а. е 1., л. 12 - 13.
3 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 31.
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2-ри Искърски полк обаче, проявява най-голяма твърдост и издръжливост от 
частите на 5-та Дунавска дивизия в този най-тежък за нея ден през Балканската 
война, като остава непоколебимо на своите позиции. Стоицизмът и самоотвер-
жеността на офицерите и долните чинове от 2-ри Искърски полк на 17 октомври, 
осигуряват спокойното и организирано отстъпление на другите силно изтощени 
войски на дивизията. След като се убеждава в невъзможността на предотврати 
отстъплението на 20-ти Добруджански полк, полковник Абаджиев вкарва в боя 
и последния си резерв (една дружина от 5-ти Дунавски полк), с която усилва 
2-ри Искърски полк и го използува като ариергард, който трябва да прикрие 
организираното оттегляне на 1-ва и 2-ра бригада от 5-та Дунавска дивизия.1

Следобяд на 17.10.1912 г. десният фланг на 5-та Дунавска дивизия започва 
да отстъпва. Това оттегляне постепенно се разпространява сред повече части 
и към 15 ч. само 2-ри Искърски полк продължава да се удържа на позициите 
си. По силата на обстоятелствата полковник Абаджиев е принуден да запо-
вяда на командира на 2-и Искърски полк също да отстъпи планомерно. Някои 
малки части от 5-та Дунавска дивизия започват своеволно да отстъпват чак 
към Бунар-Хисар. Когато пристигат на десния бряг на р. Караагач-дере, пол-
ковник Абаджиев назначава 2-ри Искърски полк за ариергард и му заповядва 
да заеме височините източно от Бунар-Хисар, от двете страни на пътя Бунар-
Хисар - Тузаклий, като в ариергарда влизат смесени части от 5-ти Дунавски 
и от 45-ти пехотен полк.2

До 15 ч. Искърци отбиват смело всички противникови атаки, но към 15 
ч. и 30 м. турците заплашват с обхващане и двата фланга на полка, поради 
което полковник Абаджиев заповядва и на своя ариергард да започне плано-
мерно отстъпление. Той се отправя на ската на една от височините по десния 
бряг на Караагач-дере, в пространството между с. Тузаклий и чифлика Тека, 
откъдето ръководи стрелбата на една от неотстъпилите батареи за прикриване 
отстъплението на 2-ри Искърски полк. Към 16 ч. и 30 м. на тези височини 
пристигат останките от 2-ри Искърски полк, турците се спират на левия бляг 
на Караагач-дере и не предприемат преследване, а полковник Абаджиев взема 
решителни мерки за организиране на отбранителни позиции на височините 
по десния бряг на Караагач-дере, между с. Тузаклий и Бунар-Хисар, от двете 
страни на пътя Бунар-Хисар – Тузаклий. За тази цел, с помощта на команди-
ра на 2-ри Искърски полк полковник Крунев, командирът на 1-ва Дунавска 
бригада задържа отделни отстъпващи групи офицери и войници от 2-ри 
Искърски, 5-ти Дунавски и 45-ти пехотен полк, които са организирани в три 
сборни дружини, като им възлага задача още на 17 октомври вечерта да се 
окопаят на посочените височини и да задържат на всяка цена настъпването на 
противника, докато се устроят отзад частите от главните сили на 1-ва и 2-ра 
бригада от 5-та Дунавска дивизия.3

1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 231 - 232.
2 ДВИА, ф.750, оп. ІІІ, а. е 1., л. 15.
3 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 32.



147Генерал-майор Георги Киров Абаджиев

През нощта срещу 18 октомври 1-ва Дунавска бригада се привежда в 
ред зад изградената позиция от трите сборни дружини, след което излиза на 
предната линия, разполагайки се вдясно от пътя с. Тузаклий – Бунар-Хисар с 
2-ри Искърски полк вдясно и 5-ти Дунавски полк вляво.1

Загубите във всички части от 1-ва Дунавска бригада се извънредно го-
леми – средното количество на останалите в строя наброява от 1/2 до 1/3  от 
щатната численост. Още по-големи са загубите в офицерски състав. Въпреки 
тези тежки загуби генерал-майор Павел Христов взема решение 5-та Дунавска 
дивизия да се разположи на позиции източно от Бунар-Хисар, като се опира 
на целостта на отбраната на 3-та бригада от дивизията.2

Същата нощ срещу 18 октомври, командирът на 5-та Дунавска дивизия 
свиква на военен съвет своите бригадни командири и началника на артиле-
рията. Почти целият личен състава е под влиянието на тягостния спомен за 
претърпяното тежко поражение по-рано през деня, цялата дивизия все още е 
силно разстроена, а по-голямата част от оцелелите командири са парализирани 
от неуспеха и духът им е силно понижен. Само двама от висшите офицери 
запазват хладнокръвие и проявяват мъжество при ръководството на войските – 
началник-щаба на дивизията полковник Константин Каварналиев и командира 
на 1-ва бригада полковник Абаджиев. Първият, отсъствува на съвета, защото 
събира и урежда разбитите части на дивизията при с. Яна и избира тилова от-
бранителна позиция около този населен пункт. На съвета, всички началници, 
изказват мнение, че дивизията не е годна повече за бой и, че са необходими 
поне 1-2 дни за устройване. Генерал-майор Христов първоначално възприема 
тази гледна точка, но по-късно през нощта, след получаването на донесения 
от щаба на ІІІ-та армия за нашите успехи в центъра и на десния фланг на ар-
мията, както и заповедите 5-та Дунавска дивизия да се задържи на всяка цена 
на позициите си, той променя решението си и заповядва дивизията не само да 
се задържи източно от Бунар-Хисар, но и да настъпи към Соуджак-дере.3

За действията на 18 октомври фронта на 5-та Дунавска дивизия отново 
е разделен на три участъка от генерал-майор Христов. Полковник Абаджиев 
получава командуването над десния участък – на височините срещу с. Туза-
клий, като разполага със своята 1-ва Дунавска бригада, с придадените и шест 
с.с. батареи и две не с.с. полски батареи – всичко 8 пехотни дружини и 36 
оръдия.4

Въпреки че тя е понесла най-тежки загуби на 17 октомври  и частите 
и са най-силно разстроени5, благодарение на енергичните мерки на полков-
1 Пак там., с. 33.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 431.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 264 - 265.
4 Пак там., с. 265.
5 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 435.
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ник Абаджиев, в 7 ч. сутринта на 18 октомври нейните войски са попълени 
с хранителни и бойни припаси и окончателно устроени се събират в бойна 
готовност при Бунар-Хисар. 

На 18 октомври 1912 г. 1-ва Дунавска бригада е назначена да отбранява 
участъка височините източно от Бунар-Хисар, от пътя Бунар-Хисар-Тузаклий 
в югозападна посока на продължение около 2,5 км. Този участък е подразделен 
на два подучастъка - ляв, отбраняван от 5-ти Дунавски полк и десен - от 2-ри 
Искърски полк. На крайния десен фланг се намира една дружина от 24-ти 
Черноморски полк. По същото време турците откриват огън от позициите си 
на левия бряг на Караагач-дере, а към 8 ч. и 30 м. преминават на десния бряг 
на реката и настъпват срещу фронта на бригадата, с цел да обхванат десния 
й фланг, като се насочват срещу 1-ва Дунавска бригада. Открива се пехотен и 
артилерийски огън, като всички атаки предприети от противника са отбити. 

През този ден, 1-ва Дунавска бригада е подложена на най-голям на-
тиск от противника. Твърдостта на нейните войници, точната им стрелба и 
решителната поддръжка на придадената й артилерия след 11 ч., принужда-
ват турците да забавят настъпателния си устрем и след като се доближават 
максимално на 400 – 500 крачки от българските окопи, да се спрат и да се 
окопаят.1  Но кулминационият момент в боя идва към 14 ч. следобяд. Про-
тивникът усилва бойната си част с нови поддръжки, а добре маскираната му 
артилерия повишава интензивността и точността си. Това влошава моралното 
състояние на отделни войници и групи от 1-ва Дунавска бригада. Настъпва 
нравствена умора от четиридневните непрекъснати боеве и тежките загуби, 
която предизвиква криза и постепенно цели групи започват да изоставят 
позициите си.2 Особено силен става натиска на турците против частично 
обхванатия десен фланг на 1-ва Дунавска бригада. На частите е съобщено, 
че ще получат помощ от съседната 4-та Преславска дивизия, която ще дойде 
на крайния десен фланг. Опасявайки се, че може да поразят нейни части, 
веригите и батареите от този фланг на бригадата на полковник Абаджиев, 
оставят турците да се приближат и да проникнат дълбоко зад фланга.3 Кри-
зата за бригадата се задълбочава към 15 ч., когато стрелците от една верига 
използуват димни патрони, които очертават отлично местоположението им 
за турската артилерия, тя концентрира силен огън върху веригата, нанася 
тежки загуби и скоро я обръща в отстъпление, а след нея се увличат и съсед-
ни вериги. Това оттегляне към 15 ч. и 30 м. взима масови размери и както 
и на 17 октомври бързо обхваща цялата линия на 1-ва Дунавска бригада.4  
Вследствие на силния неприятелски артилерийски огън към този момент 
няколко наши войници се разколебават. 
1 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 33 - 34.
2 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 266.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 440 - 441.
4 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 34.
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В този решаващ епизод от боя на предната бойна линия се появява до-
блестният командир на бригадата полковник Абаджиев и с личния си пример 
успява да задържи отстъпващите пехотни вериги.1 Той заповядва на бригадната 
поддръжка да премине в контраатака, а сам, заедно с началник-щаба на брига-
дата, командира на 2-ри Искърски полк и началника на бригадната поддръжка, 
насочват револверите си към отстъпващите войници и стреляйки над главите 
им ги принуждават да заемат отново окопите си.2 С помощта на бригадната 
поддържка и на офицерите, това колебание се обръща в устремно настъпление 
на българските войски по целия фронт, което се поддържа от силния и точен 
огън на нашата артилерия. Противникът не удържа позицииите си, първо за-
почва да отстъпва, а после е обърнат в бягство. За да подкрепят контраатаката 
на пехотата против турците, които се доближават опасно и влизат в „мъртвата 
зона” на обстрел от нашата артилерия, някои от придадените към бригадата 
батареи изтикват оръдията си на ръце, заемат открити позиции и с право ме-
рене откриват убийствен огън по сгъстените турски вериги от дистанция 1000 
– 1500 крачки. Настъпва всеобщ морален подем сред пехотата и артилерията 
на 1-ва Дунавска бригада и в скоро време войските по цялата линия с мощен 
вик „Ура” се вдигат на решителна атака „На нож”. Противникът не издържа 
на този устрем и се оттегля назад към изходните си позиции на левия бряг на 
Караагач-дере, като понася грамадни загуби в убити и ранени, включително 
едно пленено бойно знаме и 55 души пленници.3 Отделни части от 1-ва Ду-
навска бригада преследват противника чак до с. Тузаклий и преминават също 
на левия бряг на Караагач-дере, но поради голямата физическа и психическа 
умора във войските, липсата на резерви, голямото изоставане на артилерия-
та от пехотата и неблагоприятните условия на местността за укрепяване по 
левия бряг на реката, привечер полковник Абаджиев заповядва на тези части 
да се оттеглят на позициите си от сутринта на 18 октомври.4 Някои увлекли 
се подразделения на 1-ва бригада преследват противника до р. Караагач-дере 
и се прехвърлят на левия и бряг, но предвид отбранителните й задачи за този 
ден, привечер всички части се завръщат в окопите си, като преследването на 
противника се оставя на артилерията.5

Вечерта на 18 октомври противникът пред целия фронт на Съединените 
І-ва и ІІІ-та армия на линията Бунар-Хисар – Люлебургаз е отблъснат или е раз-
громен и е обърнат в бягство. Щабът на Действуващата армия получава отлична 
възможност да организира незабавно преследване на панически отстъпващия 
в направление на Виза, Сарай и Чорлу неприятел, да му нанесе окончателно 
1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 266.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 441.
3 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 35.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 443.
5 ДВИА, ф.750, оп. ІІІ, а. е 1., л. 15 - 16.
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поражение, с което да се сложи край на войната. Поради субективни причини 
обаче, този отличен шанс е пропилян от нашето Главно командуване, турците 
се оставени спокойно и организирано да се изтеглят чак на позициите при Ча-
талджа. Телеграмата на генерал-майор Фичев изпратена до генерал-лейтенант 
Димитриев в 21 ч. на 18 октомври с наставления за действията на 19 октомври, 
изисква преустановяване на настъплението и затвърждаване на Съединените 
армии на линията Созуджак – Чонгора – Люлебургаз, за да се приведат в ред 
армиите и войските да се приготвят за следващите операции.1

В изпълнение на тази директива командуващият Съединените І-ва и ІІІ-та 
армии отправя съответните заповеди по подчинените си войски за действията 
на 19 октомври със Заповед № 1/19 октомври по Съединените армии. На 5-та 
Дунавска дивизия е разпоредено да се постарае да овладее височините между 
Соуджак-дере и р. Андар, на които да се разположи от двете страни на пътя 
Бунар-Хисар – Виза.2

Бойните дейстия на 1-ва Дунавска бригада на 19 октомври започват в 
8 ч. с артилерийски обстрел от страна на противника пред фронта й. Запо-
вяданото от генерал-лейтенант Димитриев настъпление е извършено от 3-та 
Дунавска бригада със съдействието на подкрепленията от 1-ва бригада от 3-та 
Балканска дивизия, а по това време бригадата на полковник Абаджиев оста-
ва на позициите си. На смрачаване, противника усилва огъня си срещу 1-ва 
Дунавска бригада и към 17 ч. и 30 м. предприема пехотна атака срещу левия 
фланг на бригадата, която е отразена с помощта на бригадните поддръжки и 
контраатака „На нож”. Дунавци преследват турците до срещуположния бряг 
на Караагач-дере, след което се завръщат в окопите си. При този нощен бой 
са заловени 15-20 души пленници, към които полковник Абаджиев проявява 
вроденото си благородство и хуманност, като ги успокоява, че живота им е 
гарантиран в български плен, а след края на войната ще бъдат върнати по до-
мовете им. Турците са развълнувани силно и се отблагодаряват на командира 
на 1-ва Дунавска бригада, като му разказват всичко, което им е известно за 
състава, разположението и задачите на техните части.3

На 20 октомври 3-та Дунавска бригада и 1-ва бригада от 3-та Балканска 
дивизия изпълняват поставената им от предния ден задача, като настъпват 
успешно към р. Андар и се разполагат на позиции между тази река и Соуджак-
дере, като ги усилват с фортификационни съоръжения.4 При тези действия 
противника отстъпва в безредие като оставя над 500 пленници по бреговете 
на Соуджак-дере. По същото време пред фронта на 1-ва Дунавска бригада 
демонстрира активност като открива слаб артилерийски огън и имитира 
настъпление с няколко тънки пехотни вериги, обаче те са разпръснати с лекота 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 453.
2 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 277.
3 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 36.
4 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 295.
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от българската артилерия. Главните турски сили вече отстъпват с паническо 
бягство на изток и югоизток към Виза, а тези слаби части се техните прикри-
ващи ариергарди. Изпратените от полковник Абаджиев патрули донасят, че 
височините около с. Тузаклий са напълно опразнени от противника1, с което 
приключва участието на неговата бригада в най-голямото сражение през Бал-
канската война – шестдневния бой на линията Бунар-Хисар – Люлебургаз.

Това сражение е най-голямото и най-кръвопролитното през Балканската 
война. Човешките загуби на І-ва и ІІІ-та армия възлизат на 20 162 души убити, 
ранени и безследно изчезнали.2 От тях количеството на безвъзвратните загу-
би (убити и беследно изчезнали или незавърнали се от плен) е 5 929 души.3 
Липсват по-точни и достоверни данни за човешките загуби на турската армия, 
но те със сигурност се оценяват като чувствително по-големи от нашите. 
Противникът губи около 25 – 30 000 души убити и ранени, а пленените са 
около 2 000 души с 45 оръдия, 80 зарядни кола, много бойни припаси, няколко 
бивака и други военни материали.4  Сражението при Бунар-Хисар – Люлебур-
газ има решителен характер за изхода на Балканската война. Боеспособните 
турски войски от Тракия и Мала Азия са напълно разбити, дезорганизирани 
и деморализирани. След това поражение Турция не само загубва шансове 
да защити всичките си европейски владения на запад от Чаталджа и п-ов 
Галиполи, но дори става несигурна и за отбраната на Цариград, което я кара 
да поиска примирие. За жалост, България не съумява да се възползува от из-
воюваната бляскава победа в това сражение нито военностратегически, нито 
дипломатически. Това става реалност, защото Българската армия се отказва 
от стратегическата изгода от незабавно преследване, като дава възможност 
на турците да се съвземат, организират и устроят на силната Чаталджанска 
позиция. От друга страна, българската дипломация също не се възползува от 
плодовете на блестящата победа при Бунар-Хисар – Люлебургаз, отказвайки 
дипломатическо посредничество и предложение за примирие, с което под-
лага страната на военен риск от евентуално изгубване на вече спечелената 
победа над турската армия. Освен това нашето настъпление срещу Чаталджа 
след демонстрираното от българските държавници и дипломати войнолюбие, 
настройва отрицателно спрямо справедливата българска национална кауза 
заинтересуваните Балкански и Европейски държави.5

Приносът на 1-ва Дунавска бригада и цялата 5-та Дунавска дивизия за 
изтръгнатата победа при Бунар-Хисар – Люлебургаз е с особено важна стой-
ност. В шестдневните боеве от 15 до 20 октомври дивизията понася големи 
1 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 37.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 525.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 297 - 298.
4 Пак там., с. 296.
5 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 526 - 527.
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човешки загуби. Общият брой на излезлите от строя офицери и долни чинове 
възлиза на 6 397 души. От тях повече от половината се падат на 1-ва Дунавска 
бригада, командувана от полковник Абаджиев.1  Славните Дунавци, ръководени 
умело от доблестния, умен и човеколюбив командир написват светли страни-
ци в историята на Българската армия. Те са стражът на левия фланг на ІІІ-та 
армия, на цялата ни войска – там, където противника концентрира главните си 
усилия и превъзхождащи сили, предвождани от най-опасния за Българската 
армия турски генерал – Махмуд Мухтар паша. 1-ва Дунавска бригада взима 
най-активно участие в тези боеве, в които победата виси на косъм. Нейни-
те войски показват масов героизъм и завидна преданост към Отечеството, 
проявяват желязна воля и твърд характер, демонстрирайки обилно военните 
добродетели на въоръжения български народ, в които се разбиват всички атаки 
на многобройния противник.2

На 24 окомври бригадата започва своя поход към Чаталджа, като влиза в 
състава на дясната колона на 5-та Дунавска дивизия и преминава по маршрут: 
Бунар-Хисар – с. Едри кьой – с. Сарай. На 26 октомври силите на 1-ва Дунав-
ска бригада са разделени, като това положение се запазва до края на войната 
с Османската империя. 5-ти Дунавски полк, заедно с две батареи от 3-ти не 
с.с. полски артилерийски полк, се отправя към назначението си за гарнизон на 
стратегически важното черноморско пристанище Мидия, а останалите части 
продължават движението си към Чаталджа. На 29 октомври войските на ІІІ-та 
армия доближават укрепената турска позиция. На 31 октомври щабът на 1-ва 
Дунавска бригада начело с полковник Абаджиев пристига в с. Сербели при 
2-ри Искърски полк, поддържан от една не с.с. артилерийска батарея и около 
20 конници от ескадрона на щаба на ІІІ-та армия. Задачата на бригадата в този 
ограничен състав (цялата останала бригадна артилерия е придадена към 2-ра 
Дунавска бригада) е да действува за странично прикритие на 3-та Балканска 
дивизия на крайния ляв фланг на ІІІ-та армия. За целта 2-ри Искърски полк 
се укрепява на височините при с. с. Сербели и Джелеп кьой, като оставя една 
рота при с. Ормаль за наблюдение на черноморския бряг.3

На 1, 2 и 3 ноември 1912 г. частите на Съединените армии, предназначени 
за атака на Чаталджанската укрепена линия се съсредоточават на изходните 
си позиции и извършват подготвителни мероприятия. 2-ра Дунавска бригада 
подобрява разположението си с оглед поддържането на действителен огън 
към ивицита земя между р. Странджа и морския бряг, като премества 4 от 6 
си оръдия на разстояние 2,5 км североизточно от с. Сербели, а другите оставя 
на старите им позиции.4

Със Заповед № 6/3 ноември по Съединените армии генерал-лейтенант 
Димитриев поставя конкретните обекти пред отделните дивизии за общата 
1 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 37.
2 Пак там., с. 37.
3 Пак там., с. 38 - 39.
4 Пак там., с. 40.
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атака на турските позиции на Чаталджа на 4 ноември. Според нея командирът 
на 5-та Дунавска дивизия трябва да остави 2-ри Искърски полк в района на 
с. Джелеп кьой - с. Ормаль за наблюдение и охрана на крайния ляв фланг на 
ІІІ-та армия.1

Районът на действие на 2-ри Искърски полк с придадените му специ-
ални части за наблюдение и охранение на крайния ляв фланг на армията, се 
ограничава: от изток – с езерото Деркос; от север – с Черно море; от запад – с 
линията на с.с. Ормалъ – Сербели и от юг – с линията на с.с. Тарфа и Чифлик 
кьой.2

Сутринта на 4 ноември частите на полка, които образуват отделен При-
морски отряд, на директно подчинение на щаба на ІІІ-та армия, под команду-
ването на полковник Абаджиев са разположени в следните пунктове: щабът 
на полка, две пехотни дружини и батареята са разквартирувани в с. Сербели; 
3-та дружина – в с. Джелеп кьой; две роти от 2-ра дружина – в с. Ормалъ, а 
другите две в с. Подима.3  С началото на решителната атака на 4 ноември про-
тивника проявява определен стремеж към настъпление като неговото движение 
се прикрива от черноморския турски флот с анфиладен огън.4 Към 15 ч. и 15 
м. един турски табур подновява опитите си за настъпление по крайморската 
ивица. По същото време един турски крайцер се доближава до българската 
рота на гарнизон в с. Ормаль и започва да я обстрелва с шрапнели. Към 16 ч. 
и 40 м. същият крайцер открива огън от главния си калибър – 280 мм оръдия 
- по българската батарея в с. Сербели. За отразяване на това противниково 
настъпление, разположената в с. Ормаль рота се изпраща за подкрепление на 
позицията, освен това за с. Ормаль се изпраща още една рота от 1-ва дружина 
от 2-ри Искърски полк. Ротите продължават престрелката до свечеряване, 
след което огъня е прекратен, а нощта е използувана за усъвършенствуване 
на позициите.5

Сражението при Чаталджа на 4 – 5 ноември се решава на цетралния 
участък от фронта, в полосата на 3-та Балканска и 9-та Плевенска дивизия, 
докато действията на 1-ва Дунавска бригада на крайния северен фланг при 
черноморския бряг имат само спомагателен характер. Анализът на причините 
за нашия неуспех в тежките боеве далеч надхвърля целите на нашето изслед-
ване, така че ще се спрем само на краткотрайните действия на 1-ва Дунавска 
бригада на 5 ноември. Сутринта нейните части са разположени по следните 
пунктове: 3-та дружина от 2-ри Искърски полк – на позиции при с. Джелеп 
кьой; 4-та дружина и 1 рота – при с. Сербели; батареята – на старите си по-
зиции; 6-та и 7-а роти – на позиции при с. Подима; 2-ра, 5-та и 8-а роти – на 
1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 322.
2 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 41.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., 
с. 314.
4 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 323.
5 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 43 - 44.
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позиции пред с. Ормаль; 3-та и 4-та роти, които нощуват в с. Ормаль потеглят 
за същите позиции. През деня, в Караджа кьой се очаква пристигането на две 
дружини и една планинска батарея от 5-ти Дунавски полк, пътуващи откъм 
Мидия.1 В 9 ч. от Еледжик – Мандраси турците предприемат настъпление с 
около два табура пехота срещу позициите на Приморския отряд. Те получават 
ефикасно съдействие от огъня на един турски крайцер, който плава на около 
1 1/2 км от брега, на бавен ход и се придържа на едно равнище с фланга на 
пехотата. Към 10 ч. противниковите пехотни вериги достигат до горичката, 
пред десния фланг на българските позиции, където са принудени да спрат, 
но към 15 ч. по големия горист гребен започват да настъпват гъсти турски 
вериги, с численост около три табура. Едновременно с откриването на маси-
ран пехотен огън от тях, силен корабен обстрел по позициите на Приморския 
отряд води и турския крайцер, включително с 280 мм оръдия. Без оглед на 
този тежък превъзхождащ огън, бранителите на нашата позиция се държат 
здраво. Българската артилерия от позициите си на височините по северния 
бряг на р. Странджа, на около 2 и 1/2 км от с. Сербели обстрелва фланга 
на настъпващата турска пехота. Петте роти на Приморския отряд успешно 
отблъскват и задържат превъзхождащите турски сили и го принуждават да се 
спре на около 500 крачки от себе си.2 Вечерта пристига допълващата команда 
за 2-ри Искърски полк с численост 466 души, които са разпределени между 
ротите, а в Караджа кьой се съсредоточават двете дружини от 5-ти Дунавски 
полк и планинската батарея.3

На 6 ноември Съединените І-ва и ІІІ-та армии прекратяват настъпател-
ната операция и преминават към отбрана по целия фронт на Чаталджанската 
укрепена линия като частите се оттеглят на изходните си позиции. Турците се 
окуражават и се опитва да използуват инерцията от отстъплението на българ-
ските войски, като атакуват още по-силно позициите на 1-ва Дунавска бригада 
на стратегически важната ивица земя между езерото Деркос и Черно море. 
Към 7 ч. на 6 ноември противника, който получава свежи подкрепления през 
нощта, усилва натиска си срещу 2-ри Искърски полк. Турците са защитавани 
от силния  огън на корабната артилерия и успяват да се промъкнат на близко 
разстояние до окопите на Искърци, като правят опит да заобиколят левия им 
фланг, но са отблъснати. Към 8 ч. и 30 м. българската артилерия открива убий-
ствено точен огън по турските пехотни вериги, които наброяват около 4 табура 
и с нейна помощ, към 10 ч. и 20 м. те са спряни на около 600 – 700 крачки от 
позициите на 2-ри Искърски полк. Следобяд, турския флот по крайбрежието 
се усилва с още два бойни кораба, това дава импулс на турците за нови атаки 
и към 14 ч. те се доближават на 80 – 100 крачки, но отново са спряни и отхвъ-
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., 
с. 332.
2 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 44.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., 
с. 334.
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рлени назад, благодарение на ефикасния огън на нашата артилерия при с. с. 
Сербели и Джелеп кьой.1

През нощта срещу 7 ноември частите от 1-ва Дунавска бригада остават на 
същите си позиции като крайно ляво странично прикритие на ІІІ-та армия. Тур-
ските войски пред техния фронт обаче, получават допълнителни подкрепления 
от една планинска и една полска батарея, от 8-и конен полк и един табур пехота 
от полка Бартин. Обнадежден от помощта, още в 6 ч. сутринта, турския десен 
фланг открива огън и настъпва.2  Турският боен кораб от крайбрежието също под-
новява обстрела си и съдействува за настойчивото противниково настъпление. 
Най-голяма заслуга за неговото проваляне на 7 ноември има нашия планински 
артилерийски взвод при с. Джелеп кьой, защото има изгодно положение и води 
ефикасен флангови и тилен огън срещу настъпващите турски вериги. С негова 
помощ и чрез съдействието на огъня на полската не с.с. артилерийска батарея 
и на осемте пехотни роти от 2-ри Искърски полк (по около 100 – 120 души в 
строя), и през този ден 1-ва Дунавска бригада на полковник Абаджиев успява 
да удържи на атаките на 4 турски табура, поддържани от огъня на корабната 
артилерия. Артилерийският обстрел от турския крайцер започва към 11 ч., като 
той оказва доста сериозно морално въздействие върху военнослужещите от 2-ри 
Искърски полк, защото те не са навикнали на необичайно големия калибър и 
силния шум, с който е съпроводено избухването на големокалибрените снаряди, 
още повече, че виждат, че българската артилерия не е въстояние да се бори с 
толкова мощна артилерия. Турската корабна артилерия изстрелва общо около 
100 снаряда на 7 ноември, но те не причиняват особени вреди, поради слабата 
точност на стрелбата. Към 14 ч. в морето се появяват още два турски кораба в 
морето, а по суша около 2 табура настъпват срещу левия фланг на българските 
позиции, но са отблъснати.3

С това приключват четиридневните боеве на 1-ва Дунавска бригада при 
езерото Деркос, на крайния ляв фланг на ІІІ-та армия. Успешно са отхвърлени 
всички опити на противника да премине ивицата земя между р. Странджа и 
Черно море и да заеме височините между с. с. Сербели и Ормаль, с което би 
могъл да овладее долините на р. Странджа и притоците и да застраши фланга 
и тила на ІІІ-та армия. Загубите на войските на 1-ва Дунавска бригада в тези 
боеве са приемливи: 1 убит офицер и 18 долни чинове, а са ранени 58 долни 
чинове.4

До примирието от 21 ноември 1912 г. на фронта на 1-ва Дунавска бригада 
не настъпват никакви сериозни промени. На 24 ноември в щаба на полковник 
Абаджиев пристига разпореждане, войските да се изтеглят на почивка, в дълбо-
кия тил на ІІІ-та армия. 1-ва Дунавска бригада с придадените и артилерийски 
1 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 45.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., 
с. 451.
3 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 46.
4 Пак там., с. 47.
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части отпътува на 26 ноември по маршрут с. Ормаль – Караджа кьой – гората 
Соук-Бунар – гр. Странджа. Там бригада пристига на 27 ноември и се разпо-
лага на квартири.1

На 17 януари 1913 г. се съобщава, че преговорите за мир в Лондон са 
пред провал и предстои подновяване на военните действия, поради което ча-
стите от 1-ва Дунавска бригада трябва да излязат на полеви позиции въпреки 
големия студ и обилните снеговалежи. И след възобновяването на бойните 
действия на 21 януари пред фронта на 1-ва Дунавска бригада не се случва 
нищо интересно. На 1 април 1913 г. войната с Турция е прекратена повторно. 
На 9 май бригадата е изпратена на авангардната позиция на ІІІ-та армия при 
Акалан, където сменя части на 3-та Балканска дивизия, а на 21 май 1913 г. се 
получава заповед от щаба на 5-та Дунавска дивизия за отпътуване към Ми-
дия, откъдето по море трябва да се прехвърли във Варна. Главната квартира 
на Българската армия започва трескаво прехвърляне на войските от Източна 
Тракия към Македония, където конфликтът със съюзниците Сърбия и Гърция 
става все по-близък.

На 27 май 1913 г. 1-ва Дунавска бригада потегля по железопътната линия 
от Варна за гара Бойчиновци. На 30 май 1913 г. бригадата се съсредоточава 
при с. с. Войници и Студена буча, като влиза в състава на І-ва армия под 
командуването на генерал-лейтенант Васил Кутинчев. На 1 юни в разполо-
жението на бригадата се усеща катастрофалното земетресение в района на 
Търново и Горна Оряховица. В следващите няколко дни военнослужещите от 
1-ва Дунавска бригада, които са родом от местата засегнати от природното 
бедствие са пуснати в домашен отпуск. Въпреки това се забелязва забележимо 
спадане на духа на частите от бригадата. Всичко това се отразява фатално на 
дисциплината на войските, на 4 юни дори възниква опит за брожение, но той 
е отстранен навреме от полковник Абаджиев.2

Съгласно импровизирания план на помощник-главнокомандуващия 
генерал-лейтенант Михаил Савов за война със Сърбия и Гърция частите на 
І-ва армия трябва да се концентрират в района Видин – Берковица, с готовност 
на действуват в направление на долината на р. Тимок.3

На 14 юни полковник Абаджиев получава заповед за заемане на изходно 
положение за начало на военните действия с извършване на поход до района 
на гр. Белоградчик. 1-ва Дунавска бригада потегля на 15 юни и на 17 юни 
достига в местността 3 км западно от с. Дубрава, като изпраща авангарда си 
в с. Салаш.4

1-ва Дунавска бригада остава при тази дислокация до 20 юни, без да взе-
ме участие в активни военни действия. Едва през нощта на 21 срещу 22 юни 
1913 г., след смяната на генерал-лейтенант Михаил Савов с генерал-лейтенант 
1 Пак там., с. 48.
2 Пак там., с. 58.
3 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 56.
4 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 59.



157Генерал-майор Георги Киров Абаджиев

Радко Димитриев на поста помощник-главнокомандуващ, 1-ва Дунавска 
бригада получава разпореждане да настъпи на 22 юни към гр. Княжевац и да 
го заеме. За да се извърши операцията бригадата трябва да овладее прохода 
Кадъбоаз и да дебушира към Княжевац. За целта тя е усилена със следните 
части: 3-то отделение от 1-ви с.с. артилерийски полк; едно с.с. отделение от 
пленени турски оръдия; 4-то не с.с. отделение от 1-ви с.с. артилерийски полк; 
една планинска не с.с. батарея от 1-ви артилерийски планински полк; една 
рота от 5-та пионерна дружина; две роти от 10-та погранична дружина и един 
взвод от Лейбгвардейския конен полк.1

Командуващият І-ва армия генерал-лейтенант Васил Кутинчев заповядва 
настъплението на 5-та Дунавска дивизия да се извърши по бригадно в две 
колони по пътя с. Дубрава – с. Салаш – прохода Кадъбоаз – Княжевац и да 
достигне линията Ново корито – Радичевац – Руска чука.2

Според заповедта на командира на 5-та Дунавска дивизия, полковник 
Абаджиев оглавява лявата колона, съставена от 1-ва Дунавска бригада с при-
дадените й части. Тя трябва да настъпи в главната посока на дивизията по пътя 
с. Дубрава – с. Салаш – прохода Кадъбоаз – Ново корито. На 22 юни колоната 
на полковник Абаджиев трябва да настъпи в 6 ч. и 30 м.  и до вечерта да заеме 
височините, разположени от двете страни на посочения път, на около 2 км 
източно от Ново корито.3

Поради късното получаване на заповедтта, подчинените на полковник 
Абаджиев войски не успяват да настъпят в уречения час. Закъснението произ-
тича и от необходимостта да се формира колоната, защото полската артилерия 
на 5-та Дунавска дивизия, която е при дясната колона се прехвърля в състава 
на лявата. Едва към 13 ч., лявата колона на полковник Абаджиев достига би-
лото на планината и се развръща в боен ред срещу противника на позициите 
на в. Янчин дял.4

Сръбската позиция на в. Янчин дял е естествено силна и добре укрепена 
от противника. Височината е обла, със стръмни склонове, обрасла с гъста гора, 
като е малко по-ниска от съседните масиви Голаш и Коритска глава, които ко-
мандуват прохода Кадъбоаз. 4-та дружина от 5-ти Дунавски полк настъпва към 
височината през открита мастност, силно прострелвана от противниковия пу-
шечен и артилерийски огън. Поради това, когато достига на 1000 – 1200 крачки 
от противниковите окопи, настъплението на българската пехота е преустано-
вено за няколко часа. През това време придадената към 1-ва Дунавска бригада 
българска артилерия обстрелва с действителен огън противниковите позиции, 
но сърбите се държат упорито. За да не забавя движението на съседните части, 
полковник Абаджиев решава да засили пехотните части с 1-ва и 2-ра дружина 
от 2-ри Искърски полк от маневрените войски на бригадата. С тяхно съдействие 
1 Пак там., с. 60.
2 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 180.
3 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 61.
4 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 181.
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към 17 ч. и 45 м. след устремна атака „На нож” противника е изтикан от окопите 
си и височината Янчин дял е овладяна. До вечерта на 22 юни 1-ва Дунавска 
бригада достига линията в. Китка – в. Янчин дял – северозападните разклоне-
ния на в. Голаш. В резултат от успешните действия на бригадата е преодоляна 
съпротивата на сърбите на линията на пограничните височини, като се осигурява 
дебуширането на нашите войски през прохода Кадъбоаз. Боят е твърде тежък 
за частите на полковник Абаджиев, което личи от сводката за дневните загуби. 
Убити са 1 офицер и 23 долни чинове; ранени – 2 офицери и 223 долни чинове; 
безследно изчезнали – 16 долни чинове, или общо 3 офицери и 262 долни чинове 
излезнали от строя. Сърбите дават много убити и ранени, като са пленени 60-70 
войници и една не с.с. батарея от 6 оръдия.1

На 23 юни, 1-ва Дунавска бригада продължава настъплението си към 
Княжевац по пътя: Кадъбоаз – Радичевац – Шарбановац – Градишка-Чука – 
Княжевац. Маршрутът на движение преминава през много труден планински 
път и след тежък поход между 21 и 23 ч. и 30 м. главните сили се разполагат 
на бивак между в. Градишка-Чука и с. Шарбановац.2

За действията на 24 юни 1913 г. генерал-лейтенант Васил Кутинчев за-
повядва 1-ва Дунавска бригада да продължи операцията за овладяване на 
Княжевац, като предвижда да я усили с един полк от 9-та Плевенска дивизия.3 
Тъй като получава достатъчно сведения, че противника няма намерения да 
отбранява на всяка цена Княжевац, а по всяка вероятност ще вземе мерки за 
опразването му, полковник Абаджиев преценява, че ще може да го завладее 
само със силите на изнесените напред рекогносцировъчен отряд, авангард и 
странично прикритие, като той се заема лично да ръководи съвместните им 
действия. Настъплението на рекогносцировъчната дружина (3-та дружина 
от 2-ри Искърски полк) започва в 11 ч. Лявото странично прикритие (3-та 
дружина от 5-ти Дунавски полк) също настъпва енергично и незабелязано 
обхваща десния фланг на противника. Сърбите са притеснени и от фронтал-
ното настъпление на рекогносцировъчната дружина и в скоро време отстъпват, 
като към 13 ч. и 20 м. боят за заемането на Княжевац приключва. Полковник 
Абаджиев постига крупен успех, защото войските му не само овладяват този 
важен стратегически пункт, но и обръщат в бягство сърбите, което спомага 
за укрепването на силно разколебания дух на нашите войски в резултат на 
неудачите на ІІ-ра и ІV-та армия срещу гърци и сърби на юг, в Македония. В 
Княжевац са заловени и множество трофеи: 430 сандъци с димни патрони, 
водна мелница, водна фурна, няколко склада с брашно и жито, 10 000 готови 
изпечени хляба, 800 платнища за палатки, 800 летни куртки и панталони и 
друго облекло. Загубите на бригадата в боя на 24 юни са минимални: 1 офицер 
и 9 долни чинове ранени.4

1 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 67.
2 Пак там., с. 68.
3 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 183.
4 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 70.
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На 25 юни към 18 ч. и 15 м. в щаба на 1-ва бригада се получава запо-
вед за оттегляне на българска територия.1 Причините за това са в нервното и 
неуравновесено положение на духовете в българската Главна квартира. Под 
влияние на сериозните неуспехи на ІІ-ра и ІV-та армия и започналото румънско 
нахлуване в Северна България, генерал-лейтенант Радко Димитриев и щаба 
му започват да губят вяра в крайната победа и вземат прибързано решение да 
прекратят настъпателната операция на І-ва армия, започнала многообещава-
що в Сърбия със заемането на Княжевац. Помощник-главнокомандуващият 
заповядва отстъплението да започне на 26 юни, като частите оставят силни 
ариергарди за прикриването му.2

1-ва Дунавска бригада сега съставлява средната колона от 5-та Дунавска 
дивизия и се оттегля с главните сили на 26 юни, а с авангарда на 28 юни, 
като разрушава мостовете на р. Тимок, всички телеграфни линии, а голямото 
количество хранителени и други припаси в Княжевац са унищожени. На 26 
юни в 18 ч. и 10 м. се получава съобщение, че дивизията ще се прехвърля на 
Македонския театър на военните действия. На 29 юни 1-ва Дунавска бригада 
пристига на гара Брусарци, където изчаква реда си за товарене на железопъ-
тните ешелони.

Резулатите от участието на бригадата на полковник Абаджиев в Княже-
вацката настъпателна операция съдържат редица положителни атестати за 
командната му дейност. Бързината на прехвърлянето на бригадата през прохода 
Кадъбоаз и дебуширането й в долината на р. Тимок могат да бъдат признати за 
образцови за своето време. Въпреки абсолютната безпътица, личния състав, 
конете и добитъка показват голяма издръжливост, защото след като през първия 
ден 1-ва Дунавска бригада води сериозен бой до късно за овладяване на про-
хода и след като половината от втория ден се изгубва в предаване и разменяне 
местата на артилерията между двете бригади, 1-ва Дунавски бригада все пак 
успява до вечерта да завземе господствуващата над долината на р. Тимок и 
Княжевац в. Градишка Чука и да предреши изхода на операцията. Подобна 
разпоредителност на командирите, бързина в действията и издръжливост на 
личния състав са обилно демонстрирани в оттеглянето, по заповед от армията, 
на българска територия.3 

На 1 юли щабът на бригадата отпътува за новото си назначение по же-
лезопътната линия от Брусарци през Сливница и Брезник за Трън. Там 5-та 
Дунавска дивизия влиза в разпореждане на ІІІ-та армия, командувана от 
генерал-лейтенант Рачо Петров. Съгласно Заповед № 67/2 юли по ІІІ-та армия, 
е образувана т.нар. „Лява Трънска група”, под командуването на началника 
на 5-та Дунавска дивизия генерал-майор Павел Христов, в която е включена 
и 1-ва Дунавска бригада.4

1 Пак там., с. 71.
2 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 185.
3 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 72.
4 Пак там., с. 73.
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На 5 юли групата на генерал-майор Христов получава задача да настъпи 
енергично към долината на р. Морава и да прекъсне съобщенията между Пирот и 
Враня, като действува върху левия фланг на главните сръбски сили в Македония.1 
В съответствие с това, са направени разпореждания до лявата Трънска група, 
според които полковник Абаджиев се назначава за командир на лявата колона 
(главните сили) на групата. На 5 юли вечерта тя включва: 2-ри Искърски полк; 
3-то отделение от 1-ри с.с. артилерийски полк; 1 и 1/2 пионерни роти; 66-ти 
пехотен полк; три батареи от 4-ти с.с. артилерийски полк; 2 дружини от 38-и 
пехотен полк, а две дружини, щабът и картечната рота от 5-ти Дунавски полк са 
на път от София за Трън. На 6 юли лявата колона настъпва по пътя от Трън за 
в. Букова глава, като вечерта нощува на в. Огорелица. Движението продължава 
и колоната атакува противника на позициите му от в. Цвейна Чука до в. Буко-
ва глава. Планът на полковник Абаджиев предвижда първо сърбите да бъдат 
отблъснати от позициите на по-малките височини Цвейна Чука и Бубрежък, а 
след това колоната да се насочи към в. Букова глава. Сутринта на 7 юли гъста 
мъгла покрива планината и под нейното покритие частите от лявата колона се 
доближават плътно до противника и към 9 ч. и 30 м. го атакуват енергично с 
атака „На нож”. Един час по-късно, височините Цвейна Чука и Бубрежък са в 
български ръце, като сърбите отстъпват в безпорядък към в. Цветков гроб. По-
следната е естествено силна, добре укрепена с няколко реда окопи и съоръжена 
с 4 не с.с. сръбски оръдия. Поради тези неблагоприятни фактори и силно пре-
сечената и труднопроходима планинска местност, до вечерта на 7 юли атака на 
в. Цветков гроб не се извършва. Общите загуби на войските от лявата колона на 
7 юли възлизат на 84 долни чинове убити, ранени и безследно изчезнали.2

За действията на 8 юли, съгласно Заповед № 4 по лявата Трънска група, 
лявата колона на полковник Абаджиев трябва да настъпи и заеме височини-
те Цветков гроб и Букова глава, след което следва до овладее и височината 
Панджин гроб.3 На 8 юли сутринта, настъплението се извършва отново в 
условията на гъста мъгла. Но атаката се извършва от няколко групи, насочени 
от различни посоки и въпреки силната артилерийска поддръжка, не постига 
резултат. Сърбите се опитват да отвлекат вниманието на полковник Абаджиев 
от главната посока към Букова глава, като извършват диверсия на левия фланг 
на лявата Трънска група към в. Божица. От друга страна противника схваща 
навреме, че основните усилия на лявата колона са насочени към в. Букова 
глава и привлича допълнителни сили за отбраната й. Всичко това, в съчетание 
с труднопроходимата планинска местност и започналото отпадане на бойния 
дух на българските войски, поради общото незадоволително положение на 
останалите фронтове и дълбокото нахлуване в наша територия на румънските 
и турските войски, води до изключително бавно развиване на операцията. Все 
пак, към 17 ч. и 30 м., 66-ти пехотен полк принуждава противника да очисти 
1 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 169.
2 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 78 - 79.
3 Пак там., с. 79.
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в. Цветков гроб и масива Гарище. Предвид напредналото време, умората на 
войниците и слабата подготовка на частите от 66-ти пехотен полк за нощни 
действия, полковник Абаджиев решава да не атакува в. Букова глава, а да се 
затвърди на в. Цветков гроб. Човешките загуби на 8 юли са по-значителни: 
убити – 1 офицер и 32 долни чинове; ранени – 1 офицер и 330 долни чинове, 
и пропаданали без вести – 36 долни чинове.1

На 9 юли командуващия ІІІ-та армия се убеждава, че противника разполага 
със значителни сили и заповядва да се прекратят атаките срещу височините 
Панджин гроб и Букова глава, а частите от лявата Трънска група да се окопаят 
и утвърдят на достигнатите позиции.2

Полковник Абаджиев взема мерки да се закрепи на позициите на в. 
Цветков гроб, тъй като настъплението не е възможно, защото противника води 
силен артилерийски обстрел и очевидно възнамерява да премине в настъпле-
ние. Действията на лявата колона през този ден се изчерпват с артилерийска 
канонада и незначителна престрелка между пехотата.3

На 10 юли продължава боя на колоната на полковник Абаджиев срещу 
главната сръбска позиция на линията на височините Букова глава и Панджин 
гроб. Естествено силната позиция на в. Букова глава е заета твърде здраво от 
противника, а батареите му са разположени на: поста Божички, в. Букова глава 
и при митницата. Полковник Абаджиев разполага само с пет свободни пехот-
ни дружини, за да атакува тази силна позиция и това ограничава маньовъра 
и възможностите му. Поради това и през този ден действията се изчерпват с 
артилерийска канонада.4

Към 12 ч. на 11 юли, гъстата мъгла се вдига и това е сигнал за частите от 
лявата колона на полковник Абаджиев да настъпят. Артилерията съдействува 
на пехотата със своя огън и първоначално атаката се развива доста енергич-
но, обаче, когато пехотните вериги се доближават на около 1400 крачки от 
сръбските окопи, противника открива интензивен пехотен и картечен огън от 
източния склон на в. Букова глава, който принуждава българската пехота да 
се спре и да се окопае. Следобяд, войските от бойната част прекосяват дола 
между височините Цветков гроб и Букова глава и бавно започват да се изкач-
ват по склоновете на последната. Настъплението продължава изключително 
бавно и до 17 ч. дружините от 66-ти пехотен полк достигат на около 1200 
крачки от главните окопи на сърбите на в. Букова глава и на около 600 крачки 
от предните му позиции, където се спират, укрепяват и нощуват. Загубите на 
войските на полковник Абаджиев на 11 юли са чувствителни: убити – 2 офи-
цери и 4 войници; ранени – 4 офицери и 126 войници и безследно изчезнали 
– 39 войници.5

1 Пак там., с. 83.
2 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 171.
3 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 85.
4 Пак там., с. 86.
5 Пак там., с. 88 - 89.
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През нощта на 11 срещу 12 юли противника не издържа на четиридневния 
натиск на войските на лявата колона на лявата Трънска група на ІІІ-та армия и 
напуска позициите си по височините Панджин гроб и Букова глава.1  Сутринта, 
при силен дъжд и мъгла, полковник Абаджиев изпраща усилени патрули към 
сръбските позиции, те констатират напускането им от противника, който се 
оттегля към височините Кушлин гроб и Чемерник. До вечерта 1-ва Дунавска 
бригада заема в. Букова глава и се укрепява на тях.2

На 13 юли сутринта се получава разпореждане от колоната на полковник 
Абаджиев да сформират две рекогносцировъчни колони (дясна и средна), 
които са предназначени да настъпят на обяд на 13 юли и да разкрият место-
положението на противника. Съгласно Заповед № 7/13 юли по Трънската 
група полковник Абаджиев се назначава за общ началник на десния участък 
на позициията на групата от в. Димина чука (1510 м.) до в. Букова глава. За 
действията на 14 юли се предвижда рекогносцировъчните отряди да продължат 
изпълнението на задачите си от предния ден. Полковник Абаджиев получава 
общото ръководство над десния отряд (три дружини от 66-ти пехотен полк, 
три батареи от 4-ти артилерийски полк, една пионерна рота и един ескадрон) и 
отрядите на полковниците Панайотов и Крунев (две дружини от 2-ри Искърски 
полк, две дружини от 37-и пехотен полк, три батареи от 1-ви с.с. артилерийски 
полк и един ескадрон). Изходното положение на 14 юли сутринта на тези от-
ряди е следното: полковник Панайотов – Рудини и в. Криви дел; полковник 
Крунев – на в. Чуковец (571 м.) и десния рекогносцировъчен отряд – северно 
от поста Клисура. Настъплението на 14 юли започва към 11 ч. при познатите 
трудни условия – гъста мъгла и труднопроходима планинска местност. На 15 
юли действията на импровизирания сборен отряд на полковник Абаджиев се 
развиват отново изключително бавно. До примирието от 18 юли задачите на 
отряда остават същите – овладяване на естествено силната и добре укрепена 
сръбска позиция на линията на височините Въртоп – Църна Трава и Плана. 
Но те остават неизпълнени, въпреки че войските на полковник Абаджиев съу-
мяват да заемат предните позиции на сърбите и да се доближат до главните 
му окопи. Причините за този неуспех са няколко. На първо място, естествено 
силната и добре укрепена противникова позиция. Особеният характер на при-
лежащата местност, която лишава българската артилерия от удобни пунктове 
за разположение. Слабата артилерийска поддръжка, без която нашата пехота 
не е в състояние да настъпва. Малкият числен състав на пехотните части на 
отряда, разнородният им състав и силно отслабналия боен дух и понижена 
дисциплина.3

След получаването на вестта за примирието към 13 ч. на 18 юли е опреде-
лена демаркационна линия в участъка пред отряда на полковник Абаджиев 
от Мали Мост до Преслоп, включително. На 28 юли, след подписването на 
1 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 171.
2 А б а д ж и е в, Г. Пос. съч., с. 91.
3 Пак там., с. 101.
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Букурещкия мирен договор, в щаба на полковник Абаджиев се съобщава, че 
на 31 юли 1-ва Дунавска бригада трябва да се съсредоточи в района Алдоми-
ровци – Брезник и да се подготви за завръщане в България.1

През септември 1913 г.  след демобилизацията, полковник Георги Абад-
жиев е произведен в чин генерал-майор.

Генерал-майор Георги Абаджиев остава на действителна служба през 
Първата световна война. През ноември 1915 г. поема командуването на ново-
сформираната 12-та пехотна сборна дивизия. Заема тази длъжност до 1917 г., 
а след това е назначен за началник на Бургаския укрепен пункт, като остава 
на този пост до края на войната.

През 1929 г. участвува в съставянето и публикуването на сборника „Първи 
випуск на Софийското военно училище”, издаден по повод 50-годишният 
юбилей от производството му (1879 – 1929 г.)

Генерал-майор Георги Абаджиев почива на 21 февруари 1940 г. в Со-
фия.

Кавалер е на следните по-важни военни награди и отличия: орден «За 
храброст» ІІІ степен; орден «За храброст» ІІІ степен – 1 клас; орден «Свети 
Александър” V степен - 1888 г., орден „Свети Александър” ІV степен - 1891 г.; 
орден «Свети Александър» ІІІ степен с мечове по средата; награден знак „За 
ХХ години отлична служба” - 1900 г.; орден „За заслуга” на обикновена лента 
- 1901 г.; орден „За военна заслуга” ІІІ степен - 1905 г., Кръст за Независимост 
- 1909 г.; чуждестранни - персийски „Лъв и слънце” - ІІ степен  - 1901 г.2

1 Пак там., с. 103.
2 ДВИА, ф.7, оп.1 , а. е. 56, л. 38.
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР СТЕфАН ТОДОРОВ АЗМАНОВ

Роден е на 27 юли 1868 г. в Стара Загора. През 1887 г. завършва Военно-
то училище в София. На 7 ноември 1887 г. Стефан Азманов е произведен в 
първи офицерски чин подпоручик.1  Започва строевата си военна си служба 
като подпоручик от пехотата. Командува взвод в 3-ти пехотен Бдински полк, 
с постоянно местоквартируване в гр. Видин. На 7 ноември 1890 г., подпо-
ручик Стефан Азманов е произведен в чин поручик2, а на 1 януари 1896 г. в 
чин капитан.3 

През 1900 г. е преместен в 14-ти пехотен Македонски полк, дислоциран 
в гр. Дупница. Командува рота в полка до 1903 г., когато е прехвърлен на 
длъжността ротен командир в Школата за запасни подпоручици в Княжево, 
София. Една година по-късно е командирован зад граница за придобиване на 
висше военно образование. Капитан Азманов следва Николаевската Генерал-
щабна академия в Санкт-Петербург, Русия от 1904 до 1907 г. На 31 декември 
1906 г., капитан Азманов е произведен в чин майор4. След завършването на 
Генералщабната академия се завръща в България и е причислен към Гене-
ралния щаб. 

От 1 януари 1908 г., майор Азманов е назначен за началник на „Секция 
съобщения” във Военното министерство.5  На 1 януари 1911 г., майор Азманов 
е произведен в следващ офицерски чин подполковник6.

През юни 1911 г. подполковник Стефан Азманов изпълнява длъжността 
временен началник-щаб на 8-а пехотна Тунджанска дивизия и от 11 до 14 юни 
придружава командира на дивизията генерал-майор Вълко Велчев по служебни 
дела в гр. Чирпан7, на територията на 8-а Тунджанска дивизионна област.

В края на юли 1911 г., отново като временен началник-щаб на 8-а Тун-
джанска дивизия, подполковник Азманов взема участие в полските поездки 
в крайграничния район на 8-а дивизионна област с генералщабните офицери 
от Щаба на армията.8

1 ДВИА, ф.7, оп.1 , а. е. 56, л. 193.
2 Пак там., с. 193.
3 Пак там., с. 193.
4 Пак там., с. 193.
5 Пак там., а. е. 57, л. 229.
6 Пак там., а. е. 56, л. 193.
7 Пак там., ф. 321, оп., 1, а. е 17, л. 77.
8 Пак там., л. 91.
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Съгласно Заповед № 27/2 август 1911 г. по 8-а Тунджанска дивизия се 
обявяват имената на офицерите от щаба на дивизията, които заминават да уча-
ствуват в тазгодишните летни упражнения с частите от дивизията в полето и в 
упражненията дивизия срещу дивизия в района между Стара Загора, Чирпан 
и Брезово. Подполковник Стефан Азманов също е включен в тази група, като 
вр. и.д. началник-щаб на 8-а Тунджанска дивизия.1

Със Заповед № 28/30 август 1911 г. по 8-а Тунджанска дивизия се обявява 
завръщането в щаба в Стара Загора на офицерите участници в горепосочените 
летни упражнения, между които и подполковник Азманов.2 

Съгласно Заповед №6/3 октомври 1912 г., гр. Стралджа, по ІІІ-та армия, 
подполковник Стефан Азманов е назначен за началник на оперативния отдел 
на ІІІ-та отделна армия3, мирновременната ІІІ-та ВИО, командувана от генерал-
лейтенант Радко Димитриев с началник-щаб полковник Константин жостов. 

Съгласно оперативния план „А” за война с Османската империя след обя-
вяването на общата мобилизация на 17 септември 1912 г., ІІІ-та армия (ІІІ-та 
ВИО) се развръща при следната групировка: 4-та пехотна Преславска дивизия, 
5-та пехотна Дунавска дивизия, 9-та пехотна Плевенска дивизия, 3-та конна 
бригада, 3-то с.с. и 3-то не с.с. гаубично артилерийско отделение.4 Численото 
бойно разписание на ІІІ-та армия след завършване на мобилизацията включва: 
111 363 военнослужещи, 26 030 коня, 3737 вола, 6675 коли, 7 леки автомобила, 
75 велосипеда, 72 картечници и 318 оръдия.5

Районът на стратегическото съсредоточение на войските на ІІІ-та армия 
се разполага източно и югоизточно от Ямбол, в отстъп на два прехода назад 
от границата и от І-ва армия.6  От 29 септември 1912 г. щабът на армията се 
разполага в железопътната станция Стралджа.7 Разположението на ІІІ-та армия 
остава неизвестно за турското командуване, вследствие на което се създават 
благоприятни условия за осъществяване на стратегическа изненада.8

Съгласно Заповед № 4/1 октомври 1912 г. по ІІІ-та армия, частите изпра-
щат напред авангардни охранителни отряди, с цел обезпечаване на започване 
на настъпление през границата в дълбочина на територията на Османската 
империя на втория ден след обявяване на войната.9

Междувременно, Щабът на Действуващата армия разменя подчинеността 
на 9-та Плевенска и 6-та Бдинска дивизия от мирновременните им ВИО в ІІІ-та 
1 Пак там., а. е 18., л. 17.
2 Пак там., л. 18.
3 Пак там., ф.740, оп.І, а. е. 1, л. 16.
4 В а с и л е в, В. и др. Пос. съч., с. 267.
5 К р а п ч а н с к и, В. и др. Кратък обзор на бойния състава, организацията, попълването и мобилизацията 
на българската армия от 1878 до 1944 г. С., 1961., с. 191.
6 ж е к о в, Н. Пос. съч., с. 211.
7 ДВИА, ф.740, оп.V, а. е. 5, л. 3.
8 В а с и л е в, В. и др. Пос. съч., с. 267.
9 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 56.
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и І-ва армия. По този начин на 4 октомври ІІІ-та армия има горепосочения си 
състав с 6-та Бдинска дивизия вместо 9-та Плевенска, като се разполага зад 
прикриващата мобилизацията и съсредоточението Конна дивизия, в отстъп 
на І-ва армия, в района с. Топузлар – с. Кулкьой – с. Могила – с. Дерменкьой.1 
Бойният състав на армията включва 64 пехотни дружини, 16 картечни роти, 27 
с.с. и 12 не с.с. полски, 3 с.с. гаубични и 3 с.с. и 3 не с.с. планински батареи, 
3 ескадрона и 3 пионерни дружини.2  Срещу ІІІ-та и І-ва армия към началото 
на военните действия турската Източна армия по фронта източно от Одрин 
и р. Тунджа до Лозенград разполага с около 120 000 души административна 
численост, като някои части са ешелонирани в дълбокия й тил към Чорлу и 
дори Цариград.3

След Балканската война командуващия Източната армия Абдулах паша се 
опитва да намали количеството на своите войски, в опит да потърси оправда-
ние за претърпяните тежки поражения от нашите ІІІ-та и І-ва армия. Според 
него към момента на обявяването на войната, мобилизацията, стратегическото 
развръщане и съсредоточение на Източната армия са закъсняли твърде много. 
Той определя бойната численост на своите войски на линията Лозенград – Ха-
скьой, главна зона на съсредоточение, на не повече от 65 000 души, от които 
57 000 бойни пехотинци с пушки, докато оценява българските войски срещу 
себе си на 96 000 пушки и 2 625 саби, като добавя, че те могат бързо да бъдат 
подкрепени и от разположените западно от р. Тунджа войски със 67 000 пуш-
ки и 1250 саби.4  В действителност, според друг, по-достоверен източник, по 
същото време Източната армия в посочения район разполага с 92 табора, 52 
батареи и 40 ескадрона, които наброяват 77 000 души бойни войски, при това 
към тях трябва да се добавят военнослужещите в картечните роти и пионер-
ните дружини.5  Срещу тях, българските ІІІ-та и І-ва армия имат числен боен 
състав от 118 906 бойци с пушки, 2 818 кавалеристи и 4 265 души инженерни 
войски6, което показва, че безспорното числено надмощие на Българската 
армия не е подавляващо.

От обявяването на войната на 5 октомври, започва усилената дейност на 
подполковник Азманов като началник на оперативния отдел на ІІІ-та армия по 
организацията и управлението на марш-маньовъра на нейните войски от зоната 
на съсредоточението й към границата. Задачата на ІІІ-та армия за този ден е 
да премести авангардите си на линията с. с. Еникьой – Алхатлий – Сливово, 
а главните сили – с. с. Ичме-Уманкьой – Умурча.7

Командуващият ІІІ-та армия, генерал-лейтенант Димитриев посочва, че 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., 
с. 11. 
2 Пак там., с. 13.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 43.
4 А б д у л а х х. Пос. съч., с. 50 - 51.
5 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 18. 
6 Пак там., с. 14.
7 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 72.
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от този момент до края на маневрената война в Източна Тракия и атаката на 
Чаталджа, поради желанието за постигане на по-голяма бързина и оператив-
ност в управлението на войските, неговия щаб прилага широко практиката да се 
правят кратки извлечения от общите заповеди и да се предават на съответните 
командни инстанции като полски записки или кратки телеграми, съдържащи 
най-важната информация в синтезиран вид.1  Обикновено, началникът на 
оперативния отдел подполковник Азманов, е офицера от щаба на армията, 
натоварен с отговорната работа по изготвянето на тези кратки извлечения.

На 6 октомври, ІІІ-та армия продължава марш-маньовъра си към границата 
като до вечерта достига с авнгардите си линията с. Малкоч – с. Пенчо Махале, 
а с главните си сили – с. Яйладжик – с. Къзъклисе.2

На 7 октомври съгласно получената директива от Щаба на Действуващата 
армия ІІІ-та армия остава на заеманите позиции, като нейния щаб, разположен 
в с. Ахлатли,  продължава да полага много усилия за натрупване на достатъ-
чно хранителни запаси и за рационалното организиране на подвоза им към 
войските на ІІІ-та армия, особено в хода на очакваното голямо настъпление 
на юг.3

След един ден бездействие, на 8 октомври, ІІІ-та армия продължава 
настъплението си на юг, като до вечерта главните сили достигат линията с. с. 
Вайсал – Омар Абас – Куджатарла – Тастепе Ковчас, а авангардите се разпо-
лагат на рубежа Селиман Талишман – в. Гиладжик – р. Суджак – височините 
южно от с. Кишерлик – чифлика Загон.4

В щаба на ІІІ-та армия господствува приповдигнато настроение сред 
всички офицери. Всички са изпълнени с нетърпение да влязат в решителен 
бой с петвековния поробител и са обладани от несъкрушима вяра в изтръгване 
на крайната победа. От същите чувства се въодушевяват и войсковите части, 
като те ги демонстрират при предислоцирането на щаба на ІІІ-та армия на 8 
октомври от с. Ахлатлий в с. Кайбиляр. По целия маршрут, настиганите от 
щаба полкове отговарят на поздравите на военначалниците с много ентусиазъм, 
тяхното гръмогласно „Ура” съпровожда подполковник Азманов и целия щаб на 
ІІІ-та армия по целия път, за да ги убеди, че всички техни подчинени жадуват 
срещата с противника, което само по себе си е половин спечелена победа.5

Съгласно Заповед № 14/8 октомври 1912 г. по ІІІ-та армия на 9 октомври 
войските следва да настъпят на юг с цел да атакуват и навлязат в Лозенград.6 
Приблизително по същото време, командуващия ІІІ-ти турски корпус, Махмуд 
1 Пак там., с. 73.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 
106.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 81 - 82.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 
171 - 172.
5 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 87.
6 Пак там., с. 91.
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Мухтар паша, разположен около Лозенград, получава заповед от Източната 
армия на следващия ден също да настъпи на север. От разпорежданията на 
Махмуд Мухтар паша за настъплението на ІІІ-ти корпус е видно, че той все 
още е в неведение относно съсредоточението и силите на българската ІІІ-та 
армия, поради което оставя на десния си фланг само една дивизия срещу по-
ловината ІІІ-та армия, а насочва главните си сили срещу левия фланг на нашата 
І-ва армия, на където обаче, се отправя другата половина от силите на нашата 
ІІІ-та армия. Поради голямото отдалечение на така очертаните противостоящи 
войски (повече от един дневен преход) на 9 октомври произлизат само аван-
гардните боеве на ІІІ-та армия при с.с. Ериклер и Ески полос.1

Местността, на която действува ІІІ-та армия в Лозенградската операция 
е много трудна за маневриране на големи войскови маси. Буквално на всяка 
крачка има естествено силни, труднодостъпни позиции, които дават благодатни 
възможности на противника за водене на упорита и последователна отбрана. 
Теренът на театъра на военните действия затруднява твърде много ориентира-
нето, управлението и взаимната поддръжка на настъпващите български войски. 
Като отчитат навреме тези характерни особености на местността, офицерите 
от щаба на ІІІ-та армия, включително и подполковник Азманов решават да се 
предостави по-голяма самостоятелност на подчинените им командни инстан-
ции на съединенията  и частите в армията.2

Във връзка с тези боеве, водени от 4-та Преславска и 5-та Дунавска 
дивизия, на 9 октомвви 1912 г. подполковник Азманов е изпратен със специ-
ална мисия в щаба на 5-та Дунавска дивизия, в с. Ериклер. Там той научава 
подробности за положението на 5-та Дунавска дивизия: 1-ва пехотна бригада 
е срещнала противник в състав около 2 пехотни полка и го е е принудила да 
отстъпи на юг и югоизток.3  Подполковник Азманов и други щабни офицери 
от ІІІ-та армия държат в течение през целия ден командуващия ІІІ-та армия за 
хода на боевете при с. Ериклер4, които имат важно значение за отстъплението 
на десния фланг на турската Източна армия и превземането на Лозенград.

През нощта срещу 10 октомври щабът на ІІІ-та армия не получава никакви 
нови директиви. В следствие на заемането на Ески полос от турците, щабът 
се прехвърля в с. Карамза, където генерал-лейтенант Димитриев решава да 
продължи настъпателната операция към Лозенград на 10 октомври. Издадени 
са заповеди по отделните дивизии, които имат за цел армията да влезе в сферата 
на действителния артилерийски огън на противника от Лозенград, да се овладее 
линията Ески полос – Петра и гребена между реките Кетенли и Теке-дере, за да 
се осигурят условия за атака и заемане на Лозенград на 11 октомври.5

На 10 октомври ІІІ-та армия постига решителна победа над цялата Из-
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 216.
2 ДВИА, ф.740, оп.,V, а. е. 28, л. 14.
3 ДВИА, ф.740, оп.,V, а. е. 5, л. 9.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 248.
5 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 103.
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точна армия в полосата на изток от левия фланг на І-ва армия. 4-та Преславска 
дивизия разгромява и обръща в паническо бягство противника на участъка 
Ески полос – Петра, като му нанася големи загуби. 5-та Дунавска дивизия 
довършва започанато на 9 октомври дело при с. Ериклер, а надвечер турците 
са отблъснати и от предните отбранителни позиции на Лозенград. Вечерта на 
10 срещу 11 октомври настъпва пълно разложение сред ІІІ-ти турски корпус, 
а частите му отстъпват в поголовно бягство.1 

Картината на тоталната паника обхванала турската Източна армия след 
сражението на 9 и 10 октомври с нашите ІІІ-та и І-ва армия, се разкрива още 
по-безпристрастно и пълноценно в турските и чуждестранни източници, 
писани непосредствено след Балканската война. Още в 11 ч. на 10 октомври, 
командуващият турската Източна армия Абдулах паша е информиран от ко-
мандира на ІІІ-ти карпус за загубата на боя при Ески полос – Петра и за невъ-
зможността да се задържи Лозенград. Същият ден следобяд, Абдулах паша 
решава да оттегли цялата Източна армия на линията зад р. Караагач, между 
Бунар – Хисар и Люлебургаз.2  Това е съвсем закономерна заповед, защото 
„Боевете на 9 и 10 октомври и отстъплението бяха разстроили неготовата 
турска армия дотолкова, че тя не беше вече способна да окаже каквото и да 
било съпротивление. В лудо бягство тя отстъпи в по-голямата си част към юг, 
с което застраши пътя за Цариград”.3

По ред обективни причини щаба на ІІІ-та армия и Главното командуване 
не получават навременна представа за голямата паника и пълното морално 
разложение на турската армия, обхванали я тотално през нощта на 10 срещу 
11 октомври. Липсват добро разузнаване, модерни телеграфни съобщения4, а 
Щабът на Действуващата армия прави твърде малко за тяхното подобрение 
и за повишаване ефективността на действията на българската кавалерия в 
Източна Тракия.

Поради това заповедта на щаба на ІІІ-та армия за действията на 11 
октомври е до известна степен предпазлива и предвижда само атакуване и 
заемане на Лозенград, без да се споменава за организиране на преследване 
на отстъпилия противник.5

Сутринта на 11 октомври става ясно, че турците са напуснали напълно 
Лозенград и овладяването му от ІІІ-та армия се извършва безпрепятствено до 
обяд. Щабът на 3-та армия с подполковник Азманов потегля в 6 ч. сутринта, 
към обяд влиза в Лозенград и се установява в Офицерското събрание.6

Бързината на отстъпление на турците от Лозенград е толкова голяма, че 
дори командуващия ІІІ-ти турски корпус Махмуд Мухтар паша си забравя 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 313.
2 А б д у л а х х. Пос. съч., с. 109.
3 Б а л к а н с к а т а война 1912 – 1913. Военните действия в Тракия ..., с. 99.
4 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 – 1913 ..., с. 111.
5 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 114.
6 ДВИА, ф.740, оп.,V, а. е. 5, л. 11.
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златната сабя и сребърните пищови в града, които са прибрани за спомен от 
генерал-лейтенант Димитриев.1

От нейния щаб решават да проявят инициатива за преследване на про-
тивника, като за целта е заповядано на Конната дивизия да настъпи по посока 
на шосето Лозенград – с. Кавакли, след което да преследва най-енергично 
противника към Енидже – Енимал – Йеникьой, с цел да прекъсне турските 
комуникации за Баба Ески.2 Освен това рано сутринта на 12 октомври, генерал-
лейтенант Димитриев насочва на юг към с. Кавакли 4-та Преславска дивизия 
и една бригада от 6-та Бдинска дивизия със задача да атакуват и унищожат 
разположения там противник.3

За първите 6 дни от обявяването на войната ІІІ-та армия извършва марш-
маньовър на 120 км и следователно, като се извади един ден спиране, тя изми-
нава по 24 км на денонощие през най-труднопроходимата част на Странджа, по 
коларски пътища и кози пътеки, разкаляни от дъждовете, хранена с подръчни 
средства. Изненадващият удар върху десния фланг на турския стратегически 
фронт е първата голяма победа не само на Българската армия, но и целия 
Балкански съюз, която дава дълбоко отражение върху по-нататъшния ход на 
събитията през войната с Османската империя.4

След падането на Лозенград началник-щабът на Действуващата армия 
се намесва решително, като не одобрява инициативата за преследване на раз-
бития противник. Въпреки че в Главната квартира в Стара Загора пристигат 
противоречиви сведения за положението на фронта, най-вече от чужбина, 
той остава изненадан от новините за успехите на българското оръжие при 
Лозенград в боевете на 9 – 10 октомври. В своите многобройни съчинения, 
генерал-майор Иван Фичев, показва тенденциозност в анализа и оценките 
на командната дейност на генерал-лейтенант Димитриев, които рефлектират 
неблагоприятно и върху офицерите от щаба му, включително подполковник 
Азманов. Например той определя насоката за операциите на ІІІ-та армия 
след заемането на Лозенград, като резултат „на грубото нарушаване на най-
елементарните принципи на военното изкуство и на болезненото тшеславие 
на командуващия ІІІ-та армия”.5

Всъщност, началник-щабът на Действуващата армия не одобрява инициа-
тивата на генерал-лейтенант Димитриев за преследване на противника към 
Баба Ески, защото иска да запази прерогативите за ръководство на операции-
те изключително за Главната квартира. В този смисъл, той вижда съперник 
в лицето на командуващия ІІІ-та армия за собствените му възгледи по от-
ношение по-нататъшното водене на войната в Източна Тракия. Освен това, 
генерал-майор Фичев счита настъплението на ІІІ-та армия в този момент за 
1 М а р к о в, Г. Пос. съч., с. 54.
2 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 135.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 558.
4 М а р к о в, Г. Пос. съч., с. 54.
5 Ф и ч е в. Балканската война 1912 – 1913 ..., с. 120.
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противоречащо на стратегическата обстановка и опасно за тила на тази армия 
при евентуално турско контранастъпление от Бунар-Хисар към Лозенград. За-
това в директивата на Щаба на Действуващата армия от 12 октомври сутринта 
се изисква ІІІ-та армия да остане на заеманите позиции около Лозенград, а 
Конната дивизия да разузнава силите и разположението на противника към 
Баба Ески – Люлебургаз.1

В следствие, на 12 октомври, ІІІ-та армия прекратява преждевремнно 
планираното преследване на противника, с което армията е обречена на пълно 
бездействие и на 13 октомври.2

По този начин българското Главно командуване дава възможност на 
разбития противник да се оттегли необезпокояван на позициите при Бунар-
Хисар – Люлебургаз. Съприкосновението с противника е загубено по цялата 
линия, като посоката на отстъплението му не е осветлена. Главната квартира, 
разположена далеч назад в Стара Загора, при лошите телеграфни съобщения, 
не разполага с достатъчно ясна представа за действителната обстановка и 
най-вече за настъпилата паника и катастрофа за турската Източна армия, за 
да вземе мерки за организиране навреме на преследване. В същото време тя 
не подкрепя инициативата на щаба на ІІІ-та армия и на практика победителят 
се отказва да преследва победения противник, с което изпуска плодовете на 
победата.3

Този съществен пропуск в стратегическото ръководство на действията 
на Българската армия през първата кампания във войната с Османската им-
перия се утежнява допълнително в контекстта на донесението от 12 октомври 
1912 г. от генерал-лейтенант Димитриев до Щаба на Действуващата армия, в 
което съобщава, че в Лозенград са заловени големи трофеи: 4 с.с. оръдия, 12 
крепостни оръдия и множество други материали, между които 2 нови само-
лета система „Харалан”. Противникът е отстъпил панически към Баба Ески 
и Бунар-Хисар, турците при Лозенград са били около 30 000 души, докато 
ІІІ-та армия има само около 200 убити и ранени войници и около 20 офице-
ри4, т.е. армията е запазила напълно своята боеспособност и не се нуждае от 
оперативна пауза.

Безспорно, най-откровен по този въпрос е командуващият турската Из-
точна армия, който в специално адресираното към читателите на Военноисто-
рически сборник писмо, публикувано през 1929 г. заедно с превода на неговите 
спомени за войната, заявява благодарността си към Българската армия, защото 
„Ако българската армия се бе възползувала от нещастието, което сполетя 
турската и веднага бе започнала преследването, щеше да плени тия оръдия и 
обози и пътя и за Цариград, щеше да бъде напълно открит”.5

1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 549.
2 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 152.
3 Б а л к а н с к а т а война 1912 – 1913. Военните действия в Тракия..., с. 101.
4 ДВИА, ф.40, оп.,2, а.е. 127, л. 10.
5 А б д у л а х х. Пос. съч., с. Х.
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След почти тридневна пауза, на 14 октомври 1912 г. щаба на ІІІ-та армия 
получава директива от Щаба на Действуващата армия за подновяване на 
активните настъпателни действия. В този дух е издържана и заповедта по ІІІ-
та армия издадена в 2 ч. и 25 м. на 14 октомври за извършване на флангови 
марш-маньовър на югоизток и излизане на линията Кавак дере – Иванкьой 
– Инджеклер – Бунар-Хисар.1 Походът продължава и на 15 октомври, като 
генерал-лейтенант Димитриев поставя пред войските за този ден задачата да 
се пресече пътя на предполагаемото отстъпление на противниковите части 
при Люлебургаз в направление на Чорлу.2

По същото време турското командуване решава да промени първона-
чалния си план да оттегли войските си на рубежа зад горното течение на р. 
Еркене и да се отбранява твърдо зад Караагач-дере, на линията Бунар-Хисар 
– Люлебургаз.3

Това са условията при които започва второто голямо сражение между 
българските ІІІ-та и І-ва армия и турската Източна армия на рубежа Бунар-
Хисар – Люлебургаз, като то продължава 6 денонощия от 15 до 20 октомври 
и е съпроводено с много ожесточена борба и значителни човешки загуби и 
за двете страни. Справедливо определяно от преобладаващата част от из-
следователите като решаващо за крайния изход на Балканската война, то 
поставя най-високи изисквания пред целия щаб на ІІІ-та армия и лично на 
подполковник Азманов.

Местността, на която се водят боевете по линията Бунар-Хисар - Люлебургаз, 
има редица особености. На север от шосето Бунар-Хисар-Виза тя е планинска, 
силно пресечена и камениста, тук-там обрасла с храсталак, пътища на този участък 
има твърде малко, като са достъпни само за пехота  и планинска артилерия. На юг 
от шосето и дори до р. Еркене се спускат плоски широки гребени, разклонения на 
Странджа планина, с обща посока в югозападно направление, гребените са голи, 
често разорани и с  много гънки по тях, удобни за укриване на големи войскови 
масии, както и за оборудване на закрити артилерийски позиции. Към долините 
повечето гребени се спускат със стръмни склонове, като с това се създават условия 
за добър обстрел от страна на отбраняващия се противник. На кратко, на ІІІ-та 
армия предстои да действува по една открита местност, да се движи през равни и 
без подстъпи долини под най-близкия и действителен пехотен и артилерийски огън 
на противника, при това, без да може българската пехота да бъде поддържана от 
своята артилерия поради голямото отдалечение на удобните за нея артилерийски 
позиции. Армията трябва да преминава през блата и дълбоки до гърди воденични 
вади (в дълбоки корита) и то под най-действителен огън и накрая да атакува по-
зиции по наклон стръмен до 40-50 градуса, усилени с окопи от няколко яруса.4

1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 170.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 124.
3 Б а л к а н с к а т а война 1912 – 1913. Военните действия в Тракия..., с. 103.
4 ДВИА, ф. 740, оп. 5, а. е. 28, л. 85.
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Противоречиви са сведенията за съотношението на силите в сражението 
при Бунар-Хисар – Люлебургаз. ІІІ-та армия участвува с всичките си сили в 
състав: 4-та Преславска, 5-та Дунавска и 6-та Бдинска дивизия; І-ва армия 
е в състав: 1-ва Софийска дивизия, 10-та Сборна дивизия; в хода на сраже-
нието на участъка на ІІІ-та армия е включена и 1-ва бригада от 3-та Балкан-
ска дивизия, а Конната дивизия се изтегля зад пехотните части. Турската 
Източна армия получава постоянно подкрепления от по-далечни райони и 
пристигат току-що мобилизирани части, като в сражението вземат участие: 
І-ви, ІІ-ри, ІІІ-ти, ІV-ти, ХVІІ-и и ХVІІІ-ти корпуси; конната дивизия е пред 
левия фланг.  По турски източници бойната численост на техните корпуси 
не надхвърля 60 000 души, докато силите на българската І-ва и ІІІ-та армия 
са оценявани на около 100 000 души.1  Според цитирания по- рано немски 
източник бойния състав на трите корпуса от І-ва Източна група (І-ви, ІІ-ри 
и ІV-ти) на 16 октомври възлиза на 45 000 души, а общата бойна численост 
на цялата Източна армия, заедно с деснофланговите корпуси е около 90 000 
души.2 Българските източници обаче са категорични, че благодарение на 
постоянното попълване на турската армия с новомобилизирани части и на 
разпиляването на известна част от силите на І-ва и ІІІ-та армия след овла-
дяването на голяма противникова територия, турците разполагат с числено 
превъзходство в сражението на линията Бунар-Хисар – Люлебургаз. Адми-
нистративната численост на турската Източна армия се определя на около 
180 000 души, а на българските ІІІ-та и І-ва армия на не повече от 110 000 
души.3 Според други източници българските войски наброяват 108 000 
души боен състав, а турските – 130 000 души.4 Съгласно разписанието за 
числения състав на І-ва, ІІІ-та армия, Конната дивизия и 10-та гранична 
дружина, които вземат участие в сражението при Бунар-Хисар – Люлебургаз, 
към 16 октомври 1912 г. те наброяват 160 366 души (2862 офицери и военни 
чиновници)5, но това е административна численост. Последният източник 
(Военноисторическата комисия при Генералния щаб на Българската армия) 
определя бойната численост на турската Източна армия по същото време 
на 126 000 души6. Тези данни категорично опровергават тезата на турската 
историография и лично на бившия командуващ Източната армия Абдуллах 
паша за голямото числено превъзходство на Българската армия в сражението 
на линията Бунар-Хисар – Люлебургаз.

Началото на сражението се поставя на 15 октомври с боя на две бригади 
от 5-та Дунавска дивизия при с. с. Кулиба – Мандрица, в центъра на против-
1 А б д у л а х х. Пос. съч., с. 128.
2 Б а л к а н с к а т а война 1912 – 1913. Военните действия в Тракия..., с. 104, 106.
3 П о у ч е н и я за Войника-Гражданин. Под редакцията на полк. К. Соларов., Шумен., 1928., с. 490.
4 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 136.
5 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 616.
6 Пак там., с. 526.
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никовото разположение, който е с благоприятен изход за нашата дивизия, но 
поради неточната преценка на командира й, през нощта срещу 16 октомври 
нашите части са оттеглени на изходните си позиции при с. Инджеклер.1

На 16 октомври пламват ожесточени боеве по целия фронт Бунар-Хисар 
– Люлебургаз. Насоките на действие на отделните дивизии на ІІІ-та армия за 
действията на този ден се съдържат в поредица от заповеди на щаба на ар-
мията по дивизиите, издадени сутринта на 16 октомври. Като обща задача за 
армията е поставена целта за настъпление срещу турските войски на рубежа 
Виза-Люлебургаз.2

На 16 октомври 1912 г., щабът на ІІІ-та армия с подполковник Азманов 
потегля от Лозенград по шосето за Бунар - Хисар в направление на с. Кулиба, 
където е назначен да нощува.3

Всички части на ІІІ-та армия са ангажирани в боевете на укрепените 
турски позиции по левия бряг на р. Караагач-дере. На много участъци турците 
организират няколко контраатаки, които са отразени успешно от войските на 
ІІІ-та армия.4 Най-ожесточени са стълкновенията на 5-та Дунавска дивизия с 
ІІ-ра Източна група на левия фланг на армията, на 4-та Преславска дивизия 
при Караагач в центъра и на 6-та Бдинска дивизия при Тюрк бей на десния 
фланг на ІІІ-та армия. През този ден главните сили на І-ва армия на генерал-
лейтенант Васил Кутинчев все още не са влезнали в боя, което показва че 
основната тежест на боевете е изнесена от ІІІ-та армия. 

На 16 октомври подполковник Азманов заедно с целия щаб на ІІІ-та армия 
наблюдава хода на боя на 5-та Дунавска дивизия при с. Кулиба - с. Мандрица, 
от позициите на височините западно от с. Кулиба и нощува вместо, както е за-
планувано в с. Кулиба, в с. Иванкьой5, където се настанява в едно здание с щаба 
на Конната дивизия. Нощта е твърде напрегната за целия щаб на ІІІ-та армия, 
защото е неориентиран за истинското положение на войските. Тъй като цялата 
ІІІ-та армия е ангажирана в боевете с турците, генерал-лейтенант Димитриев 
е убеден, че само с пресни войски, ще може да се смаже противника. Тези 
свежи войски той вижда в лицето на съседната І-ва армия. Затова, за да ускори 
пълноценната намеса на нейните части, командуващия ІІІ-та армия изпраща до 
командира на І-ва армия генерал-лейтенант Васил Кутинчев своя началник на 
оперативния отдел подполковник Азманов с поръчка да обясни в щаба на І-ва 
армия положението на ІІІ-та армия и да помоли генерал-лейтенант Кутинчев 
да действува по-енергично. Подполковник Азманов приема с достойнство тази 
отговорна мисия и към 17 ч. и 30 м. на 16 октомври се явява при командира на 
1-ва Софийска дивизия генерал-майор Тошев и му предава поръчението си. 
Последният обещава на 17 октомври сутринта да атакува височините северо-
1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 180.
2 Пак там., с. 190 – 191.
3 ДВИА, ф.740, оп.,V, а. е. 5, л. 14.
4 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 146.
5 ДВИА, ф.740, оп.V, а. е. 5, л. 15.
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източно от Люлебургаз, за да съдействува на ІІІ-та армия. След това до 2 ч. 
през нощта на 17 октомври подполковник Азманов се лута в разположението 
на І-ва армия, за да търси нейния командуващ генерал-лейтенант Кутинчев. Не 
успява да го открие и поръчва на генерал-майор Тошев при първа възможност 
да му предаде молбата от генерал-лейтенант Димитриев и се завръща в щаба 
на ІІІ-та армия в с. Иванкьой.1

Денят 17 октомври е решаващ за крайния изход на сражението при Бунар-
Хисар – Люлебургаз. Заповедите на командуващия ІІІ-та армия до подчинените 
му войски не съдържат нищо ново – дивизиите следва да продължат да водят 
енергично боя до разбиване на противника или до отстъплението му.2

На разсъмване противника очаква българските войски на укрепената си 
позиция по левия бряг на р. Караагач-дере. В течение на целия 17 октомври 
главните сили на 4-та Преславска и 5-та Дунавска дивизия продължават да 
водят жестоки боеве с турските войски. Сериозен е боя и по фронта на 6-та 
Бдинска дивизия. Привечер, 5-та Дунавска и 6-та Бдинска дивизия запазват 
напълно позициите си, а 4-та Преславска дивизия затвърждава успеха си от 16 
октомври като овладява центъра на цялата турска позиция на линията Бунар-
Хисар – Люлебургаз – височините източно от левия бряг на Караагач-дере.3

На 17 октомври 1912 г., щабът на ІІІ-та армия с подполковник Азманов 
тръгва в 7 ч. сутринта от с. Иванкьой по направление на чифлика Ташлъ, където 
се установява за наблюдение боя от височините западно от чифлика Ташлъ. 
Към 8 ч. сутринта щаба минава покрай 35-ти пехотен полк, който е разпръснат 
зад височините, намиращи се западно от чифлика Ташлъ. Генерал-лейтенант 
Димитриев заповядва на командира на полка да го поведе напред. За тази цел 
командуващия Съединените армии първо изпраща подполковник Азманов, а 
най-накрая генерал-лейтенант Димитриев лично повежда полка, но в скоро 
време веригите на полка и щаба са силно обстреляни от противника с шрапне-
лен огън. Въпреки тази реална опасност, щабът на ІІІ-та армия с подполковник 
Азманов през целия ден остава да наблюдава боя от посочените височини и 
е неколкократно обстрелван от противниковата артилерия до вечерта, когато 
се оттегля да нощува отново в с. Иванкьой.4

Междувременно, от 15 ч. на 17 октомври, генерал-лейтенант Радко Ди-
митриев е назначен временно за командуващ Съединените ІІІ-та и І-ва армия5, 
като осъществява общото оперативно ръководство чрез щаба на ІІІ-та армия. 
Последният продължава да ръководи и частните операции на ІІІ-та армия. С 
това отговорностите и ангажиментите на подполковник Азманов като началник 
на оперативния отдел на армията се увеличават двойно.
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 305 - 306.
2 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 225.
3 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 148.
4 ДВИА, ф.740, оп.V, а. е. 5, л. 15.
5 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 150.
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Към 20 ч. вечерта на 17 октомври от щаба на ІІІ-та и Съединените армии 
донасят в Главната квартира, че боят е завършил с променлив успех, защото 
6-та Бдинска дивизия запазва позициите си, 4-та Преславска дивизия се е 
придвижила още малко напред и завзема част от турските позиции източно 
от височините при Караагач, а 5-та Дунавска дивизия е отстъпила малко на-
зад, западно от Бунар-Хисар. Но всъщност тези сведения на щаба на ІІІ-та 
армия са до известна степен песимистични, тъй като не отразяват успеха на 
6-та Бдинска дивизия при Тюрк бей, който изиграва важна роля за решението 
на турското командуване да започне оттегляне на изток, а неуспехът на 5-та 
Дунавска дивизия е преувеличен, защото тя отстъпва всъщност само от ви-
сочините източно от Бунар-Хисар.1

Планът за действията на 18 октомври на генерал-лейтенант Димитриев 
предвижда турската Източна армия да бъде решително атакувана от І-ва армия на 
линията Саранлъ – Сатъкьой и по-нататък към Чонгора с цел да бъде притисната 
към Странджа планина, като по същото време ІІІ-та армия с енергични настъпа-
телни действия прикове противника пред себе си и не му позволи да се изплъзне.2  
В този дух са и издадените му разпореждания за действията на 18 октомври.

По същото време действителната обстановка на линията Бунар-Хисар – 
Люлебургаз показва, че Българските ІІІ-та и І-ва армии са извоювали втора 
поредна блестяща победа над своя вековен враг. Към 17 ч. и 30 м. на 17 октом-
ври командуващия І-ва Източна група Абдуллах паша получава донесения от 
командирите на І-ви и ІV-ти корпуси за започналото отстъпление на техните 
войски, което заплашвало през идващата нощ да се превърне в обща паника. 
Скоро след 19 ч. докладва и командира на ІІ-ри корпус за тежкия бой през деня 
и за започналото напускане на позициите и разпръсване на неговите войски. 
Тогава Абдуллах паша решава да започне оттегляне със своите І-ви, ІІ-ри и 
ІV-ти корпуси на рубежа зад Соуджак-дере, за да предотврати надвисналата 
заплаха от паническо отстъпление.3

Боевете на 18 октомври постигат окончателното разрешаване на главните 
цели пред ІІІ-та и І-ва армия. След започналото предната нощ отстъпление на 
І-ва Източна група на турските войски, през този ден в бягство е обърната и 
ІІ-ра Източна група и преди всичко ІІІ-ти корпус, командуван от енергичния 
Махмуд Мухтар паша, благодарение на устрема на 4-та Преславска дивизия, 
която окончателно сломява турския център при Караагач и атакува фланга на 
ІІІ-ти корпус, като помага на 5-та Дунавска дивизия да настъпи по посока на 
шосето Бунар-Хисар – Виза.4

На 18 октомври 1912 г. щаба на ІІІ-та армия с подполковник Азманов тръгва 
от с. Иванкьой в 7 ч. сутринта в посока за с. Айвали. Към 9 ч. щаба пристига 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 391.
2 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 253.
3 А б д у л а х х. Пос. съч., с. 155.
4 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 152.
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на височините западно от с. Айвали, откъдето наблюдава боя. По наличните 
сведения и от личните наблюдения се констатира, че противника упорствува на 
заетите позиции. В хода на боя подполковник Азманов е изпратен със специална 
мисия в разположението на 6-та Бдинска дивизия, за да прецени каква е степента 
на нейния успех. Дали той би могъл да се развие и какви допълнителни сили са 
нужни за това? След запознаване с положението и бърза оценка на обстановката, 
подполковник Азманов докладва в щаба на ІІІ-та армия, че неприятеля отстъпва 
под натиска на 6-та Бдинска дивизия, която действува срещу фланга и тила на 
частите му пред Люлебургаз и тя не се нуждае от сериозни подкрепления.1

За съжаление, Щабът на Действуващата армия не съумява да оцени пра-
вилно размера на нанесеното поражение на противника и мащабите на настъ-
пилата деморализация и дезорганизация в неговите редове. Генерал-майор 
Фичев признава, че поради липса на подробности за хода на сражението на 18 
октомври, Щабът на Действуващата армия не е получил понятие за действи-
телното положение. Затова в Директивата по Действуващата армия № 608/18 
октомври 1912 г., издадена на 21 ч. и 50 м. на командуващия Съединените ІІІ-
та и І-ва армия е наредено на 19 октомври да преустанови настъплението и се 
затвърди на линията Соуджак-дере – Чонгора – Люлебургаз, за да се приведат 
в ред армиите и да се подготвят за следващите операции.2

В изпълнение на Директивата е съставена и Заповед № 1/19 октомври по 
Съединените армии, в която е предадено изискването частите да се спрат на 
заетите позиции с цел да се устроят и да попълнят бойните и хранителните 
запаси, като само на 5-та Дунавска дивизия е поставена задача за активни дей-
ствия с ограничени цели, като настъпи и овладее височините между Соуджак-
дере и р. Андар и се разположи от двете страни на пътя Бунар-Хисар – Виза.3 
Безспорно, тази Заповед съдържа една голяма грешка, и тя е, че позволява на и 
без това не особено енергичния и темпераментен командуващ Конната дивизия 
генерал-майор Назлъмов, да преустанови воденето на активно разузнаване по 
посока на отстъпващите турски войски, което предизвиква загуба на поддъ-
ржането на постоянно съприкосновение с противника.

По същото време турските войски от ІІ-ра Източна група, и по-специално 
командира на ІІІ-ти корпус Махмуд Мухтар паша все още не губят надежда 
за постигане на решителен успех срещу 5-та Дунавска дивизия, защото нямат 
представа за степента на поражението на І-ва Източна група и за мащабите 
на отстъплението й. Следобяд на 19 октомври, ІІІ-ти и ХVІІ-ти турски корпус 
предприемат последен опит за настъпление, но привечер са спряни и отблъсна-
ти, а на 20 октомври сутринта Махмуд Мухтар паша (назначен за командуващ 
ІІ-ра Източна група) заповядва отстъпление на изток към Виза.4

1 ДВИА, ф.740, оп.V, а. е. 5, л. 17.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 453.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 277.
4 Б а л к а н с к а т а война 1912 – 1913. Военните действия в Тракия ..., с. 113 - 114.
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Действията на 5-та Дунавска дивизия и на левия фланг на 4-та Преславска 
дивизия при Бунар-Хисар и височините между Соуджак-дере и р. Андар на 19 
октомври са успешни, като до вечерта ІІІ-та армия достига следните позиции: 
5-та Дунавска дивизия – северно от пътя Бунар-Хисар – Виза, по западния бряг 
на р. Караагач-дере; пред нея – около Пуралия 1-ва бригада от 3-та Балканска 
дивизия, а югозападно от последната – между р. Караагач-дере и Бунар-Хисар 
останалите две бригади от 3-та Балканска дивизия; 4-та Преславска дивизия 
– в центъра на фронта срещу Чонгора, а 6-та Бдинска дивизия – южно от нея 
около с. Сатъкьой.1

На 20 октомври сутринта, командуващият ІІІ-та армия (І-ва армия е 
изведена от негово разпореждане и се подчинява отново на Щаба на Дей-
ствуващата армия), подкрепен от офицерите от своя щаб, включително и от 
подполковник Азманов, прави опит да организира енергично преследване на 
отстъпилата турска армия, въпреки голямата умора и сериозните човешки 
загуби на войските от ІІІ-та армия. За целта той се опитва да игнорира по-
лучаната заповед от Щаба на Действуващата армия (№648/20 октомври 1912 
г.)2, която не позволява активно преследване с  големи сили. На 20 октомври 
сутринта, генерал-лейтенант Димитриев се среща в Люлебургаз с генерал-
лейтенант Кутинчев и обсъжда положението като настоява да се преследва 
противника. Обаче, последният, изисква за това да се получи съгласие от Щаба 
на Действуващата армия3, позицията на който по въпроса за преследването е 
категорично упомената в Заповед № 648.

Сраженията на 20 октомври имат заключителен характер по отношение 
блестящата победа на българското оръжие в най-трудното и кръвопролитно 
сражение през Балканската война. Конната дивизия провежда ограничено 
разузнаване със слаби разезди към Муратлий, Чорлу и Хайроболу; 4-та Пре-
славска дивизия има съвсем малки стълкновения с противника при Чонгора; 
5-та Дунавска дивизия настъпва с левия си фланг при Бунар-Хисар и не среща 
сериозно съпротивление, защото през нощта главните сили на ІІ-ра Източна 
група са отстъпили на изток. Отделни слаби турски ариергарди откриват огън 
при р. Соуджак-дере, р. Пурали и р. Андар, но без да могат да влияят реши-
телно на 5-та Дунавска и 3-та Балканска дивизия, които след като си заемат 
посочените обекти, прекратяват настъплението и се укрепяват.4

Към края на деня на 20 октомври ІІ-ра Източна група, която допреди ден е 
настъпвала, се превръща в безкрайна върволица от беглеци, които инстинктивно 
бягат към Виза. „Всички бягат лудо към Сарай. Цялата северна група бягаше 
безумно. Хиляди местни жители газеха калните пътища наред с войсковите ко-
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 496 - 497.
2 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 156.
3 Во й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 500.
4 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 296.
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лони... Това продължи през цялата нощ... Дисциплината отпадна”.1 Продължава 
и безспирното отстъпателно движение на войските от І-ва Източна група. И 
там оттеглящите се части и ранени войници се смесват в безразборна тълпа с 
местните жители, като всички се отправят към Чорлу, но на това бягство липсва 
паническия характер на онова на десния турски фланг, но дезорганизацията и 
деморализиращото му влияние върху войските са не по-малки.2

С действията на 20 октомври завършва сражението при Люлебургаз – 
Бунар-Хисар,в което за успеха на Българската армия, решаваща роля изиграват 
войските от ІІІ-та армия. Те изнасят основната тежест на боевете, сломяват 
упоритата съпротива на числено силния противник, понасят най-големите 
човешки загуби и покриват с неувяхваща слава имената на своите дивизии и 
полкове. Сериозен принос за това има и началника на оперативния отдел на 
ІІІ-та армия подполковник Азманов. На него и на всички сътрудници от щаба 
на ІІІ-та армия, победата коства няколко безсънни нощи и големи физически 
и психически усилия, поради което ще провидем няколко фактически данни 
за резултатите от сражението. Загубите на ІІІ-та армия възлизат на: 18 477 
офицери и долни чинове излезнали от строя. От тях убити и безследно из-
чезнали са 5 218 души (68 офицери). За сравнение общите човешки загуби на 
Българската армия, включително І-ва армия, Конната дивизия и 10-та гранична 
дружина са 20 046 офицери и долни чинове излезнали от строя. От тях убити 
и безследно изчезнали са 5619 души (74 офицери).3

Най-важният резултат от сражението е пълното разбиване на цялата тур-
ска Източна армия и обръщането и в паническо бягство. Вторият по значимост 
резултат от сражението е отказа на българското Главно комндуване от използу-
ването на най-страшния бич за една разбита войска, каквато е турската Източна 
армия след боя при Бунар-Хисар – Люлебургаз – стремителното преследване, 
което според принципите на военното изкуство трябва да спре чак тогава, ко-
гато се разпръсне и последната организирана войскова единица и угасне дори 
мисълта за по-нататъшна съпротива у противника. Причините за този отказ не 
само субективни, т.е. по собственото усмотрение и решение на Щаба на нашата 
Действуваща армия, но и обективни – произтичащи от действителната тактиче-
ска обстановка в края на сражението, в почти пълното изтощение на войските 
на ІІІ-та и І-ва армия, в големите човешки загуби и в изключително сериозните 
затруднения в организацията и подвоза на продоволствени и бойни припаси.4

През периода от 21 до 23 октомври щаба и войските на ІІІ-та армия остават 
в почти пълно бездействие на старите си позиции. На 23 октомври в щаба на 
армията пристига Директива № 10/23 октомври по Действуващата армия, в 
която се разпорежда от 24 октомври да се подновят активните настъпателни 
1 Б а л к а н с к а т а война 1912 – 1913. Военните действия в Тракия ..., с. 115.
2 Пак там., с. 105.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ. Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 618 - 620.
4 Б а л к а н с к а т а война 1912 – 1913. Военните действия в Тракия ..., с. 115 - 116.
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действия в направление на Сарай и Чорлу, като целта на ІІІ-та и на І-ва армия 
е да търсят противника и да го атакуват, където го намерят.1

В изпълнение на заповедтта генерал-лейтенант Димитриев издава раз-
пореждане по ІІІ-та армия в 23 ч. и 20 м. на 23 октомври, което има за цел 
войските да настъпят след турците, да ги атакуват където ги намерят, да про-
бият центъра им и да ги отхвърлят към гр. Странджа.2

При настъплението на 24 октомври ІІІ-та армия не среща никакви пре-
пятствия, защото противника отдавна е напуснал тези места и достига до по-
ставените й обекти за заемане. Изпратените разузнавателни разезди достигат до 
Виза и Сарай, без да влязат в съприкосновение с вражески части. През същия 
ден към разположението на ІІІ-та армия е изпратена 9-та пехотна Плевенска 
дивизия в състава 1-ва и 2-ра пехотни бригади.3

Движението на 25 октомври се организира на основата на Директива № 
11 на Щаба на Действуващата армия, която поставя за цел пред ІІІ-та армия 
излизане на рубежа Кара-тепе – Вели Меше.4

До вечерта на 25 октомври войските на ІІІ-та армия продължават усиле-
ния поход като достигат до линията: Кара Мехмед – западно от Вели Меше 
– Татаркьой – 4 км източно, от Узун Хаджи – Бахча Алан – северозападно от 
Казак Дюлю – около Лала дере (в Странджа планина) – Сарай.5

За действията на 26 октомври, Щабът на Действуващата армия издава 
Директива № 12, която изисква от ІІІ-та армия да продължи настъплението и 
до вечерта на същия ден да излезе на линията: Бейджилер – Странджа, което 
е изпълнено от частите на армията.6

На 27 октомври ІІІ-та армия получава дневна почивка поради тежките 
походни условия, но тъй като много части са изостанали, денят главно се из-
ползува за подтягане и събирани на войските, а реалното време за почивка е 
незначително. Вечерта е издадена Директива № 13 на Щаба на Действуващата 
армия за подновяване на движението на 28 октомври като целта на ІІІ-та армия 
е да достигне линията: Синекли – Куршум-дере.7

На 28 октомври ІІІ-та армия продължава движението си, но поради силно 
пресечената местност и лошите разкаляни пътища само авангардите успяват да 
достигнат посочената линия. Главните сили на ІІІ-та армия до вечерта излизат на 
линията с. Синекли – гр. Странджа, където се установява и щаба на армията.8

1 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 162.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 
59.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 311.
4 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 177.
5 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 
86.
6 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 311.
7 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 177.
8 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 312.
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На 28 октомври вечерта целият щаб на ІІІ-та армия получава шокира-
щото известие от развълнувания главен лекар на армията за явни признаци 
на появата на азиатска холера. Епидемията избухва в 3-та Балканска дивизия 
и във 2-ра пехотна бригада от 4-та Преславска дивизия. Генерал-лейтенант 
Димитриев отказва да повярва, но сутринта на 29 октомври му донасят, че 
числото на болните достига 400 души, при това симптомите на болестта не 
оставят никакво съмнение, че става въпрос за холерна епидемия.1

Директива № 14 по Действуващата армия изисква от частите на ІІІ-та 
армия на 29 октомври да продължат настъплението и да достигнат линията: 
Тарфа – Калфакьой – Акалан – Инджес.2

Щабът на ІІІ-та армия е сериозно загрижен от бързото разпространение 
на холерата в редовете на войските. Сега цялото му внимание се насочва към 
предприемане на спешни предпазни мерки, които се възможни при походната 
обстановка, за ограничаване на заразата. Но лошото време, тежките условия 
на бивакуване, липсата на необходимите лекарства и санитарни материали, 
отсъствието на удобни за болници сгради, са все фактори за увеличаване про-
цента на заболеваемост. Поради това движението на ІІІ-та армия на 29 октом-
ври е забавено. Още повече, че на изток от линията Синекли – гр. Странджа, 
маршрута навлиза в труднопроходима планинска местност на Акаланските и 
Карамандрийските височини от планината Странджа. При тези тежки условия, 
след големи усилия на 29 и 30 октомври, авангардите на ІІІ-та армия излизат 
на линията: Тарфа – Калфакьой – Субашкьой – Ухлали – Езетин, които на 30 
вечерта са посрещнати с огън от укрепените турски позиции на Чаталджа3.

Дългият поход от позициите при Бунар-Хисар - Люлебургаз до Чаталджа 
привършва за ІІІ-та армия позитивно от оперативна гледна точка, но моралните 
последици и упадъка на войнствения дух, продукт на все по-задълбочаващата 
се санитарна катастрофа в резултат на широкото разпространение на холерата 
и настъпващите проблеми и с прехраната на войските поради удължаването 
на комуникационната линия, стават все по-явна заплаха за боеготовността и 
боеспособността на армията.

На 30 октомври вечерта генерал-лейтенант Димитриев е назначен отново 
за командуващ Съединените І-ва и ІІІ-та армии4, с което текущата щабна дей-
ност и отговорност на подполковник Азманов като началник на оперативния 
отдел нарастват двойно.

Въпреки че е информиран от щаба на ІІІ-та армия за посочените сани-
тарни и логистични проблеми5, Щабът на Действуващата армия не оценява 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 
125.
2 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 180.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 314.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 
166.
5 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 182.
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правилно мащабите им и опасностите, които крият за бойните възможности 
на армия, заповядвайки атаката на турската позиция при Чаталджа да се извъ-
рши незабавно на 1 ноември като се започне със съответната артилерийска 
подготовка1.

Изпълнението на тази заповед обаче, се отлага с няколко дни по молба на 
командуващия Съединените армии по редица обективни причини. Тук, преди 
всичко трябва да се посочи все още незавършеното съсредоточение на армията 
(9-та пехотна Плевенска дивизия все още е в поход) на удобни изходни позиции 
за атака на укрепената линия2. Особено бавно се извършва разполагането на 
подходящи позиции на артилерията, без чиято поддръжка пехотна атака на 
силната Чаталджанска позиция би била обречена на провал.

За преценяване конкретната обстановка на място и за вземане на оконча-
телно решение за времето на провеждане на атаката, на 2 ноември за позициите 
при Чаталджа отпътува делегация от Щаба на Действуващата армия в състав: 
помощник-главнокомандуващия генерал-лейтенант Михаил Савов, началника 
на оперативния отдел полковник Стефан Нерезов и заместник-началника на 
артилерията полковник Найденов.3

След проведените разговори с генерал-лейтенант Димитриев и щаба на 
ІІІ-та армия, на 3 ноември в 17 ч. следобяд с писмена заповед от помощник-
главнокомандуващия на Съединените армии е наредено да минат в настъпление 
на 4 ноември и да атакуват противника на Чаталджанската позиция.4

В продължение на почти цял век след Балканската война тази заповед 
на генерал-лейтенант Савов е била предмет на множество дискусии, анализи 
и коментари в историографията и популярните издания. Техният обзор и 
критическо описание излизат извън рамките на нашето изследване. Преди да 
пристъпим към командната дейност на щаба на ІІІ-та армия в дните на атаката, 
ще направим кратък преглед на състава, съсредоточението и съотношението 
на силите между Съединените армии и турската армия на Чаталджа в наве-
черието на операцията от 4 ноември.

От брега на Мраморно море при с. Арнауткьой до с. Езетин е разположена 
І-ва армия (1-ва Софийска, 6-та Бдинска и 10-та Сборна дивизия) в състав: 48 
дружини, 120 оръдия и 21 ескадрона. От с. Езетин до с. Орманлъ и езерото 
Деркос е фронта на ІІІ-та армия (9-та Плевенска, 3-та Балканска, 4-та Пре-
славска и 5-та Дунавска дивизия) в състав: 84 дружини и 288 оръдия. Средната 
численост на пехотните дружини е спаднала от 500 до 700 души, а в някои 
пехотни полкове като тези от 2-ра пехотна бригада от 4-та Преславска дивизия 
числото на бойните пехотинци е средно 1500 души или по 350 в дружина.5  
1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 315.
2 Пак там., с. 315.
3 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 188.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 
229.
5 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 319 - 320.
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Общата административна численост на Съединените армии към 4 ноември 
сутринта възлиза на: 176 430 души (3453 офицери и военни чиновници), от 
които 118 092 души боен състав. В състава на ІІІ-та армия влизат 109 346 души 
(2101 офицери и военни чиновници)1.

Сведенията за числеността на турската армия са по-противоречиви. В 
изследването на германския генерален щаб бойната численост на войските 
на 4 ноември се посочва на 90 000 души, като отделните табури наброяват 
само по около 250 – 300 души, а към 1 декември 1912 г. общото количество на 
зачислените на храна е определено на 175 000 души.2 Трудно е да се повярва, 
че в периода между двете дати турците са получили такова число нови форми-
рования и попълнения, които да им компенсират загубите при боевете на 4-5 
ноември и да им позволят да си увеличат почти двойно войските. Очевидно, 
цифрата 90 000 към 4 ноември е занижена. 

Според данните на Военноисторическата комисия бойната численост на 
турските войски на Чаталджа на 4 ноември наброява 107 400 души, въоръжени 
с пушки, 308 оръдия и 2550 въоръжени със саби.3

Планът за атаката на позицията при Чаталджа от Съединените армии е 
разработен от щаба на ІІІ-та армия на генерал-лейтенант Димитриев с дейно-
то участие и на подполковник Азманов като началник на оперативния отдел. 
Чаталджанските позиции са естествено силни и труднодостъпни, защото пред-
ставляват една теснина, чиито флангове се опират на двете морета – Черно и 
Мраморно. След Руско-турската война 1877-1878 г. Чаталджанските височини 
са укрепени с два реда полувременни фортове, но след това укрепленията са 
запуснати. В навечерието на Балканската война пред фронта на позицията има 
две речни долини, през които протичат две малки реки, блатисти и дълбоки, 
които представляват първото сериозно препятствие за приближаване към 
укрепленията. Местността пред десния фланг е закрита и пресечена, а пред 
левия открита и позволява далечен обстрел.4

Предвид на тези характеристики на позицията при Чаталджа, плана пред-
вижда да се предприеме демонстративно настъпление с по-голямата част от 
силите на І-ва армия от Мраморно море до с. Езетин. Спомагателната атака 
на ІІІ-та армия да се извърши от 9-та Плевенска дивизия, подкрепяна от ча-
стите на 10-та Сборна и 4-та Преславска дивизия, на участъка с. Езетин – с. 
Чанакча. При успех тази атака следва да се превърне в главна, но основната 
й цел е да прикове турския център на позициите му. След това главния щурм 
на Чаталджа да се проведе на участъка с. Чанакча – с. Лазаркьой. Ако той по-
стигне успех, тогава основните ударни сили на ІІІ-та армия да завият с лявото 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 
608 - 609.
2 Б а л к а н с к а т а война 1912 – 1913. Военните действия в Тракия ..., с. 118.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 
179.
4 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 183.
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рамо напред и да се стремят да отхвърлят противника към Мраморно море. В 
състава на ударните сили влизат: 3-та Балканска дивизия, две пехотни бригади 
от 5-та Дунавска дивизия, 2-ра бригада от 4-та Преславска и 1-ва бригада от 
9-та Плевенска дивизия, или всичко 56 дружини и 250 оръдия.1

В 19 ч. на 3 ноември генерал-лейтенант Димитриев издава Заповед по 
Съединените армии за атака на Чаталджа на 4 ноември. За целта І-ва армия 
да настъпи в пространството между с. Бахчеишкьой и редута Санджак-тепе, 
включително, като се старае с левия си фланг да разкъса неприятелския център 
около с. Хадемкьой. ІІІ-та армия да атакува от укреплението Курт-дере, вклю-
чително до езерото Деркос. За да се намалят загубите от артилерийския огън, 
настъплението да започне в 5 ч. сутринта. Наблюдателният и команден пункт 
на командуващия Съединените армии и щаба му с подполковник Азманов се 
разполага на 3 км източно от с. Ак алан.2

На 4 ноември настъплението на двете армии започва в уречения час. Пре-
ди да направим кратък преглед на хода на сражението ще цитираме извадки 
от донесението на генерал-лейтенант Димитриев до Щаба на Действуващата 
армия от 20 ч. на 4 ноември. „Тази вечер боят се завърши с удовлетворите-
лен успех за нашите по цялата линия. ІІІ-та армия зае изходно положение за 
утре”.3 Тази оценка отговаря на действителната обстановка в края на боеве-
те на 4 ноември. По целия фронт на ІІІ-та армия настъплението се развива 
доста успешно, като ударните групи на 3-та Балканска, 5-та Дунавска, 4-та 
Преславска и 9-та Плевенска дивизия почти по целия фронт на атаката пре-
вземат предната противникова позиция и напредват значителено към главната 
фортова линия на турските позиции, а отделни пехотни вериги се доближават 
на 300 – 400 крачки от нея4. По-бавно се развива настъплението на І-ва армия, 
най-вече поради неефективната артилерийска подкрепа.

На 4 ноември 1912 г. целия щаб на ІІІ-та армия с подполковник Азманов, 
придружен от помощник-главнокомандуващия генерал-лейтенант Савов и пол-
ковник Нерезов се отправя в 7 ч. сутринта от с. Ерменикьой по пътя направен 
от пионерите за с. Ак алан, а оттам за наблюдеталния пункт, разположен 3 км 
източно от това село, където пристига към 8 ч. и 30 м. сутринта. Подполковник 
Азманов остава там в продължение на целия ден, наблюдава хода на боя и се 
завръща в 17 ч. и 30 м. в с. Ерменикьой.5

През нощта срещу 5 ноември 1912 г. в щаба на Съединените армии и 
ІІІ-та армия закипява трескава дейност, целяща пределно мобилизиране на 
всички психически и физически сили на подчинените щабове и войски, за да 
се осигурят условия за извоюване на победата на следващия ден. Поради го-
1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 320.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 
230 - 231.
3 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 192.
4 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 326.
5 ДВИА, ф.740, оп. V, а. е. 5, л. 40.
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лямо нервно и физическо напрежение в определени моменти на подполковник 
Азманов се налага да замества началник-щаба на ІІІ-та армия полковник Кон-
стантин жостов в оперативен порядък. За това време подполковник Азманов 
подписва три писмени заповеди от името на началник-щаба на ІІІ-та армия, 
изпратени към 3-та Балканска дивизия (с указание 2-ра бригада от дивизията 
да настъпи и заеме малка ивица земя до Еникьой, за да си осигури подходящи 
условия за пренощуване), към 3-та Балканска и 5-та Дунавска дивизия (през 
нощта всички пехотни части да се окопаят солидно, за да гарантират при-
движването напред на артилерията от двете дивизии), към 4-та Преславска 
дивизия (да се изпрати по-боеспособната бригада към Калфакьой, откъдето на 
5 ноември да се извърши решителната атака, а другата бригада да остане на 
мястото си като поддръжка на 9-та Плевенска дивизия) и към 9-та Плевенска 
дивизия (частите да се закрепят солидно на достигнатите места, като през 
нощта се окопаят добре и при възможност артилерията да се предислоцира за 
водене на действителен огън по турските укрепления)1, които внасят известно 
спокойствие сред разстроените щабове и съединения.

На пръв поглед атаката на 4 ноември протича нормално с оглед на това, 
че се води срещу силен противник на предварително укрепена позиция и 
действително са създадени предпоставки за развиване на успеха на 5 ноем-
ври. През нощта срещу 5 ноември обаче, командуващият ІІІ-та армия, който 
постепенно загубва вярата в успеха на операцията, започва да се колебае дали 
да продължава сражението или да се откаже от него, за да чака падането на 
Одринската крепост и чак през пролетта да предприеме постепенна атака с 
помощта на обсадна артилерия. 

За съжаление, помощник-главнокомандуващият генерал-лейтенант Савов, 
с когото генерал-лейтенант Димитриев споделя своите съмнения за успеха на 
атаката, също се разколебава за вземане на решение за продължаване опера-
цията на 5 ноември. Сутринта помощник-главнокомандуващия напуска фронта 
и се подготвя за връщане в Главната квартира. Командуващият Съединените 
армии получава донесение от щаба на 3-та Балканска дивизия за превземането 
с атака „на нож” от 29-ти Ямболски полк на укреплението Илери табия, което 
го обнадеждава. Под силата на това впечатление в 8 ч. на 5 ноември той из-
дава Заповед по Съединените армии за развиване успеха на десния фланг на 
противника, като за тази цел 3-та Балканска и 5-та Дунавска дивизия трябва 
да продължат настъплението.2

Колебанията на Главното командуване и преди всичко бързото оттегляне 
на помощник-главнокомандуващия в дълбокия тил и отказът му да поеме 
командуването на двете армии на Чаталджа при положение, че инициативата 
и заповедта за атаката са негово дело, дава много сериозни обективни осно-
вания за критики към него. В изследването на германския генерален щаб за 
1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 333 – 335.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 
331 - 332.
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Балканската война изрично се подчертава, че „това бездействие на българското 
командуване в такъв критически момент трябваше отпосле да се изплаща 
скъпо и прескъпо”.1

Действията на Съединените армии на 5 ноември започват при много тежки 
климатични условия: гъста мъгла и ситен, проникващ до мозъка на костите 
дъждец. Поради ограничената видимост взаимодействието между българската 
пехота и артилерия е твърде слабо. Противникът проявява необикновено упор-
ство пред фронта и на ІІІ-та и на І-ва армия, а загубите им са чувствителни 
поради кръстосания и флангови огън от турските укрепления. Боеспособността 
на нашите войски спада допълнително и поради големия брой излезнали от 
строя военнослужещи, покосени от холерата. 

На 5 ноември 1912 г. щаба на ІІІ-та армия с подполковник Азманов тръгва 
от с. Ерменикьой в 7 ч. сутринта и пристига на вчерашния си наблюдателен 
пункт на височината 3 км източно от с. Ак алан в 8 ч. и 30 м. Към 9 ч. и 55 м., 
генерал-лейтенант Димитриев изпраща подполковник Азманов със специална 
задача на левия фланг на ІІІ-та армия, на фронта на 3-та Балканска дивизия, за 
да се ориентира върху положението и да я подкани към по-активни действия, 
ако има обективни условия за това, както и да възстанови съобщенията между 
дивизията и щаба на Съединените армии.2

Към 11 ч. пристига донесение от щаба на 9-та Плевенска дивизия за отблъ-
скването на 2-ра бригада при с. Еникьой. Междувременно, подполковник Аз-
манов, който както посочихме е изпратен в разположението на 3-та Балканска 
дивизия да се запознае с обстановката, в 11 ч. и 40 м.  изпраща донесение до 
щаба на Съединените армии за загубата на редута № 2 (укреплението Илери 
табия) вследствие силния натиск от противника. Около обяд генерал-лейтенант 
Димитриев вкарва в боя последния си армейски резерв – 2-ра бригада от 4-та 
Преславска дивизия, но нейния командир полковник Енчев долага, че личния 
й състав наброява 3000 души, от които само 1500 могли да вървят, а другите 
като слаботелесни само стреляли от неподвижни позиции. Командуващият 
Съединените армии достига до извода, че положението на ударната му група 
от ІІІ-та армия става критично и поради това като взима предвид и незавидното 
положение на І-ва армия (1-ва Софийска дивизия затъва в труднопроходима 
блатиста местност около р. Кара су, а 6-та Бдинска дивизия понася големи 
загуби от кръстосания огън от турските укрепления) решава да преустанови 
настъпателната операция.3

Очевидно, в този решителен момент, генерал-лейтенант Димитриев за-
губва спокойствие и хладнокръвие и попаднал под въздействието на впечат-
ленията от турските контраатаки, значителните човешки загуби на частите 
от ІІІ-та и І-ва армия, пораженията от холерата, лошото време и новините за 
поражението на отделни полкове от 3-та Балканска и 9-та Плевенска диви-
1 Б а л к а н с к а т а война 1912 – 1913. Военните действия в Тракия ..., с. 124.
2 ДВИА, ф.740, оп. V, а. е. 5, л. 49.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 341.
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зия, окончателно изгубва вяра в положителния изход на операцията. Към 14 
ч. на 5 ноември той решава да премине към отбрана и затова заповядва на 
командирите на 3-та Балканска дивизия (в 14 ч.), на 9-та Плевенска дивизия 
(в 14 ч. и 25 м.) и на командуващия І-ва армия (в 14 ч. и 50 м.) да отстъпят 
на изходните си позиции от 4 ноември, като същевременно разпорежда на 
командира на 5-та Дунавска дивизия да сформира армейски резерв зад левия 
фланг на армията от една бригада от 5-та Дунавска дивизия и от една бригада 
от 4-та Преславска дивизия.1

Тежестта на положението на частите от ІІІ-та и І-ва армия се подсилва и от 
информацията в две донесения от вечерта на 5 ноември от генерал-лейтенант 
Димитриев до Щаба на Действуващата армия. От строя на двете армии из-
лизат близо 50 % убити, безследно изчезнали, ранени и заболели от холера; 
войнственият дух на оцелелите запасни офицери и войници е силно занижен. 
Командуващият Съединените армии предлага да се направи всичко възможно 
за сключване на примирие и оттегляне на армията от позициите. Той счита 
положението за безнадеждно, ако не се изпратят здрави и свежи войски.2

В отговор с Директива № 929/ 5 ноември по Действуващата армия е 
заповядано ІІІ-та и І-ва армия да вземат всички мерки за затвърждаване на 
позициите и да не предприемат повече никакви атаки на турските позиции3, с 
което се поставя край на последната голяма армейска настъпателна операция 
на полевата българска армия в Балканската война през 1912 г. Оттук-нататък 
до примирието на 20 ноември и през периода на продължителността му, 
щабът на ІІІ-та армия и началникът на оперативния му отдел, подполковник 
Азманов се посвещават на рутинна щабна дейност, като първата им грижа е 
да възстановят пълната боеспособност на войските.

Но преди да анализираме по-важните аспекти от тези мерки следва да 
се посочат резултатите от атаката на Чаталджанската позиция на 4-5 ноември 
от военна и политическа гледна точка, защото те повлияват решително върху 
хода на Балканската война.

Българският неуспех повлиява положително върху духа на турската армия, 
а военното и политическо ръководство на Османската империя си възвръща 
вярата въм възможността да постигне крайна победа във войната. Макар и 
временно, непосредствената опасност за османската столица е предотврате-
на, което прави турските делегати в Лондон по-неотстъпчиви при мирните 
преговори.

Боеспособността на Съединените армии е понижена заради чувствител-
ните човешки загуби в сражението и от холерната епидемия. За периода от 
29 октомври до 5 ноември само в ІІІ-та армия са регистрирани 23 390 души 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 
424.
2 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 193.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 
428.
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заболели от холера. От тях 14 417 са оздравели, но като хора току-що прека-
рали тежко заболяване, при сраженията на 4 и 5 ноември те са непълноценни 
на бойното поле1.

Още по-печални за Българската армия са сведенията за развитието на 
холерната епидемия в периода от началото на атаката срещу Чаталджа (4 
ноември) до подписването на примирието (20 ноември). Общо в ІІІ-та и І-ва 
армия са регистрирани 29 719 души заболели от холера, от които 4 615 души 
умират.2

При военните действия на 4 и 5 ноември Съединените ІІІ-та и І-ва армии и 
Конната дивизия понасят следните човешки загуби: 12 003 (183 офицери) души 
излезнали от строя. От тях убити и безследно изчезнали 2883 (45 офицери) 
души и ранени 9120 (138 офицери) души. На ІІІ-та армия се пада основният дял 
от тези загуби: 8451 (128 офицери) души излезнали от строя; убити и безследно 
изчезнали 2073 (41 офицери) души и ранени 6378 (87 офицери) души.3

На 6 ноември щаба на Съединените армии предприема действия по 
затвърждаването на войските на заетите позиции и тяхното фортификационно 
усъвършенствуване. Успоредно с това се вземат екстрени мерки за повишаване 
на понижения войнствен дух на войските като редица офицери от щаба са при-
командировени към щабове на отделни съединения и части, за да съдействуват 
за това и за събирането на актуална информация за действителното положение 
там. Подполковник Азманов остава при щаба на най-силно пострадалата от 
холерата и понесла най-тежки човешки загуби при щурма на Чаталджа 3-та 
Балканска дивизия. В 14 ч. и 50 м. на 6 ноември от нейния наблюдателен пункт 
той донася, че на дивизионния участък всичко е спокойно.4

С това, обаче, трудностите на войските на ІІІ-та армия на позициите при 
Чаталджа не изчезват. От 5 ноември нататък времето се разваля окончателно и 
ежедневно валят силни дъждове, които превръщат и без това лошите пътища в 
труднопроходими блата. Подвозът на продоволствие и боеприпаси се затруд-
нява значително. Местните средства за набавяне на храна и фураж в близкия 
тил на армията се изчерпват и след санитарната катастрофа, над ІІІ-та армия 
надвисва призрака и на гладната такава. За да предотврати измирането от глад 
на конете и работния добитък, генерал-лейтенант Димитриев заповядва оръ-
дията и другата тежка материална част да останат на позициите си, а конете и 
воловете да се отведат на 40-60 км. назад в тила, където да се възстановят.5

Междувременно през периода от 6 до 9 ноември турците извършват ня-
колко изненадващи нападения на крайните флангове на Съединените армии 
при езерото Деркос, южното странично прикритие на І-ва армия при Мраморно 
1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 354.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 
625.
3 Пак там., с. 613.
4 Пак там., с. 437.
5 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 354.
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море и около с. Езетин срещу 1-ва бригада от 6-та Бдинска дивизия. Всички 
опити на противника за спечелване на пространство и заемане на по-изгодни 
позиции са отблъснати. 

През периода от 10 ноември до подписване на примирието на 20 ноември 
дейността на щаб на ІІІ-та армия и на подполковник Азманов се ограничава 
с устройване на войските и тиловите служби, в укрепяване на позициите и в 
създаване на подходящи битови условия за предстоящата зима.1

След примирието от 20 ноември, по инициатива на щаба на ІІІ-та армия 
(Съединените армии вече са разединени) главните й сили се изтеглят на по-
задни позиции поради продължаващите сериозни проблеми с организацията 
на подвоза на продоволстие, боеприпаси, санитарни и военни материали до 
линията на Чаталджа. От 25 ноември там остават на предни охранителни по-
зиции само 4-та Преславска дивизия и една бригада от 5-та Дунавска дивизия. 
Всички останали сили и средства са оттеглени в дълбочина на линията с. 
Синекли – Странджа – Сарай – Черкезкьой.2

На новите позиции частите от ІІІ-та армия се разполагат значително по-
удобно на квартири, получават възможност за почивка, подобряват се продо-
волственото им снабдяване и санитарните условия на живот, като в резулат 
холерата постепенно е ликвидирана.

В началото на декември 1912 г. генерал-лейтенант Димитриев докладва 
в Щаба на действуващата армия за необходимостта от изграждане на нова ар-
мейска отбранителна позиция в тила на авангардната позиция на ІІІ-та армия 
на Чаталджа, с цел създаване на предпоставки за разгромяване на турската 
армия на нея и чрез преминаване на решително контранастъпление да бъде 
откъсната от базата й, отхвърлена към Странджа планина и унищожена, ако 
след прекъсване на примирието тя настъпи от Чаталджа. Новата позиция може 
да преминава по линията Странджа – Синекли – Яладжа, или на линията Са-
рай – Черкезкьой – Картал тепе. Очевидно, Щабът на Действуващата армия 
възприема идеята на генерал-лейтенант Димитриев, защото в Директивата 
по Действуващата армия от 3 декември се разпорежда на ІІІ-та армия да ре-
когносцира и подготви за изграждане на позиция участъка: железопътната 
станция Синекли – с. Караджакьой – гр. Странджа.3

Още на 4 декември 1912 г. подполковник Азманов, заедно с капитан Пин-
тев  - офицер от щаба на ІІІ-та армия, са изпратени да рекогнисцират тилната 
позиция, посочена в Директивата.4 Това решение от страна на командуването 
на ІІІ-та армия е красноречиво доказателство за неговите качества и за високата 
степен на доверие, с която се ползува пред генерал-лейтенант Димитриев. След 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 
471.
2 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 356.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С., 1933., с. 71 - 72.
4 ДВИА, ф.740, оп. V, а. е. 6, л. 11.
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рекогносцировката и като взема мнението на висшите началници, команду-
ващия ІІІ-та армия долага в Щаба на Действуващата армия, че тази позиция 
е твърде неудобна за отбрана, защото, съгласно доклада на подполковник 
Азманов, местността на нея, пред и зад нея е извънредно пресечена, гориста, 
пуста, без обстрел и обзор; маневрирането е абсолютно невъзможно; войските 
на нея рискуват да изгубят артилерията си, поради което той пледира да се 
приеме разполагане на позицията на линията Сарай – Черкезкьой – Картал 
тепе, и то не като тилна, а като главна позиция.1

Няколко дни по-късно генерал-лейтенант Димитриев възлага задача на 
подполковник Азманов и на началника на инженерните войски полковник П. 
Цъклев да разузнаят позицията от гр. Странджа до с. Синекли, за чието заемане 
и укрепяване от главните сили на армията, на 8 декември е издадена Заповед 
по ІІІ-та армия. Само 4-та Преславска дивизия е оставена като дежурна на 
старата позиция на армията, като с отделните си бригади заема участъците 
на 3-та Балканска, 5-та Дунавска и 9-та Плевенска дивизия2.

След двумесечни неуспешни преговори за мир в Лондон, на 20 януари 
1913 г. военните действия между Балканските съюзници и Османската импе-
рия са възобновени. Към този момент ІІІ-та армия с началник на оперативния 
отдел подполковник Стефан Азманов заема следното разположение: 4-та 
Преславска, 5-та Дунавска и 9-та Плевенска дивизия с авангарди на линията 
Софас – Калфакьой – Ак алански височини – Субашкьой – Сиври тепе – Геч-
кенлийско село, а с главните сили на квартири и биваци в населените места на 
района Странджа – Синекли – Черкезкьой – Сарай; 3-та Балканска дивизия е 
изведена от състава на ІІІ-та армия и ешелонирана от Чорлу до Одрин в раз-
пореждане на Главнокомандуващия.3

На 21 декември 1912 г. подполковник Азманов заедно с генерал-лейтенант 
Димитриев и началника на инженерните войски на ІІІ-та армия полковник 
Цъклев, заминават в 8 ч. сутринта за с. Синекли, от където трябва де се насо-
чат за гр. Странджа, с цел да обходят позицията. Пристигат в Странджа към 
16 ч. следобяд, извършват наблюдението до вечерта на същия ден, а на 22 
декември към 13 ч. и 30 м. се завръщат в щаба си.4

Три дни по-рано, с Директива от Щаба на Действуващата армия ІІІ-та и 
І-ва армия отново са обединени в армейската група на Съединените армии, но 
сега под командуването на генерал-лейтенант Васил Кутинчев.5 За разлика от 
кампанията през 1912 г. сега подполковник Азманов изпълнява само титуляр-
ните си задължения като началник на оперативния отдел на ІІІ-та армия.
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С., 1933., с. 72.
2 Пак там., с. 74.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 361.
4 ДВИА, ф.740, оп. V, а. е. 6, л. 30.
5 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С., 1933., с. 316.
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На 23 януари 1913 г. турските войски на Чаталджа предприемат демон-
стративно настъпление срещу авангардните части на Съединените армии. То 
има все още разузнавателен характер като няколко табора се опитват да пре-
минат в настъпление срещу предните позиции на ІІІ-та армия при Чанакча и 
Кестенлик. Тъй като там са разположени само слаби аванпостови части, то те 
се оттеглят на авангардната позиция около с. Ак-алан.1

На 24 януари противника предприема по-сериозно настъпление срещу 
авангардите на 8-и пехотен Приморски полк при Еникьойския редут като ги 
принуждават да се оттеглят западно от с. Софас. От другите авангардни части 
на ІІІ-та армия само 19-ти Шуменски полк е атакуван с повече сили, след което 
до вечерта Шуменци се изтеглят организирано на главната си позция. Турците 
атакуват и позициите при Езетин, на десния фланг на 4-та Преславска дивизия 
и на 2-ра бригада от 9-та Плевенска дивизия, чиито части също се отдръпват 
при пълен ред на главната отбранителна линия.2

На 26 и 27 януари неприятеля вкарва в боя по-крупни сили и преминава в 
настъпление срещу 2-ра бригада от 9-та Плевенска дивизия при в. Сиври кая, 
западно от Езетин, като успява да я заеме. Населените пунктове Инджекли-
Албас и Кум-бургас в полосата на авангардите от десния фланг на ІІІ-та 
армия също преминават в ръцете на противника, а нашите части се оттеглят 
на гребена до железопътната станция Кабачка и Кадъкьой. Центърът и левия 
фланг на ІІІ-та армия запазват старите си авангардни позиции на линията Ак-
алан – Калфакьой – Орманлъ. При оттеглянето си авангардите на ІІІ-та армия 
съумяват да взривят железопътния мост при езерото Гьокчели.3

На 28 януари авангардните части от ІІІ-та армия заемат втората отбра-
нителна позиция. 2-ра бригада от 9-та Плевенска дивизия се отбранява на 
участъка от железопътната линия от гребена източно от с. Кабачка до пътя 
Ерменикьой – Ак-алан, включително. Участъкът от последния път до запад-
ния приток на р. Чифликкьой се отбранява от 1-ва бригада от 4-та Преславска 
дивизия, а на запад от нея до Черно море се разполага 2-ра бригада от 4-та 
Преславска дивизия.4

На същия ден, в изпълнение на Заповед по Съединените армии, под-
полковник Азманов и офицера от щаба на ІІІ-та армия ротмистър жостов 
заминават в 7 ч. сутринта да изучат и рекогносцират линията на тиловата от-
бранителна позиция Буик - Рамадан къшла - Монастирец - Кара тепе, откъдето 
се завръщат в 17 ч. и 30 м. следобед.5 Възлагането и бързото изпълнение на 
тази задача е доказателство за предвидливостта и умението на командуващите 
1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 363.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С., 1933., с. 329.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 363.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С., 1933., с. 375.
5 ДВИА, ф.740, оп. V, а. е. 6, л. 52 - 53.
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ІІІ-та армия и Съединените армии да избират подходящи генералщабни офи-
цери като подполковник Азманов, притежаващи самостоятелно и творческо 
мислене, които са способни да локализират и подготвят теоретично резервни 
позиции в тила на армията, докато командуващите и началник-щабовете са 
ангажирани с прякото оперативно ръководство на войсковите обединения и 
съединения в хода на ожесточените сражения на предната бойна линия.

В последните дни на януари 1913 г. и без това не особено енергичния 
настъпателен порив на противника пред позициите на ІІІ-та армия постепенно 
замира напълно. За това съдействува и предприетото от 33-ти Свищовски и 
34-ти Троянски полкове от 9-та Плевенска дивизия контранастъпление срещу 
турска колона, движеща се около железопътната линия. Тя е отхвърлена до 
Сиври тепе с големи загуби и това видимо охлажда ентусиазма на противника 
за по-нататъшни активни действия.1

Месец февруари преминава под знака на борбата не толкова с турците, 
колкото с природните стихии. Редуват се силни, до бурни, северни ветрове, при-
дружени от силни снеговалежи с краткотрайни затопляния и наводнения. Това 
налага състоянието на мълчаливо, фактическо примирие между двете страни на 
бойния театър в Източна Тракия. Щабът на ІІІ-та армия, включително началника 
на оперативния отдел подполковник Азманов, отделя много внимание на осигу-
ряването на топло зимно облекло, продоволствие, дърва за огрев и създаването 
на задоволителни условия на живот за личния състав на армията.

На 25 февруари Главното командуване разпорежда на командуващия 
Съединените ІІІ-та и І-ва армия, авангардните 4-та Преславска и 10-та Сборна 
дивизия да бъдат заменени с други по-свежи и отпочинали дивизии, защото 
те са пострадали най-силно от студовете и виелиците. Два дни по-късно 
генерал-лейтенант Кутинчев издава заповед смяната да започне на 1 март, като 
определя за нови авангардни дивизии 9-та Плевенска от ІІІ-та армия и 1-ва 
Софийска от І-ва армия. От своя страна командуващия ІІІ-та армия заповядва 
9-та Плевенска дивизия да замени 4-та Преславска дивизия до 3 март.2

Противникът вероятно получава информация за смяната на авангардните 
дивизии и на 3, 5 и 6 март предприема настъпление по целия фронт на 9-та 
Плевенска дивизия, което не постига никакви съществени резулатати.3

Към края на първата седмица на март 1913 г. нашето Главно командуване 
се отказва от възприетото по-рано схващане, че противника трябва да се под-
мами да напусне укрепената Чаталджанска линия и да бъде разбит в открито 
сражение при полеви условия на нашата укрепена линия гр. Странджа – с. 
Синекли – Чанта. Вместо това се решава авангардите на ІІІ-та и І-ва армия 
да бъдат усилени с части от главните сили, като на 11 март е заповядано 9-та 
Плевенска и 1-ва Софийска дивизия да настъпят срещу Чаталджа.4

1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 364.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С., 1933., с. 407.
3 Пак там., с. 414.
4 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 368.
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Тежестта на главните усилия в операцията е насочена в участъка на 1-ва 
Софийска дивизия. 9-та Плевенска дивизия трябва да поддържа настъплението 
й, като с дяснофланговата си бригада се стреми да овладее участъка Чатал тепе 
– Гьокчелийско езеро и височината на 2 км южно от него. Основните сили на 
ІІІ-та и І-ва армия се съсредоточават на главната отбранителна линия: чифлик 
Балабанли – Гюджук Сеймен – Домус Дамлари – гр. Странджа.1

На 12 март настъплението на 2-ра бригада от 9-та Плевенска дивизия се 
извършва успешно, като противника пред него се оттегля от позициите си при 
Чатал тепе. Успехът е затвърден на 13 март. Поради силния и концентриран 
огън на артилерията на бригадата, противникът напуска позициите си при 
Гьокчелийското езеро, Чатал тепе и височините северно от Субатчую. До ве-
черта на 13 март предните части на 9-та Плевенска дивизия достигат линията: 
височините южно от Гьокчелийското езеро – Сиври кая – Чатал тепе – висо-
чините източно от Калфакьой – Ормалъ – Черно море.2

От 14 март на този рубеж 9-та Плевенска дивизия преминава към от-
брана, по същото време главния удар на 1-ва Софийска дивизия постига 
известен успех чрез овладяването на Чаталджа и прилежащите й височини. 
Това връщане на турската армия отново на старата й укрепена линия не се 
харесва на противниковото командуване и на 15 и 16 март то преминава в 
контранастъпление. То е насочено преди всичко срещу 1-ва Софийска дивизия, 
но турците правят и опит да разколебаят отбраната на ІІІ-та армия в центъра 
при с. Кабачка и Акалан, както и на левия фланг при с. Ормалъ, но навсякъде 
са отблъснати.3

След няколко дни е сключено второто примирие, което слага практически 
край на войната с Османската империя, юридически оформен с Лондонския 
мир от 17 май 1913 г.

По време на Междусъюзническата война подполковник Азманов продъ-
лжава да изпълнява длъжността началник на оперативния отдел на ІІІ-та армия, 
която действува на второстепенния участък по западната граница със Сърбия 
северно от Стара планина.

След демобилизацията през лятото на 1913 г. е назначен на отговорния 
пост Главен редактор на военните издания към Министерството на войната.

Генерал-майор Стефан Азманов почива на 27 април 1938 г. в София.
Кавалер е на следните по-висши военни награди и отличия: орден „За 

храброст” ІV степен – 2 клас; орден „Свети Александър” V степен без мечове 
– 1909 г.; орден „Свети Александър” - ІV степен с мечове по средата; орден 
„За военна заслуга” V клас на обикновена лента – 1903 г.; орден „За заслуга” 
на обикновена лента – 1895 г.; Кръст „За Независимост” - 1909 г.4

1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С., 1933., с. 423.
2 Пак там., с. 443.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 369.
4 ДВИА, ф.7, оп.1 , а. е. 56, л. 193.
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПЕТъР СТОЙКОВ САЛАБАшЕВ

Роден е на 14 септември 1858 г. в Стара Загора. Завършва първия т.нар. 
„Генералски” випуск на Военното училище в София. Съгласно Заповед № 40/ 
10 май 1879 г. по военното ведомство Петър Салабашев е произведен в чин 
прапоршчик, завършил курса на обучение по ІІ-ри разряд.1 След 15 май 1879 
г. прапоршчик Петър Салабашев пристига в столицата на Източна Румелия 
Пловдив, където със Заповед на главнокомандуващия източнорумелийската 
милиция генерал Виталис е назначен на редовна военна служба като младши 
офицер в 6-та пеша дружина, разквартирувана за постоянно в Стара Загора.2 
През есента на 1879 г. е произведен в първи действителен офицерски чин под-
поручик и продължава службата си в кавалерийските части на въоръжените 
сили на Източна Румелия. 

На 9 юли 1881 г. получава повишение в чин поручик.3 След Съединението 
на княжество България с Източна Румелия на 9 септември 1885 г., поручик Са-
лабашев е произведен в чин ротмистър4, а на 17 април 1887 г. в чин майор.5

Съгласно Закона за устройството на въоръжените сили на княжество 
България от 1891 г. кавалерията придобива нова, по-широка и усъвършен-
ствувана организация. Авторът на закона е министъра на войната подполков-
ник Михаил Савов. С него се полагат солидни основи на строителството на 
нашите въоръжени сили. Специално внимание се обръща на разширяването 
на кавалерийските кадри в мирно и военно време. В Действуващата армия 
се сформират 4 конни полка, всеки от по 4 ескадрона и 1 нестроеви взвод, 
Лейбгвардейския конен ескадрон и 6 сотни дивизионна кавалерия към всяка 
кадрова пехотна дивизия.6

След влизането в сила на закона и създаването на новите формирования, 
на 14 февруари 1891 г. майор Петър Салабашев е назначен за командир на 4-ти 
конен полк, с постоянна дислокация в гр. Ямбол. Няколко месеца по-късно 
на 2 август 1891 г. той е повишен в чин подполковник7. След като командува 
успешно 4-ти конен полк в продължение на 4 години и допринася съществено 
1 П ъ р в и випуск на Софийското военно училище..., с. 67.
2 Пак там., с. 85.
3 ДВИА, ф.7, оп. І , а. е. 56, л. 133.
4 Пак там., л. 133.
5 Пак там., л. 133.
6 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. т. 1. Подготовка на войната., С., 1937., с. 77.
7 ДВИА, ф.7, оп. І , а. е. 56, л. 133.
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за подобряване на бойната му подготовка, на 21 септември 1895 г. подпол-
ковник Салабашев приема командуването на 3-ти конен полк, с постоянно 
квартируване в Пловдив. 

Подполковник Петър Салабашев е произевден в чин полковник на 2 
август 1895 г. под № 1 в цялата армия за офицерите с чин полковник, съвсем 
естествено, това го прави и първия офицер, произведен в полковник за рода 
оръжие кавалерия.1

Дейността му в Пловдив начело на 3-ти конен полк е напълно удо-
влетворителна, но поради непрестанното организационно надграждане на 
постоянните кадри на българската кавалерия и сформирането на нови части, 
се налага неговите качества, знания и умения да бъдат използувани и в други 
гарнизони. Ето защо на 18 март 1898 г. полковник Петър Салабашев е назначен 
за командир на новосъздадения 5-ти конен полк, с постоянна дислокация в 
гр. Добрич. През 1901 г. поради новата политика на правителството на Де-
мократическата партия за съкращаване на щатовете в постоянните кадри на 
Българската армия, 5-ти конен полк е преформиран в кавалерийски дивизион. 
Полковник Салабашев е по-старши и притежава голям организационен опит 
като кавалeрийски командир, поради което е освободен от длъжност командир 
на дивизиона и от 12 август 1901 г. преминава на служба в Кавалерийската 
инспекция при Генералния щаб като помощник-инспектор на кавалерията.2

С Указ № 93/1903 г. по военното ведомство е утвърден гласувания и при-
ет от ХІІІ ОНС на 20 декември 1903 г. Закон за устройството на въоръжените 
сили на Българското княжество.3 Според закона кавалерията в мирно време 
се състои от 6 конни полка (включително Лейбгвардейския конен полк) и 9 
дивизиона (по един към всяка пехотна дивизия). Всеки конен полк включва по 
4 действуващи и 1 ремонтен ескадрон и 1 нестроеви взвод. Конните полкове 
се свеждат в бригади и образуват 3 отделни бригади, с което за първи пъти се 
въвежда бригадната организация в българската кавалерия.4

Със Заповед № 100/ 1904 г. по военното ведомство, считано от 12 януари 
1904 г. е сформиран и започва да функционира щаба на 1-ра конна бригада.5 
Постоянната дислокация на бригадата е в гр. София. Тя се състои от 1-ви и 
2-ри конни полкове6, дислоцирани съответно в София и Лом. Заложената в 
Закона организация на кавалерията не успява да се изпълни на практика, глав-
но поради острия хроничен проблем в страната с набавянето на достатъчно 
количество годни за строева служба в кавалерията коне.

Въпреки тези неизбежни при едно толкова мащабно организационно 
изграждане на армията проблеми, преобразования и реформи, отличните 
1 Пак там., л. 9.
2 Р у м е н и н, Р. Офицерският корпус в България 1878 – 1944 г. том пети, том шести., С., 1996., с. 184.
3 С и с т е м. сб. (І доп.), с. 61.
4 Пак там., с. 68.
5 Пак там., с. 22.
6 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. т. 1. Подготовка на войната., С., 1937., с. 87.
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командни заложби на полковник Петър Салабашев не остават неоценени по 
достойнство от Генералния щаб и военното министерство, защото на 1 януари 
1904 г. той е назначен за командир на 1-ра конна бригада1. Полковник Салаба-
шев остава начело на бригадата до началото на Балканската война.

Съгласно оперативен план „А” за война с Османската империя, на Конната 
дивизия се възлага отговорната задача да прикрива мобилизацията и съсредо-
точението на Действуващата армия2. 1-ва конна бригада под командуването 
на полковник Салабашев се мобилизира в състав щаб на бригадата, 1-ри, 
2-ри и 5-ти конен полк. Първите два се състоят от по 4 ескадрона, а третия 
от 3 ескадрона. Личният състав на 1-ва конна бригада възлиза на 2 243 во-
еннослужещи (106 офицери и чиновници), 1909 ездови коня и 350 впрегатни 
и товарни коня и мулета.3

Мобилизационните мероприятия се извършват успешно в изискуемите 
срокове по отношение на строевите части. По-големи проблеми възникват с 
тиловите служби и обози, защото в мирно време Конната дивизия няма изгра-
дени никакви тилови служби, нито телеграфни и телефонни средства за съоб-
щение. Едва на 1 октомври командира на Конната дивизия получава заповед 
да организира тиловите си учреждения, бойния и административен обоз.4

На 15 септември началникът на Щаба на Действуващата армия разпо-
режда на 1-ви и 2-ри конни полкове да се съсредоточат в Ямбол и Казълагач 
(дн. Елхово). На следващия ден полковник Салабашев потегля с 1-ви конен 
полк, а на 17 септември 2-ри конен полк начело с инспектора на кавалерията 
и командир на Конната дивизия генерал-майор Атанас Назлъмов, потегля за 
обозначения район, където се формира дивизията от 6 конни полка, със задача 
да предотврати настъпление на турска конница в долината на р. Тунджа през 
периода на мобилизацията и съсредоточението. Междувременно 5-ти конен 
полк е отделен от 1-ва конна бригада и е насочен към Дупница и Кюстендил5, 
за да прикрива съсредоточението на 7-а пехотна Рилска дивизия.

Същият ден, от 1-ви, 4-ти и 7-и конни полкове, под командуването на 
полковник Салабашев е сформирана Сборна конна бригада, със задача да не 
допуска навлизане на противникови конни отряди на българска територия. На 
18 септември полковник Салабашев потегля от Ямбол за Казълагач. Към обяд на 
същия ден, 4-ти конен полк е изпратен да охранява границата, като установява 
връзка с 9-та гранична рота. След пристигането на генерал-майор Назлъмов, 
конните части са реорганизирани, като 1-ви, 2-ри и 4-ти конни полкове се вклю-
чени в състава на 1-ва конна бригада, командувана от полковник Салабашев. 
Наблюдението, охраната на границата и прикриването на мобилизацията и съсре-
доточението на Българската армия от Конната дивизия е разделено със заповед 
1 ДВИА, ф. 7, оп.І , а. е. 57., л. 301. 
2 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 64 - 65.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. т. 1. Подготовка на войната. С., 1937., с. 522.
4 Пак там.,с. 301 - 302.
5 Пак там.,с. 279 - 280.
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на командира й на два участъка: ляв и десен. 1-ва конна бригада на полковник 
Салабашев поема десния участък от с. Вакъф, включително, до пътя Елеменли 
– Голям Дервент, включително, с щаб на бригадата в с. Хамбарли.1

На 1 октомври 1912 г. частите на Конната дивизия временно преминават 
на подчинение на командуването на ІІІ-та армия, но само един конен полк е 
придаден към състава на армията.2 Щабът на Действуващата армия иска да 
запази на свое разположение силите на Конната дивизия и да ги използува 
за стратегическо разузнаване, но в същото време ІІІ-та и І-ва отделна армия 
се нуждаят от силно кавалерийско охранение и разузнаване в хода на пред-
стоящите маневрени операции. Това раздвояване и двустранно подчинение 
на значителен процент от конните части през кампанията в Източна Тракия 
през 1912 г. има неблагоприятни последици върху ефектиността от бойното 
приложение на българската кавалерия.

В навечерието на обявяването на войната щабът на 1-ва конна бригада, на-
чело с полковник Салабашев и 1-ви конен полк е разположен в с. Ахлатли.3

На 5 октомври, в 4 ч. и 35 м., Конната дивизия получава заповед да наблюдава 
и охранява линията Голям Боялък – Дерекьой – Алмали – Текендже – пътя Ала-
гюн – Кара Еврен. По същото време щаба на 1-ва конна бригада с 1-ви конен полк 
заема с. Сливово, а 2-ри и 4-ти конни полкове са разположени около Казъклисе. 
Съгласно Заповедта на началника на Конната дивизия генерал-майор Назлъмов за 
действията на 5 октомври, 4-ти конен полк от 1-ва бригада е назначен в авангарда 
на дивизията и трябва да разузнава пътищата в направление Кайбиляр – Малкоч 
– Девлет Агач – Ески Полос. 1-ви и 2-ри конни полкове от 1-ва бригада, начело 
с полковник Салабашев са назначени в главните сили на Конната дивизия. До 
вечерта те достигат с. Кайбиляр, където нощуват, а 4-ти конен полк минава гра-
ницата на разсъмване и вечерта се разполага в с. Малкоч.4

Конната дивизия продължава да се води в разпореждане на ІІІ-та армия. 
Със Заповед № 10/6 октомври по тази армия, на Конната дивизия се заповядва 
да продължи движението си с главните сили по пътя Кайбиляр – Малкоч – 
Девлет Агач – Коджа Тарла, като разузнава противниковото разположение до 
линията Селиолу – Ески Полос – Ериклер – Алмаджик – Дерекьой.5

Благодарение на все още сухите пътища, движението на 6 октомври се 
извършва безпрепятствено. Авангардът на дивизията, включително 4-ти конен 
полк достига района 2,5 км южно от с. Коджа Тарла, където нощува, а поради 
намесата на командуващия ІІІ-та армия главните сили остават през целия ден 
на място при с. Малкоч.6

1 Пак там.,с. 283 - 284.
2 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 90.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. т. 1. Подготовка на войната. С., 1937., с. 489.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 70.
5 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 78.
6 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 
112.
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Сутринта на 7 октомври Щабът на Действуващата армия изважда Конната 
дивизия от подчинението на ІІІ-та армия и я поставя под свое пряко разпореж-
дане. Генерал-майор Назлъмов организира настъплението и за този ден според 
действителната обстановка, като продължава разузнаването до срещането на 
силна съпротива. Авангардът настъпва по пътя Коджа Тарла – Карамза – Ески 
Полос – Кърклисе, а главните сили към 11 ч. достигат в. 260, между Коджа 
Тарла и Карамза, когато е дешифрирана телеграма от Щаба на Действуващата 
армия, предписваща Конната дивизия да се оттегли в Казълагач на 7 октомври 
и да мине в разпореждане на Главното командуване. Поради това движението 
на главните сили, включително 1-ва конна бригада на полковник Салабашев е 
преустановено. Те са поставени под негово командуване, като вечерта нощуват 
в с. Коджа Тарла, а на 8 октомври следва да се насочат за Казълагач и да минат 
в разпореждане на Главната квартира.1

По-късно, Щабът на Действуващата армия се отказва от това фактическо 
изваждане от активни бойни действия на Конната дивизия. В Директива № 2/8 
октомври по Действуващата армия, на нея е поставена задачата да се прехвърли 
от района пред фронта на ІІІ-та армия към опасната междина между ІІІ-та и 
І-ва армия, за да наблюдава направлението Вайсал – Селиолу.2

Изпълнението на Директивата води до предислоциране на Конната диви-
зия на 8 октомври на запад, към с. Саръ Талишман. Фронтът на ІІІ-та армия е 
оголен в решаващ момент, когато първия голям сблъсък с противника набли-
жава, а нейното командуване е лишено от ценна разузнавателна информация3, 
факт, който поставя под съмнение целесъобразността на решението на Щаба 
на Действуващата армия.

В 4 ч. сутринта на 8 октомври, генерал-майор Назлъмов заповядва на 
полковник Салабашев подчинената му бригада да се премести във с. Вайсал. 
1-конна бригада потегля в 9 ч. от Коджа Тарла и през чифлика Кара бунар, към 
14 ч. и 30 м. достига във с. Вайсал, където по нова заповед на командира на 
Конната дивизия продължава движението си към с. Саръ Талишман, в което 
пристига към 17 ч. и се разквартирува.4

В Директива № 3/9 октомври 1912 г. по Действуващата армия на Конната 
дивизия се поставя за задача да извърши разузнаване по направление на се-
лата Демиранлия, Гебилер, Хаскьой, Енидже, Каваклъ, като изпрати далечни 
разузнавателни разезди, които да открият противниковото разположение. От 
9 октомври, Конната дивизия е върната в разпореждане на ІІІ-та армия.5

Със Заповед № 14 по ІІІ-та армия, относно действията на 9 октомври, 
генерал-лейтенант Димитриев заповядва на Конната дивизия да настъпи с 
1 Пак там., с. 142.
2 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 108 - 109.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 88.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 
160.
5 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 111.
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главните си сили (1-ва конна бригада) по направлението Саръ Талишман – 
Татарлар – развалини Керемитлия – Коюн гяур – надписа на р. Кирезли, като 
разузнава сектора между пътя Лозенград – Одрин и пътя Лозенград – Кадъ-
кьой – Ковчас.1

На 9 октомври 1-ва конна бригада е назначена в авангард от генерал-майор 
Назлъмов. Задачата е доста сложна, защото трябва да се изпратят множество 
офицерски и разузнавателни части. Конната дивизия трябва да разузнава в 
посока на Гебилер - Лозенград - Виза.   Движението трябва да започне към 8 
ч. и 30 м. а към 11 ч. всички разузнавателни части от бригадата следва да са в 
съприкосновение с противника и да поведат престрелка с противника.2

Съгласно решението на командира на Конната дивизия, на 9 октомври в 
9 ч. и 10 м. 1-ва конна бригада на полковник Салабашев, в състав 1-ви и 2-ри 
конни полкове е назначена за авангард на Конната дивизия. 1-ва конна бригада 
трябва да настъпи по пътя определен на дивизията Саръ Талишман – Татарлар 
– Селиолу – Ениджи, като изпрати 3 разузнавателни ескадрони, съответно по 
посока на Гебилер, Хаскьой и Ениджи.3

2-ри конен полк заема височината на североизток от с. Селиолу. В това 
враме там отива и полковник Салабашев с щаба си. Противникът открива 
силен пушечен, картечен  и артилерийски огън. По заповед на генерал-майор 
Назлъмов силите на авнагарда са намалени на 3 ескадрона от 2-ри конен 
полк, 2-та картечни ескадрона и 4-ти ескадрон от 1-ви конен полк - всичко 4 
ескадрона и 2-та картечни ескадрона4 – крайно недостатъчни, за да изпълнят 
възложената на авангарда задача.

Към 13 ч. главните сили на авангарда на Конната дивизия достигат пла-
тото североизточно от с. Селиолу, където се развръщат за бой срещу турска 
пехотна част от 2-ра дивизия, движеща се насреща й, с цел да завземе посо-
ченото плато.5 Главните сили на Конната дивизия скоро пристигат в района 
и се подреждат в резервен ред зад височината северозападно от Селиолу. По-
ради неточна оценка на силите и разположението на противника, а най-вече 
поради неговото надценяване, командира на Конната дивизия не се решава 
да извърши стремително нападение срещу него. След като изчаква подхожда-
нето на придадената към състава на Конната дивизия 2-ра дружина от 35-ти 
Врачански полк, генерал-майор Назлъмов й заповядва да настъпи срещу не-
приятеля. Към 15 ч. и 45 м. дружината заема дадения й обект от противни-
ковата позиция. Едва тогава, по заповед на командира на Конната дивизия, 
началникът на авангарда й, полковник Салабашев повежда основните си сили 
1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 91.
2 С а л а б а ш е в, П. Действията на кавалерийската дивизия. 9 – 26 октомври 1912 г., С., 1914., с. 5. 
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 
346.
4 С а л а б а ш е в, П. Пос. съч., с. 6.
5 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 
362 – 363.
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(2-ри конен полк, 4-ти ескадрон и картечния ескадрон от 1-ви конен полк) на 
североизток, за да обходи десния турски фланг. Обаче, една турска батарея 
открива огън по ескадроните и ги принуждава да се оттеглят на запад към р. 
Асъ дере. По същото време един разезд докладва, че силни турски колони 
(челото на ІІ-ри корпус) настъпват откъм с. Керемитлия. След като донася 
за това на генерал-майор Назлъмов, авангардът на полковник Салабашев се 
отдръпва при главните сили на Конната дивизия, като оставя един ескадрон 
към с. Керемитлия за наблюдение.1

Анализът на хода на действията на кавалерийската дивизия на 9 октомври 
показва, че по време на тежкия бой на 1-ва Софийска и 2-ра Преславска диви-
зия кавалерийската дивизия само присъствува на бойното поле при Селиолу. 
От нея само авангарда й, командуван от полковник Салабашев води бой от 
12 до 18 ч. следобяд. Главните сили на дивизията бездействуват, не се сливат 
с авангарда, който е твърде слаб, за да отхвърли противника и началникът на 
Конната дивизия не се опитва да го усили и да вкара цялата дивизия в боя.2

За действията на 10 октомври, командуващият ІІІ-та армия заповядва на 
Конната дивизия да продължи изпълнението на задачата, възложена й предния 
ден, т.е. да разруши железопътната линия Баба Ески – Лозенград и да прекъсне 
съобщенията по нея.3

През нощта срещу 10 октомври 1-ва бригада от 1-ва Софийска дивизия 
се оттегля от Гечкенли. На бойното поле при Селиолу остават Конната диви-
зия с 2-ра бригада от 4-та Преславска дивизия. На разсъмване, командирът 
на Конната дивизия я повежда назад, за да излезе на фланга на останалите 
пехотни войски и за да я изведе от сферата на действителния артилерийски 
огън на противника. Малко по-късно, дивизията се отдръпва още по на север 
и застава в една линия с 1-ва Софийска бригада.4

Грешката с това прибързано, и непредизвикано от страна на противника, 
отстъпление се осъзнава навреме и към обяд частите се насочват отново на юг. 
До 12 ч. на 10 октомври Конната дивизия бездействува на бойното поле на 2 км 
от пехотните части. По това време по пътя за Селиолу полковник Салабашев се 
среща с генерал-майор Тошев, идващ от с. Саръталишман, който пита не знаят 
ли къде са 1-ви Софийски и 6-ти Търновски полк от неговата 1-ва Софийска 
дивизия. Полковник Салабашев му отговаря, че храбрите полкове от вчера и 
през цялата нощ водят жестоки боеве. Генерал-майор Тошев казва: «Този бой 
не влизаше в сметката ми, аз имах друго назначение  - специално». След малко, 
командуващия 1-ва Софийска дивизия заповядва строго на придружаващия 
го офицер: «Идете и кажете на командира на 1-ви Софийски полк веднага да 
възстанови контакт с противника, инак отговаря с главата си».5

1 Пак там., с. 365 – 367.
2 С а л а б а ш е в, П. Пос. съч., с. 7.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 114.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 417.
5 С а л а б а ш е в, П. Пос. съч., с. 9.
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Към обяд на 10 октомври Конната дивизия настъпва, като авангардът е 
под командуването на 2-ра конна бригада. 

Полковник Салабашев с 1-ва конна бригада получава задача да осъществи 
диверсията по железопътната линия Баба Ески – Лозенград. Той се разболява, 
поради което генерал-майор Назлъмов отлага изпълнението на задачата до до-
стигането на Конната дивизия при с. Коюнгяур. До вечерта главните сили на 
дивизията, включително 1-ва конна бригада приближават с. Гердели, където 
нощуват.1

На 10 октомври Конната дивизия се движи без път за движение и прави 
всичко 7-8 км. Изморена, дивизията се спира пред 10 изстрела на бегълци 
войници, стои два часа на конете и най-после на свечеряване влиза в с. Гер-
дели, като остава без охранение.2

И след затвърждаването на успеха на 1-ва Софийска и 4-та Преславска 
дивизия на 10 октомври кавалерийската дивизия не предприема едно решител-
но напредване, за да възстанови изгубения контакт с панически отстъпващия 
противник, като го преследва, без да пожали нито хората си, нито конете. След 
като престоява цели 20 дни в пограничните села, в периода на мобилизацията 
и съсредоточаването на Българската армия, където прикрива границата, почива 
и се храни в изобилие, и след като след обявяването на войната е направила 
само два прехода, от по 15-20 км, предимно с движение ходом, сега Конната 
дивизия отново спира, за да се храни и отпочива.3

В Заповед № 16/10 октомври по ІІІ-та армия, задачата на Конната дивизия 
за 11 октомври остава без промяна – прекъсване на турските съобщения по 
железопътната линия Баба Ески – Лозенград.4

Сутринта на 11 октомври става ясно, че изходът от боя при Селиолу – Геч-
кенли е благоприятен за българските войски. След това командира на Конната 
дивизия подновява  настъплението на юг, за да изпълни заповедта, дадена му 
още на 9 октомври за прекъсване на посочената железопътна линия. В авангард 
отново е назначена 2-ра конна бригада, а 1-ва конна бригада на полковник 
Салабашев действува в главните сили. Към 7 ч. и 30 м. настъплението запо-
чва, а към 11 ч. и 25 м. авангарда достига с. Коюнгяур. Тогава пристига нова 
заповед от генерал-лейтенант Димитриев, която изисква от Конната дивизия да 
се насочи вдясно от 4-та Преславска дивизия и да прекъсне турските съобще-
ния за Баба Ески, а при възможност и за Бунар-Хисар, Скопо. Същевременно 
трябва да се поддържа свръзка с І-ва армия и да се наблюдава към с. Азнатар.5 
По-късно, главните сили на Конната дивизия се спускат в с. Коюнгяур и се 
насочват по десния бряг на р. Теке – дере, за Ениджи. Когато научава за за-
владяването на Лозенград и за безредното турско отстъпление пред фронта на 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 425.
2 С а л а б а ш е в, П. Пос. съч., с. 9.
3 Пак там., с.14.
4 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 114.
5 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 532.
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ІІІ-та армия, генерал-майор Назлъмов отменя заповедтта за разрушаването на 
железопътната линия и повежда дивизията на изток, като излиза на платото 
североизточно от Ениджи. Оттам е видяна турска колона от отстъпваща пехота 
и обози по пътя от Ениджи за Кавакли. Командирът на дивизията решава да 
я атакува. 1-ва конна бригада се съсредоточава, картечниците от 1-ви и 2-ри 
конни полкове се преместват напред и откриват огън. Кавалерийската атака 
започва, но бързо се задъхва, поради гъстата кал и силния пехотен огън на 
турците. Те дори преминават в контраатака откъм с. Кавакли, а командирът 
на Конната дивизия, който придружава челните ескадрони, решава, че при 
подобни условия атаката няма да успее и заповядва оттегляне. То се извършва 
в ред, но малко прибързано и картечниците на 1-ва конна бригада са спасени 
с големи усилия от вражески плен. След това 1-ви конен полк се прибира 
при главните сили на дивизията – 2-ри и 7-и конни полкове, които под разпо-
реждането на полковник Салабашев се изтеглят по на запад, за да не страдат 
от огъня на противника. Вечерта, Конната дивизия се настанява за нощуване 
в с. Коюнгяур, а командира й поздравява войските с бойното им кръщение. 
Общите загуби (от 1-ви, 2-ри и 4-ти конни полкове) възлизат на 25 (2 офицери 
и 23 конници) души излезнали от строя, от които 3 убити конници и 22 ранени 
(2 офицери и 20 конници). Пленените трофеи от атакуваната турска колона 
са: 3 оръдия, 5 зарядни ракли, 4 обозни кола и 12 коня.1

Обаче според полковник Салабашев, на 11 октомври дивизията дава 19 
офицери и войници убити и ранени и 53 коня убити и ранени, като отстъ-
пва пред един деморализиран противник, който дори добива кураж да я 
преследва.2

За действията на 12 октомври Щабът на Действуващата армия съставя 
Директива № 4, която постановява Конната дивизия да настъпи по пътя Ло-
зенград – Бунар-Хисар – Виза и да разузнае направленията към Тюрк бей – 
Караагач – Урум бейли, като изпрати самостоятелни разезди към Баба Ески 
– Люлебургаз.3

В 5 ч. и 30 м. на 12 октомври командуващият ІІІ-та армия заповядва на 
генерал-майор Назлъмов, Конната дивизия да настъпи най-енергично по по-
сока на Енидже – Енимал – Еникьой, с цел да отреже съобщенията на про-
тивника към Баба Ески и да съдействува на предстоящото настъпление на 4-та 
Преславска дивизия и една бригада от 6-та Бдинска дивизия по направленията 
Лозенград – Кавакли и Лозенград – Асанбегли.4

Същевременно командирът на Конната дивизия долага, че подчинените 
му части са изморени от непрекъснатите походи и сражения, започнали на 
20 септември и желае да му бъде осигурена почивка в по-спокоен район. 
Тъй като това противоречи напълно на предназначението и потенциалните 
1 Пак там., с. 538.
2 С а л а б а ш е в, П. Пос. съч., с. 19.
3 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 124.
4 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 135.
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възможности на нашата кавалерия за безспирно преследване на отстъпва-
щия противник, както и на господствуващите в българската военна теория 
принципи за стратегическото назначение и оперативно-тактическите методи 
на действие на кавалерията, генерал-лейтенант Димитриев и генерал-майор 
Фичев не се съобразяват с молбата на генерал-майор Назлъмов и издават по-
сочените заповеди.

След получаване на разпореждането от командуващия ІІІ-та армия, на 12 
октомври сутринта, Конната дивизия веднага пристъпва към изпълнението 
му, като 1-ва конна бригада (2-ри и 7-и конен полк) на полковник Салабашев 
е определена да действува в авангард. Съгласно заповедта на генерал-майор 
Назлъмов, тя трябва да настъпи по пътя Енидже – Докудзек – Енимал. На свой 
ред, полковник Салабашев назначава един разузнавателен ескадрон (3-ти от 
2-ри конен полк) за настъпление по този път, и още три самостоятелни разезда 
за разузнаване, както следва: средния по пътя на настъплението, десният – по 
пътя Енидже – Енимал и левия – по пътя Кавакли – Мандра. Към 11 ч. и 20 
м., когато главните сили на Конната дивизия стигат в с. Енидже, полковник 
Салабашев докладва, че по пътя Лозенград – Одрин, на около 5 км от с. Енидже 
се движи турска пехота с артилерия. След малко разузнавателния ескадрон и 
целия авангард влизат в бой с този противник при с. Надзак. Турците бързо се 
оттеглят от населения пункт, като няколко войници са съсечени от конниците. 
Към 15 ч. главните сили на авангарда навлизат в с. Еникьой, а разузнавател-
ния ескадрон излиза напред, за да разузнава по направление на Карамъсла 
– Дуанджа и чифлика Кумбурлар. След това, командира на Конната дивизия 
решава, че противника отстъпва към Баба Ески и насочва действията си в 
тази посока, като назначава нов авангард, под командуването на командира 
на 2-ра конна бригада. С това действие, Конната дивизия отново не успява да 
изпълни първоначално възложената й задача, а до свечеряване разузнавателния 
ескадрон на новия авангард достига само до с. Курапа, където действията са 
прекратени.1

Задачата на Конната дивизия за действията на 13 октомври се запазва 
без промяна. Тя трябва да съдействува за действията с ограничени сили на 
пехотата на ІІІ-та армия в направление на Баба Ески, тъй като на този етап, 
командуващия ІІІ-та армия счита, че турците извършват широкомащабен 
флангови отстъпателен марш към линията Баба Ески – Люлебургаз.2

Всъщност, както показва бъдещия развой на сражението при Бунар-
Хисар – Люлебургаз, възложената на Конната дивизия посока за разузнаване 
към Баба Ески, е погрешна. Указанието на Щаба на Действуващата армия за 
разузнаване на изток, към зоната Бунар-Хисар – Тюрк бей – Урум бейли е 
правилно, защото ако на 13 октомври Конната дивизия е била насочена натам, 
тя непременно би забелязала подготовката на войските на Махмуд Мухтар 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІ. Лозенградската операция., С., 1928., с. 
566.
2 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 154.
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паша във Виза, движението на ІІІ-ти турски корпус от Люлебургаз към Виза, 
маньовъра на останалита корпуси на север от Люлебургаз, за да заемат пози-
цията на р. Караагач-дере. Ако това би станало, то левия фланг на ІІІ-та армия 
не бе бил изненадан от силата и настъплението на турците при Бунар-Хисар и 
сражението би завършило два дни по-рано1, с много по-малки загуби за 5-та 
Дунавска и 4-та Преславска дивизия.

При това положение на 13 октомври Конната дивизия продължава 
разузнаването на юг, като главните сили остават в с. Еникьой, а авангардът и 
предните разузнавателни части настъпват на разсъмване. Те отминават Курапа 
и се насочват към Куфалча – Имам базар, като бързо откриват турски колони 
отстъпващи на юг, по пътя за Баба Ески. Полковник Салабашев е назначен за 
командуващ главните сили (1-ва конна бригада). Разузнавателният ескадрон 
открива движение на турска кавалерия (около 6 ескадрона от Баба Ески към 
с. Кара Маслъ). Като взема предвид това, командира на Конната дивизия запо-
вядва на главните сили (2-ри, 4-ти и 7-и конни полкове) да настъпят за шосето 
Лозенград – Баба Ески, като съобщава на полковник Салабашев, че посочената 
турска кавалерия е авангард на по-силна неприятелска колона. Последният, 
преценява правилно обстановката и отговаря на генерал-майор Назлъмов, че 
трябва да се внимава, защото ако това е авангард на голяма колона, то Конната 
дивизия може да бъде разгромена от артилерията му. Полковник Салабашев 
подчертава: „Трябваше да разбере началникът на дивизията, че му се напомня 
да не изложи дивизията, както вчера [боя на 12 октомври при с. Кавакли] без-
целно, защото вчера имахме щастието, че у противника нямаше артилерия, 
и стреляше зле, но сега при подобна втора игра можем за заплатим много 
по-скъпо»2.

Командирът на Конната дивизия фактически поема командуването на 
главните сили, като лишава полковник Салабашев от законните му ръководни 
права над поверения му отряд. Те се построяват с фронт по направление на 
Баба Ески, а десния фланг е насочен непосредствено до и на изток от шосето. 
Главните сили са построени в линии от колони: 4-ти конен полк напред, а 7-и 
конен полк в отстъп в ляво и 2-ри конен полк в отстъп в дясно. Малко по-
късно генерал-майор Назлъмов и главните сили се доближават до позицията 
на авангарда, откъдето командира на Конната дивизия наблюдава движението 
на големи маси отстъпващи турски войски по шосето Одрин – Баба Ески – 
Люлебургаз. Тъй като те се намират под прикритието на силен флангард (6 
ескадрона кавалерия с поддръжката на артилерия), генерал-майор Назлъмов 
преценява, че силите на Конната дивизия (около 14 – 15 ескадрона) не са 
достатъчни за атака на толкова силен противник без подкрепата на силна ар-
тилерия. Поради това, на свечеряване на 13 октомври, след още един изгубен 
за Конната дивизия ден, генерал-майор Назлъмов заповядва на авангарда да 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ., Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 37.
2 С а л а б а ш е в, П. Действията на кавалерийската дивизия, С., 1914., с. 24.
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се оттегли и нощува в с. Ташавлие, на 500 м източно от шосето Одрин – Баба 
Ески, а на главните сили да се върнат в с. Еникьой.1

За действията на 14 октомври, Щабът на Действуващата армия издава Ди-
ректива № 5, която изисква ІІІ-та и І-ва армия да подновят настъплението, а от 
Конната дивизия да разузнава района Баба Ески – Люлебургаз – Караагач.2

В Заповед № 20/ 14 октомври по ІІІ-та армия на Конната дивизия е възло-
жена по-сложна и по-широкообхватна задача. Конното й ядро трябва да настъпи 
в направление с. Еникьой – чифлик Кумбарлар – с. Айвали – Люлебургаз – 
развалини Евреин секиз. Същевременно трябва да разузнава обширния район 
Баба Ески – Люлебургаз – Ахмед бей – Виза – Евренджик.3

Сутринта на 14 октомври, в съответствие с тази заповед, получена в 6 ч. 
и 45 м., командирът на Конната дивизия реорганизира посоката на действие от 
юг на изток. Той назначава нов авангард в състав 2-ри и 4-ти конни полкове, 
под командуването на полковник Салабашев. Авангардът настъпва по пътя 
определен за конното ядро на дивизията, а разузнаването му е поделено на 4 
отделни зони, по една за всеки ескадрон от 2-ри конен полк, ветрилообразно 
в зоната Баба-Ески – Люлебургаз – Ахмед бей – Виза. Разузнавателните ча-
сти на авангарда потеглят в 8 ч. и 30 м. Единият ескадрон от 2-и конен полк 
успява да плени 2 скорострелни оръдия, 8 зарядни ракли и 1 турски офицер, 
недалеч от с. Алаплие. Вторият ескадрон открива слаби турски части в окол-
ностите на с. Айвали. Другите два ескадрона, които разузнават на север от 
втория също се натъкват на турски части в района  на с. с. Татаркьой, Ташлъ. 
След обяд, командирът на Конната дивизия пристига в авангарда при пол-
ковник Салабашев. В следващите часове започват да се получават донесения 
от различните разузнавателни ескадрони и разезди за движение на крупни 
противникови части от Баба Ески към Люлебургаз и за съсредоточаването на 
силни турски войскови части към линията на р. Караагач-дере. Привечер на 
14 октомври турците настъпват към с. Айвали, където жестоко отмъщават на 
местното българско население за оказания по-рано през деня радушен прием 
на един разузнавателен ескадрон от авангарда. Полковник Салабашев научава 
за клането над жените и децата, но поради напредналото време, липсата на 
картечници и артилерийска подкрепа не предприема никакви контрадействия. 
Главните сили на авангарда и конното ядро на дивизията нощуват в с. Домуз-
Орман, само три от разузнавателните ескадрони остават изнесени напред: 
северозападно от с. Айвали и при чифлика Кумбурлар.4

От изложението на действията на 14 октомври е видно, че Конната ди-
визия е съумяла да извърши разузнаване само в южния сектор от посочената 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ., Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 47.
2 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 135.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 170.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ., Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 84.
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й зона: Баба Ески – Ташлъ. Северният сектор остава незасегнат, заради раз-
положението на дивизията с фронт на юг, който при промяната му на изток 
налага движението на североизток, а при този маньовър още преди да навлязат 
в северния сектор, разузнавателните ескадрони се натъкват на силен против-
ник, насочен към позициията на р. Караагач-дере, и не успяват да достигнат 
дадената им зона на север.1

За действията на 15 октомври Щабът на Действуващата армия издава Ди-
ректива № 6, в която на Конната дивизия е възложено разузнаването в района 
между пътищата Бунар-Хисар – Виза – Сарай – Тюрк бей, Мисини и Чорлу.2

В Заповед № 22/15 октомври по ІІІ-та армия на Конната дивизия е наре-
дено да настъпи с главните си сили в направление чифлика Татаркьой – Тюрк 
бей – Татарлий, като разузнава в зоната между пътя Тюрк бей – Мисини – Чорлу 
и шосето Бунар-Хисар – Виза – Сарай.3

Сутринта на 15 октомври командирът на Конната дивизия не получава 
горната заповед от командуващия ІІІ-та армия и затова действията са орга-
низирани съгласно предписанията от 14 октомври. Вместо полковник Сала-
башев за началник на авангарда е назначен полковник Тодоров (командир на 
2-ри конен полк). Причината за това е, че през изминалата нощ полковник 
Салабашев заболява от простуда. По този повод, той пише, че прегледалия го 
лекар на 1-ви конен полк му е препоръчал два дни почивка в линейка. Пол-
ковник Салабашев наредил на лекаря да информира командира на Конната 
дивизия за състоянието му и да го помоли да разреши на полковник Сала-
башев да остане в главните сили. Обаче, генерал-майор Назлъмов поискал 
писмен рапорт от последния с изложение на заболяването му, което свиде-
телствува за недоверието и недружелюбните отношения между командира на 
Конната дивизия и един от най-близките му подчинени – началника на 1-ва 
конна бригада. След подаване на рапорта, полковник Салабашев прекарва 
15 октомври на кон, в челото на главните сили.4

Едва в 13 ч. и 15 м. на 15 октомври, командира на Конната дивизия 
получава цитираната заповед № 22 по ІІІ-та армия в съответствие, с която 
пристъпва към реорганизиране на движението на дивизията, като определя 
за авангард 4-ти и 7-и конни полкове. Те изпращат по един разузнавателен 
ескадрон в направленията: Татаркьой – Тюрк бей – Татарлъ; Евреин секиз – 
Гечерлер – Юлафли и Колиби – Караагач – Сарай. Тяхното движение започва 
незабавно, а до вечерта продължават да пристигат донесения и от старите 
разузнавателни отреди, в които се съобщава за започналите боеве на 6-та 
Бдинска дивизия около Тюрк бей и за активно движение на турски части 
около Люлебургаз. Междувременно, конното ядро на дивизията достига 
1 Пак там., с. 85.
2 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 140.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 175.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ., Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 125.
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платото южно от с. Татаркьой, където се разквартирува.1

В Директива № 7 на Щаба на Действуващата армия, относно операциите 
на 16 октомври, на Конната дивизия е поставена за цел да настъпи по пътя: 
Люлебургаз – Аладжали, като изпрати един силен рекогносцировъчен отряд 
към Хайробол. Последният трябва да заеме железопътната станция Муратлъ 
и да установи свръзка с щаба на І-ва армия, чрез който да донесе за събраните 
сведения през деня.2

В 4 ч. и 30 м. на 16 октомври, командуващият ІІІ-та армия генерал-
лейтенант Димитриев изпраща специална заповед по Конната дивизия. Той 
заповядва тя да настъпи с главните си сили по пътя Люлебургаз – Аладжали, 
като рекогносцировъчния отряд към Хайробол завземе станцията Муратлъ с 
помощта на една пехотна дружина, взета от 6-та Бдинска дивизия. Генерал-
лейтенант Димитриев повтаря указанието за установяване на сигурна свръзка 
с І-ва армия, за докладване чрез нейния щаб, и подчертава за необходимостта 
от употребяването на всички усилия за изпълнение на възложената задача, 
от чийто успех до голяма степен зависи участта на днешната операция.3

Посочената заповед е получена в щаба на Конната дивизия едва в 14 ч. 
следобяд на 16 октомври. Поради това сутринта генерал-майор Назлъмов 
организира действията на дивизията съгласно старата задача. Към 7 ч. цялата 
Конна дивизия настъпва към чифлика Ташлъ, а малко по-късно се насочва 
към с. Колиби. Към 12 ч. и 30 м. всички конни полкове са концентрирани на 
платото западно от с. Колиби, където пристига командуващия ІІІ-та армия  и 
заповядва Конната дивизия да се задържи в този район, зад центъра на армия-
та4. Генерал-лейтенант Димитриев правилно преценява, че до настъпването 
на тъмнината Конната дивизия не би могла да достигне южния фланг на 
Съединените ІІІ-та и І-ва армия и би могла, при нужда, да бъде използувана 
по-добре в боя на фронта на ІІІ-та армия, затова той заповядва на дивизията 
да се разположи зад гребена между селата Колиби и Иванкьой, да отпочине 
и да бъде готова при първо повикване да излезе напред5.

Към 17 ч., след като се убеждава, че през този ден Конната дивизия по-
вече няма да бъде необходима, генерал-майор Назлъмов заповядва на частите 
да се разквартируват в с. Иванкьой за устройване и подтягане и подготовка за 
действията на следващия ден.6

В Директива №8 на Щаба на Действуващата армия за действията на 17 
октомври, задачата на Конната дивизия се състои в охраняване на десния фланг 
на Съединените армии и извършване на наблюдение по посока на Хайробол 

1 Пак там., с. 130.
2 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 144.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 189 - 190.
4 Пак там., с. 194.
5 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ., Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 242.
6 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 195.
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и Муратлъ1, т.е. не съдържа нищо ново.
През нощта на 16 срещу 17 октомври щабовете на ІІІ-та армия и на Кон-

ната дивизия са настанени в една и съща къща в с. Иванкьой, като двамата 
командуващи обменят полезни мисли върху причините за непълноценното 
използуване на българската кавалерия във войната до този момент. В 7 ч. су-
тринта на 17 октомври генерал-лейтенант Димитриев дава лична заповед на 
командира на Конната дивизия да охранява десния фланг на разположението 
на Съединените армии, да наблюдава посоките към Хайробол и Муратлъ, но 
главно да се стреми да действува на съобщенията на противника с Чорлу.2  
След това командуващия ІІІ-та армия ободрява генерал-майор Назлъмов, 
насърчава го да действува по-решително и му заявява, че великите събития 
изискват и жертви, и че лично той би се примирил и със загубата на 500 
конници и коне, ако това е цената на дългоочакваното славно преследване от 
нашата кавалерия.3

Командуващият Конната дивизия незабавно организира изпълнението на 
заповедта. Създава авангард от 4-ти и 7-и конни полкове, който настъпва по 
пътя с. Иванкьой – Люлебургаз с цел да излезе на крайния ляв фланг на І-ва 
армия. Действията на Конната дивизия и на 17 октомври се извършват бавно, 
нерешително, без проява на разумна инициатива и кавалерийски темперамент. 
В авангард настъпва 2-ра конна бригада, а 1-ва конна бригада на полковник 
Салабашев е назначена в главните сили. Те се движат зад разположението на 
частите от І-ва армия, на места без път, което забавя движението4, но това не 
би могло да оправдае нерешителността на командуването й. Дивизията до-
стига и форсира р. Еркене едва към 13 ч. следобяд, което показва, че средната 
й скорост на придвижване е била около 4 км/ч, твърде бавно за една напълно 
боеспособна кавалерия.5 Главните сили на Конната дивизия, пресичат желе-
зопътната линия, а след това преминават р. Еркене в брод, южно от железния 
път и се насочват към платото, южно от с. Мюселим, като при този маньовър 
са обстреляни от турска артилерия, но поради голямото разстояние нейния 
огън е недействителен6.

Към 14 ч. и 30 м. Конната дивизия достига на платото южно от с. Мю-
селим, където пристъпва към обезпечаване фланга на една дружина от 10-та 
пехотна Сборна дивизия, обхванала дълбоко от юг крайния ляв фланг на 
І-ва Източна група на турската армия.7 От тази отлична позиция командира 
1 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 147.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ., Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 307.
3 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 228.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ., Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 321.
5 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 228.
6 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ., Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 322.
7 Пак там., с. 319.
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на Конната дивизия наблюдава отстъплението на турските войски на изток. 
Вижда се съвсем ясно целия дезорганизиран тил на левия турски фланг с че-
сто движение на войскови части в различни посоки. Генерал-майор Назлъмов 
съобщава за това на командувщия ІІІ-та армия, като подчертава, че имало 
множество пръснати войници и отделни батареи, а той изпратил самостоя-
телен разезд към Хайробол и разузнавателен ескадрон към Муратлъ. Според 
командира на Конната дивизия, той бил безсилен да предприеме каквото и да 
било дейтвие, защото конницата не разполагала с артилерия и била изправена 
пред непреодолимо препятствие – р. Еркене, която можела да се премине само 
през един мост.1

Съвсем основателно, генерал-лейтенант Димитриев пише, че Конната ди-
визия е получила прекрасен случай, широко поприще за изява на същностното 
й предназначение – внезапен устремен удар във фланг и тил на разстроения 
неприятел, който се оттегля от изостванените си позиции. Вместо това и след 
донесението Конната дивизия продължава мудното си движение на изток, 
като в 19 ч. и 30 м. навлиза с предните си части в с. Кумсар, а главните сили 
се разполагат за нощуване по-назад, в с. Караталишман. Много повече ефект 
и неизмеримо повече бойна слава би могла да произведе и спечели нашата 
кавалерия, ако нейният командуващ е заповядал форсирането на р. Еркене при 
Кумсар, Карамусул или железопътната станция Сайдлер, откъдето да атакува 
тила на отстъпващите противникови войски.2

За действията на 18 октомври Щабът на Действуващата армия издава 
Директива № 9, в която за Конната дивизия е подчертано, че се дава в разпо-
реждане на генерал-лейтенант Димитриев, като се предназначава да преследва 
отстъпващия противник.3

От своя страна, командуващия Съединените армии заповядва на Конната 
дивизия на 18 октомври да се насочи към железопътната станция Сайдлер, 
развалините Каращаран и с. Енилер с цел да бъде разрушена железопътната 
линия и прекъсне шосейния път Люлебургаз – Чорлу; Конната дивизия тряб-
ва да действува на фланга и в тила на противника; изисква се най-енергично 
водене на операциите, голяма храброст и поддържане на наблюдението към 
Хайробол.4

През нощта срещу 18 октомври Конната дивизия изпада в сериозна про-
доволствена криза. На конете не е даден никакъв зоб, а на личния състав нито 
хляб, нито сухари. Генерал-майор Назлъмов, на базата на получените по-рано 
заповеди, възлага на командира на 1-ва конна бригада полковник Салабашев 
да оглави авангарда на дивизията в състав 2-ри и 9-ти конни полкове. Коман-
дирът на дивизията вече е изпратил един ескадрон от 9-ти конен полк като 
преден отряд, а с останалите сили, полковник Салабашев трябва да организира 
1 Пак там., с. 322.
2 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 229.
3 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 150.
4 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 253.
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разузнаване в направления на Чорлу, Муратлъ, Саръ Меше и Вели Меше. Глав-
ните сили на авнагарда потеглят още преди 7 ч. по пътя Кумсар – Карамусул 
– Каристран, като скоро са последвани и от главните сили на дивизията. Към 
9 ч. и 20 м. Конната дивизия се спуска в долината на р. Еркене и започва да 
минава реката в брод при с. Карамусул, като се насочва право във фланга на 
позицията, на която Абдулах паша е заповядал да отстъпи І-ва Източна армия. 
В скоро време са забелязани слаби турски пехотни части (няколко табора) да 
настъпват срещу Конната дивизия откъм железопътната станция Сейдлер и 
Чифликкьой. След като се запознава със създадената обстановка, генерал-
майор Назлъмов за пореден път демонстрира прекалената си предпазливост и 
нерешителност. Той заповядва на главните сили на дивизията (10 ескадрона) да 
се изтеглят обратно на южния бряг на р. Еркене, където да организира солидна 
отбрана. След това към тях се оттегля и авангарда на полковник Салабашев. 
Турците се възползуват от нашето отстъпление и като привличат нови сили (три 
табора) преминават в настъпление от различни страни. Около обяд, главните 
сили на Конната дивизия се изкачват на платото югозападно от с. Кайбели, 
като след малко там пристигат и главните сили на авангарда. След едно до-
несение за настъпление и на турска кавалерия към платото при с. Кайбели 
генерал-майор Назлъмов окончателно се отказва от настъпателни действие и 
в 12 ч. и 45 м. запознава командуващия Съединените армии със ситуацията 
и го информира, че е в отстъпление на запад. В 14 ч. и 45 м. генерал-майор 
Назлъмов получава съобщение от щаба на 10-та Сборна дивизия, че против-
ника пред фронта й отстъпва и е желателно Конната дивизия да го преследва 
незабавно. Обаче, командира на Конната дивизия преценява, че трябва се от-
каже от идеята за преследване и да се запази фланга на 10-та Сборна дивизия 
и тила на 48-и пехотен полк, преминаващ р. Еркене при Мюселим, като дори 
търси артилерийска подкрепа от съседните български части. След още един 
ден на колебания, нерешителни действия и твърде слаб принос към водещата 
епични боеве Българска армия на линията Бунар-Хисар – Люлебургаз, в 17 ч. 
по заповед на генерал-майор Назлъмов Конната дивизия се оттегля за нощу-
ване в чифлика Караталишман; последен, там се съсредоточава и авангарда 
на полковник Салабашев. Поради липсата на храна и фураж, впоследствие 
цялата дивизия е изтеглена в чифлика Щеренберг, при железопътната гара 
Люлебургаз. Очевидно, напълно обезверен и отчаян от неудачните си разпо-
реждания и действия, в 18 ч. и 5 м., генерал-майор Назлъмов изпраща подробно 
донесение до командуващия Съединените армии, което завършва с изложение 
на печалното състояние на логистичното осигуряване на дивизията, и като се 
основава на него моли да се даде на Конната дивизия 2-3 дни почивка.1

Действията на Съединените армии на 19 октомври се развиват съгласно 
Заповед № 1/19 октомври на генерал-лейтенант Димитриев. Относно Конната 
дивизия се предвижда едната конна бригада да се установи в района на желе-
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ., Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 420.



211Генерал-майор Петър Стойков Салабашев

зопътната станция Люлебургаз и да даде двудневна почивка на личния и конски 
състав, а другата бригада, усилена с две пехотни дружини и една скорострелна 
батарея от 1-ва Софийска дивизия да разузнава в района Хайробол, Муратлъ, 
Люлебургаз, Чорлу; щабът на дивизията да остане в Люлебургаз.1

Тъй като тази заповед достига до щаба на Конната дивизия чак в 16 ч. на 
19 октомври, нейните действия по-рано през деня се развиват съгласно раз-
поредбите от 17 октомври за активно преследване на противника. Насоката 
на движение е железопътната станция Сейдлер – Каристран – Енилер, като 
един разузнавателен ескадрон предшествува движението на колоната по пътя 
Кумсар – Карамусул – Каристран. След него следва авангардът – 1-ви и 4-ти 
конни полкове, под командуването на полковник Салабашев. Настъплението 
започва в 7 ч. сутринта и се развива благоприятно. Към 11 ч. авангарда от-
крива една турска пехотна рота на железопътната станция Сейдлер, атакува я, 
и пленява около 30 души, а останалите са изсечени. Заловена е голяма пляч-
ка: цял бивак от 40-50 палатки, много военни материали и около 200 000 кг 
фураж. Авангардът продължава настъплението, преваля платото на югоизток 
от с. Чифликкьой и се спуска в долината по десния бряг на р. Баяскьой дере, 
където разездите съобщават, че по пътя за Чорлу се движи празен противников 
обоз. Към 13 ч. и 20 м. авангардът на полковник Салабашев достига на около 
800 крачки от с. Каристран и командира на Конната дивизия заповядва да се 
атакува транспорта. Полковник Салабашев построява силите си в две линии: 
4-ти конен полк в първа и 1-ви конен полк във втора, като пуска в атака първата 
линия. Опашката на турския обоз е успешно атакувана и разбита; пленени 
са около 30 коли. При опита да се нападне и плени остатъка от колоната, 
авангардът е посрещнат със силен пехотен и артилерийски огън от части на 
турската конна дивизия (5-6 ескадрона, един табор пехота, три картечни роти 
и артилерия), заели позиция югоизточно от Мисини. През цялата Балканска 
война това е момента на най-голямото доближаване на българска кавалерия 
до турската конна дивизия, но до сериозен сблъсък не се стига. Генерал-майор 
Назлъмов преценява, че противника е по-силен числено и най-вече огнево и 
в артилерия, а турския транспортен обоз е празен, поради което решава да 
не дава излишни жертви, и заповядва да се прекрати атаката, а авангарда да 
се изтегли в долината и да се прикрие от турската кавалерия. В 14 ч. и 10 м. 
командира на Конната дивизия долага на командуващия ІІІ-та армия за съби-
тията от деня, и като се позовава отново на голямата умора на хората и конете, 
съобщава за изплъзването от боя с турската конна дивизия, за прекратяването 
на настъплението и за взетото решение да нощува в с. Каристран. По-късно, 
в щаба на Конната дивизия пристига заповедта от Съединените армии за по-
чивка на Конната дивизия при Люлебургаз, поради което, след изнурителен 
поход, късно вечерта цялата дивизия се събира там.2

1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 277.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ., Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 496.
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На 20 октомври, генерал-майор Назлъмов раширява обема на получе-
ното разрешение за предоставяне на пълна почивка само на една от конните 
бригади. На практика почива цялата Конна дивизия. Активната дейност на 
дивизията се ограничава в изпращането на слаби разузнавателни разезди по 
посока на Муратлъ, Чорлу и Хайробол. На конно-пионерната команда от 2-ри 
конен полк (от 2-ра конна бригада на полковник Салабашев) е заповядано да 
разруши железопътната линия между станциите Сейдлер и Муратлъ. За да 
създаде по-добри квартирни условия за личния състав и да подобри храненето 
на конете, началника на Конната дивизия заповядва настаняването да се извъ-
рши по полкове, като се използуват близките чифлици Сармусакли, Мухтар, 
Караталишман и Мюселим.1

На 21 октомври генерал-лейтенант Димитриев временно предава Конната 
дивизия в разпореждане на командуването на І-ва армия, тъй като на фронта 
и на фланга на ІІІ-та армия няма поле за действие.2

В периода от 21 до 23 октомври цялата полева Българска армия в Източна 
Тракия не извършва никакви активни действия. В 14 ч. и 10 м. на 23 октомври 
Щабът на Действуващата армия изпраща Директива № 10, съгласно която настъ-
плението на нашите войски трябва да се възобнови на 24 октомври. Конната 
дивизия е предадена в състава на І-ва армия, като следва да овладее железопъ-
тната станция Муратлъ и да наблюдава направленията към Родосто и Чорлу.3

Походът на армиите към Чаталджа трябва да бъде осигурен с разузнавател-
ни сведения, поради което на 22 октомври, командуващия І-ва армия генерал-
лейтенант Васил Кутинчев, заповядва на Конната дивизия да изпрати конни 
части към селата Енилер, Мисини и Чифликкьой, с цел да узнаят къде минава 
левия фланг на противниковата позиция. В изпълнение на това, генерал-майор 
Назлъмов нарежда на полковник Салабашев със силите на 1-ва конна бригада 
на 23 октомври да предприеме разузнаване към посочените населени пунктове, 
за да изпълни поставената цел. Разездите към трите посоки да се изпратят още 
на 22 октомври, а на 23 октомври в 7 ч. главните сили на 1-ва конна бригада 
да потеглят по пътя Люлебургаз – Ахцакю – Енилер, като събраните сведения 
се докладват в щаба на І-ва армия до 11 ч. на 23 октомври. На сутринта 1-ва 
конна бригада тръгва в посоченото време, като изпраща напред три отделни 
разузнавателни ескадрона към селата Енилер, Мисини и Чифликкьой. Обаче, 
след това действията на полковник Салабашев се развиват доста по-бавно от 
поставените в заповедта срокове и едва в 14 ч. и 30 м. той изпраща съобщение, 
че освен един турски ескадрон при Мисини, другаде никъде не се е забелязъл 
противник. До вечерта, 1-ва конна бригада събира достатъчно сигурни данни, 
че турския ляв фланг е отстъпил далеч на изток, няма никакви войски в посо-
чените посоки, в пристанището Родосто също няма противник, очевидно той 
е отстъпил към Чорлу. Но тези ценни сведения са изпратени много късно в 
1 Д и м и т р и е в, Р. Пос. съч., с. 295.
2 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 157.
3 Пак там., с. 163.
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щаба на І-ва армия, а пък в Щаба на Действуващата армия въобще не изчакват 
получаването им, а съставят посочената Директива № 10.1

За действията на 24 октомври в Заповедта по І-ва армия на Конната 
дивизия е поставена задачата да разузнава в посоките: чифлика Вели Меше, 
Чорлу, Кърк Кепекли и железопътната станция Муратлъ, като последната се 
овладее; една част да се изпрати към Родосто и да го овладее.2

Сутринта на 24 октомври генерал-майор Назлъмов организира настъ-
плението като на 1-ва конна бригада на полковник Салабашев е поставена 
задача да разузнава по фронта: чифлик Вели Меше – Чорлу – Кърк Кепекли, 
като се движи с главните си сили към Кючук Севендикли. Бригадата пристига 
в района на развалините Ахцакю към 8 ч. и 20 м. сутринта на 24 октомври, 
а в 11 ч. получава посочената заповед на командира на Конната дивизия. 
Полковник Салабашев разпределя зоната за разузнаване на сектори между 
отделните разузнавателни ескадрони, а сам повежда главните сили на 1-ва 
конна бригада и към 15 ч. и 40 м. достига Кючук Севендикли, като поставя 
стражеви застави за охрана.3

Продължаването хода на операциите на Българската армия в Източна 
Тракия на 25 октомври е извършено съгласно Директива № 11 на Щаба на 
Действуващата армия. Тя предвижда няколко особено важни промени в орга-
низацията и разпределението на силите и средствата на Конната дивизия, на-
правени с цел оптимизиране на несполучливите действия на нашата кавалерия 
от началото на войната. Конната дивизия трябва да продължи разузнаването 
по посока на Родосто, Ерекли и Сахпас. От една конна бригада, под коман-
дуването на полковник Салабашев се сформира отделен отряд. Той получава 
специалната задача да прочисти от башибозушки банди обширния район, раз-
положен на изток и запад от линията Еникьой – Баба Ески – Хайробол. Това се 
налага, защото там няма български войски, а след отстъплението на турците 
там се появяват башибозушките чети, които всяват страх сред местното на-
селение и току-що установените български железопътни комендантства. За да 
гарантира сигурността на фланга на І-ва армия, Щаба на Действуващата армия 
телеграфира на командуващия І-ва армия да изпрати в Хайробол, полковник 
Салабашев с щаба на 1-ва конна бригада и два триескадронни конни полкове, 
с които да ликвидира башибозука. Освен това под негово разпореждане се пре-
дават гарнизоните на населените пунктове Баба Ески, Мандра и Люлебургаз, 
съставени от няколко опълченски дружини, както и македоно-одринското 
опълчение, очаквано да се съсредоточи в Баба Ески на 27 октомври. Пак под 
разпореждането на полковник Салабашев се сформира военно-полеви съд, за 
съдене на елементите, които оказват съпротива и враждебност.4

1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 45.
2 Пак там., с. 51.
3 Пак там., с. 53.
4 Ф и ч е в, Ив. Висшето командуване...,  с. 177; В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. 
том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 88.



214 Ангел Динев

Тъй като до 4 ч. сутринта на 25 октомври командуващия І-ва армия не 
получава цитираната директива от Щаба на Действуващата армия, той решава 
да действува по собствена инициатива. Конната дивизия получава задача да 
разузнава в посоките Юсукьой, Чорлу, Еригли, Каливри и Родосто. Генерал-
майор Назлъмов назначава в авангард 2-ра конна бригада, а 1-ва конна бригада 
на полковник Салабашев съставлява главните сили (6 ескадрона, една пехотна 
дружина и една батарея). На 25 октомври, към 8 ч. главните сили на Конната 
дивизия потеглят от Кючук Севендикли по направление на Чорлу. Там тур-
ците се организират за отбрана, като в 14 ч. и 30 м. 1-ва конна бригада пре-
минава р. Чорлу, доближава града и се построява в резервен ред на около 3,5 
км от града. Изходът от краткия бой се решава бързо в полза на българските 
войски, благодерение на комбинираната атака на придадените към Конната 
дивизия пехота и артилерия. Вечерта, кавалерията остава да нощува в Чорлу, 
но турските казарми, в които се разквартирува са изключително мръсни (в 
двора има умрели коне, а в помещенията трупове на турски войници) и това 
води до заразяване с холера1.

Командирът на Конната дивизия получава заповедта за изпращане на 
полковник Салабашев, начело на два конни полка, късно през деня на 26 
октомври. Дотогава 1-ва конна бригада бездействува в състава на главните 
сили на дивизията в Чорлу. След това, генерал-майор Назлъмов връчва пре-
пис от телеграмата до полковник Салабашев и му заповядва да вземе 7-и и 
9-ти конни полкове, които са в двуескадронен състав и да замине веднага, а 
другите ескадрони от двата полка да се присъединят към тях след завръщането 
им от разузнаване.2

След излизането от състава на І-ва армия и започването на похода за 
Хайробол в 14 ч., до вечерта на 26 октомври 1-ва конна бригада (съставена от 
5 ескадрона) достига до с. Кючук Севендикли, където нощува.3

На 27 октомври 1-ва конна бригада се съсредоточава в Хайробол, без 
да срещне каквато и да е съпротива от турски башибозук по пътя си. На 28 
октомври в града пристигат и изпратените от Хасковския отряд две роти и две 
картечници. През периода от 28 октомври до 2 ноември полковник Салабашев 
изпраща отделни разузнавателни ескадрони от Хайробол в различни посоки, 
които обикалят селата, разузнават и прибират оръжието от населението. На 
този етап организирана съпротива от турски башибозушки чети почти не 
съществува в този край. Към Хайробол и Баба Ески са насочени, по дружинно 
и частите от 1-ва бригада от Македоно-одринското опълчение.4

През същия период бригадата на полковник Салабашев влиза в свръзка с 
отделната Конна бригада на полковник Александър Танев от състава на ІІ-ра 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІV. Сражението при Чаталджа., С., 1932., с. 74.
2 Пак там., с. 95.
3 Пак там., с. 101.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. Том V. Операциите около Одринската крепост. 
Книга първа., С., 1930., с. 507.
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армия. Разменена е ценна разузнавателна информация между двата кавале-
рийски отряда, която съдействува за по-пълноценното изпълнение на бойните 
им задачи. На 1 ноември, полковник Танев докладва на командуващия ІІ-ра 
армия генерал-лейтенант Никола Иванов, че ротмистър Николов от конната 
бригада на полковник Салабашев предал на ротмистър Акрабов от бригадата 
на полковник Танев за дебаркирането на една противникова пехотна дивизия 
в Галиполи и за настъплението й към Кешан и мостовете на р. Марица при 
Кулели-Бургас.1

На 2 ноември силите и разположението на самостоятелния Хайроболски 
отряд на полковник Салабашев се намират, както следва: 1-ва конна бригада 
– в Хайробол, с разузнавателни ескадрони в околността; 13-та и 16-та рота 
от 28-и пехотен Стремски полк и картечния взвод от 28-и Стремски полк са 
в Хайробол след пристигането им на 28 октомври; 1-ва Македоно-одринска 
бригада: 1-ва и 2-ра дружини на охранение на железопътната линия Муратлъ 
– Узункюпрю; 3-та дружина – в Алпулу, на път за Хайробол, и 4-та дружина 
– в Баба Ески, също на марш за Хайробол.2

Така поради бързото отстъпление на претърпялата тежко поражение тур-
ска Източна армия към Цариград на линията на Чаталджа и невъзможността 
на кавалерийските части да действуват ефективно в този тесен и блатист 
район, от Конната дивизия се сформира този отделен отряд със специално 
предназначение. Освен посочените задачи, отрядът има назначение да при-
крива дълбокия и разтеглен десен фланг на съединените І-ва и ІІІ-та армия 
пред позициите на Чаталджа, като действува в Южна Тракия в направление 
на Галиполския полуостров. Към отряда се присъединява 19-та допълваща 
дружина и на 4 ноември полковник Салабашев заповядва на подчинените му 
войски да овладеят гр. Малгара. След успешни боеве на следващия ден частите 
на полковник Салабашев влизат в атакувания град. 

На 5.11. 1912 г., началника на Хайроболския отряд, полковник Салабашев 
докладва в Щаба на Действуващата армия, че в Кешан имало едни турски 
ескадрон, с пехота и башибозуци.3

На 10 ноември 1912 г. командира на Хайроболския отряд полковник 
Салабашев получава сведения от разузнавателните си отряди, на базата на 
които нашето Главно командуване може да предполага, че турските войски, 
съсредоточени северно от Дедеагач, ще направят сериозни опити на преминат 
на срещуположния бряг на р. Марица с подръчни средства. Ако това се окаже 
невъзможно, то те могат да се опитат да достигнат до мостовете на р. Марица 
при Кулели Бургас.4

1 И в а н о в, Н. Пос. съч., с. 141.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. Том V. Операциите около Одринската крепост. 
Книга първа., С., 1930., с. 507.
3 ДВИА, ф.40, оп.ІІ, а. е. 126, л. 42.
4 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. Том V. Операциите около Одринската крепост. 
Книга първа., С., 1930., с. 572 – 573.
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Действувайки за обезоръжаването на размирното мюсюлманско населе-
ние в този район на 10 ноември вечерта, Хайроболския отряд е разположен 
по следния начин: 1-ва Дебърска и 2-ра Скопска Македоно-одрински дружини 
охраняват железопътната линия; 3-та Солунска Македоно-одринска дружина, 
две роти и 2 картечници от 28-и Стремски полк, и два ескадрона от 9-ти конен 
полк са в Малгара; останалите части от отряда – 4-та Битолска Македоно-
одринска дружина и 4 ескадрона от Конната дивизия са разквартирувани в 
Хайробол, в Узункюпрю и по околните села.1

Полковник Салабашев побързва да организира отбраната на важния в 
оперативно отношение Малгара, като проявява завидна военна прозорливост, 
защото още на 11 ноември 1912 г. гарнизона на града, съставен от части на 
Хайроболския отряд отблъсква сериозни турски атаки. Още на 10 ноември в 
15 ч. от наблюдателния пункт на полковник Салабашев се забелязват пламъ-
ците на запаленото от турците с. Алмалъ. Пристигналите бежанци казват, 
че башибозуците хвърляли бомби и го запалили. Частите от Хайроболския 
отряд заемат позиции на гребена югоизточно от Малгара. На 11 ноември в 
7 ч. сутринта противника в състав от един табор, настъпва по пътя от с. Ал-
малъ и под покровителството на своята батарея, достига на около 400 – 500 
крачки от българската позиция. Тук те са спрени с пехотен огън и остават до 
17 ч. и 30 минути, когато започват да се оттеглят. Настъплението на турците 
е предприето вероятно с разузнавателна цел. Но би могло да се предположи, 
че началникът на турските войски северно от Дедеагач е установил връзка с 
турските войски в Галиполи и е потърсил съдействие за форсирането на р. 
Марица. В такъв случай, предназначението на малкия отряд, настъпващ към 
Малгара, е било да се приближи до левия бряг на р. Марица и да обезпечи 
прехвърлянето на войските.2

Щабът на Действуващата армия съобщава на полковник Салабашев, че 
турското командуване е прехвърлило войските на Явер паша на левия бряг 
на р. Марица. Това вещае потенциална заплаха за малобройния Хайробол-
ски отряд, поради което началник-щаба на Действуващата армия генерал-
майор Иван Фичев разпорежда усилването му с една пехотна дружина.3 
На 11 ноември, полковник Салабашев е уведомен с телеграма от Щаба на 
Действуващата армия за предстоящото пристигане на подкрепления за от-
ряда му. На 12 ноември от Лозенград тръгват една пехотна рота и една не 
скорострелна батарея, които вечерта нощуват в Баба Ески, а на 13 ноември 
достигат Хайробол и влизат в разпореждане на полковник Салабашев. В 
допълнение на тази телеграма на полковник Салабашев е съобщено, че от 
Лозенград ще бъдат изпратени за неговите войски още три пехотни роти и 
три артилерийски батареи, а от железопътната станция Кабачка се транс-
1 Пак там., с. 573.
2 Пак там., с. 575.
3 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 - 1913..., с. 228.
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портират две пехотни дружини.1 Отрядът е подкрепен и с допълнителни 
артилерийски части. На 12 ноември 2-ро артилерийско отделение от 9-ти не 
скорострелен артилерийски полк пристига в Баба Ески, а оттам се изпраща 
за Хайроболския отряд.2

На 12 ноември Малгарския отряд от войските на полковник Салабашев, в 
състава на Хайроболския отряд, остава на позициите си по гребена югоизточно 
от града, която през нощта е усилена във фортификационно отношение. От 
извършеното разузнаване се установява, че настъпилите на 11 ноември турски 
части са се оттеглили по пътя за с. Алмалъ.3

Вечерта на 12 ноември, началник-щабът на Действуващата армия уведомя-
ва по телеграфа полковник Салабашев за обстановката на театъра на бойните 
действия и за предполагаемите намерения на противника. Гюмюрджинският 
турски отряд, преследван от Кърджалийския отряд на генерал-майор Никола 
Генев е отстъпил от Гюмюрджина през Дедеагач, като снощи е достигнал около 
с. Мерхамлъ, на десния бряг на р. Марица, срещу Ипсала. Полковник Танев 
с отделната конна бригада и придадените му 6 пехотни дружини е в Софлу. 
На тази база, генерал-майор Фичев, допуска, че противника би се опитъл, 
при възможност, да се преправи на левия бряг на р. Марица при Ипсала и по-
нагоре, поради което обръща внимание на полковник Салабашев да извърши 
старателно разузнаване в тази посока.4

През целия ден на 13 ноември, Малгарския отряд остава на позициите 
си югоизточно от града, въпреки че противника е напуснал своите още пред-
ния ден. Отрядът, обаче извършва надлежно разузнаване към с. Алмалъ и 
Шаркьой. 

След като получава посоченото сведение за вероятност от турско прехвъ-
рляне на левия бряг на р. Марица, командира на Хайроболския отряд пол-
ковник Салабашев, сформира от войските в Малгара отделен отряд в състав: 
2-ри и 3-ти ескадрони от 7-и конен полк, 3-ти ескадрон от 9-ти конен полк 
и 2-ра рота от 4-та Битолска дружина, под командуването на началника на 
7-и конен полк, подполковник Николов. На този смесен отряд е възложена 
задачата да настъпи към Кешан, да разузнава и да пречи на турски войски 
да преминават от десния на левия бряг на р. Марица в участъка от устието 
на р. Еркене до Ипсала. Тази заповед е получена от подполковник Николов в 
18 ч. и 20 м. на 13 ноември. В 19 ч. и 50 м. той изпраща един разузнавателен 
ескадрон в указаното направление, а в 20 ч. тръгват другите два ескадрона; 
след тежък нощен марш, към 24 ч. частите достигат с. Булгаркьой й се спират 
за нощуване. 2-ра пехотна рота от 4-та Битолска дружина остава да нощува 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. Том V. Операциите около Одринската крепост. 
Книга първа., С., 1930., с. 580.
2 Пак там., с. 574.
3 Пак там., с. 580.
4 Пак там., с. 587.
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в Малгара и на 14 ноември настига конните части.1

На 14 ноември, в 6 ч. и 20 м. ескадроните на подполковник Николов 
настъпват и към обяд достигат в с. Хадъркьой, където пристига донесение от 
самостоятелен разезд, че на север от с. Кермекли са открити турски войски с 
обоз, а срещу Саръджа Али, на десния бряг на Марица, има други две роти. 
След като продължава движението си по долините, сборния полк достига на 
2 км източно от Саръджа Али, откъдето забелязва турски войски в селото, а 
изпратените натам разезди са посрещнати с огън от турците. В 16 ч. подпол-
ковник Николов докладва на полковник Салабашев, че противника усилено 
се преправя на левия бряг на р. Марица при с. Саръджа Али и че изглежда-
ло, сякаш турците се готвят да прегазят реката, която според сведенията на 
местните жители на това място била плитка до колене. След това отряда на 
подполковник Николов напуска удобното наблюдателно място и се оттегля за 
нощуване в с. Хадъркьой. Съгласно събраните разузнавателни сведения тур-
ците са започнали преправянето още на 14 ноември и са успели да прехвърлят 
към 1500 души. Командирът на сборния полк се задоволява да изпрати тези 
сведения до началника си полковник Салабашев и да насочи 2-ра рота от 4-та 
Битолска дружина на 15 ноември към с. Куруджикьой, като по този начин не 
успява да изпълни възложената му задача за недопускане на турско премина-
ване на левия бряг на р. Марица, а само извършва наблюдение и разузнаване 
на противниковите действия.2

Сутринта на 14 ноември 1912 г., полковник Салабашев докладва в Щаба 
на Действуващата армия, че разезди от подчинения му Хайроболски отряд са 
забелязали 2 неприятелски пехотни полка около гр. Урша, и че той е изпра-
тил 7 роти, за да заемат гр. Кешан. Освен това 3 други роти изпратил към р. 
Марица на 13 ноември, за да разузнават за евентуални противникови опити 
за препрявяне на левия бряг на реката.3

По-късно през деня на 14 ноември, полковник Салабашев получава 
съобщение от Щаба на Действуващата армия, че турски войски се преправят 
на левия бряг на р. Марица и при с. Кермекли, по един импровизиран мост. 
Генерал-майор Фичев заповядва да се вземат адекватни мерки против тези не-
приятелски части, като за целта Хайраболския отряд се усилва с една дружина 
от 28-и Стремски полк, която от с. Мандра се насочва към Малгара. Същия 
ден вечерта, полковник Салабашев докладва, че поради голямата разпокъса-
ност на подчинените му части, те няма да могат да се съсредоточат и атакуват 
прехвърлилия се на левия бряг на р. Марица противник, преди вечерта на 15 
ноември. В 5 ч. на 15 ноември войските от гарнизона в Малгара (3 роти от 
3-та Солунска Македоно-одринска дружина, 2 роти и 2 картечници от 28-и 
Стремски полк) настъпват към Кешан и достигат града към 14 ч. следобяд. 
Командирът на сборния конен полк започва активни действия в 7 ч. на 15 
1 Пак там., с. 588.
2 Пак там., с. 599.
3 ДВИА, ф.40, оп. ІІ, а. е. 126, л. 48.
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ноември, като също се опитва да попречи на турците да се затвърдят на левия 
бряг на р. Марица. Скоро неговите ескадрони откриват, че турците са успели 
да преправят около 2500 души при Ипсала и Саръджа Али. Към 13 ч. и 20 м. 
няколко турски роти от тези войски настъпват по пътя Саръджа Али – Хайдъ-
рла. При последния населен пункт той е посрещнат и задържан от 6 роти и 3 
ескадрона от сборния отряд на подполковник Николов, като боя продължава 
до 18 ч. вечерта1.

На 15 ноември 1912 т. целият корпус на Явер паша от 9 табора, 2 бата-
реи и 2 картечници се предава на отделната Конна бригада, командувана от 
полковник Танев. Това променя обстановката в благоприятна светлина и на 
16 ноември генерал-майор Фичев заповядва на Кърджалийския отряд, след 
съединяването си с бригадата от Македоно-одринското опълчение, под коман-
дуването на полковник Пчеларов, да се насочи към Малгара.2  

На 16 ноември частите от Малгарския гарнизон на Хайроболския отряд 
откриват, че противника е изоставил позициите си при с. Хайдърла и се е от-
теглил на юг. В изпълнение на настойчивото разпореждане на Щаба на Дей-
ствуващата армия за енергично противодействие на прехвърлените на левия 
бряг на р. Марица турски войски, с което Явер паша нарушава подписаното 
споразумение за прекратяване на военните действия, полковник Салабашев 
заповядва на Малгарския гарнизон, усилен с две пехотни дружини и две ар-
тилерийски батареи да преследва турците към Кешан, но след разузнаване се 
установява, че турците са отстъпили още по на юг, а по пътя Хайдърла – Кешан 
се движат само бежанци.3

На 17 ноември 1912 г. полковник Салабашев - началник на Хайроболския 
отряд, донася в Щаба на Действуващата армия, че успелия да премине на 
левия бряг на р. Марица противник се е оттеглил през нощта на 16 срещу 17 
ноември към гр. Урша, Булаир и на 17 ноември вечерта е достигнал линията 
Кара бунар - Дорхан. Заповядва му се от Щаба на Действуващата армия да 
заеме проходите през планините Курудаг  - Дорхан и със силни авангарди да 
разузнае посоките към Урша, Кавак, Шаркьой и Енос.4

На същия ден в Малгара навлизат частите на Кърджалийския отряд, 
командуван от началника на Македоно-одринското опълчение генерал-майор 
Никола Генев. Хайроболския отряд на полковник Петър Салабашев е разфор-
мирован, като той отново получава под свое разпореждане 1-ва конна бригада 
на Конната дивизия.

На 21 ноември 1912 г. се сключва примирието между Балканските 
съюзници и Османската империя. Войските на Действуващата армия са пре-
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. Том V. Операциите около Одринската крепост. 
Книга първа., С., 1930., с. 606.
2 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 - 1913..., с. 228.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. Том V. Операциите около Одринската крепост. 
Книга първа., С., 1930., с. 607.
4 ДВИА, ф.40, оп.ІІ, а. е. 126,  л. 49 - 50.
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групирани и получават възможност за отдих, попълване с личен състав, коне, 
боеприпаси. Регулира се подвоза на продоволствие и снаряжение и се вземат 
сериозни мерки за подобряване на много тежкото санитарно състояние на 
частите, най-вече поради пораженията от холерата. 

За да се използува сключеното примирие, Българското главно командуване 
на 23 ноември в 16 ч. издава заповед за даване възможност на частите от Дей-
ствуващата армия да си отпочинат и да се устроят войските на квартири. В т. 7 
на заповедта се постановява Конната дивизия, като привлече конната бригада 
на полковник Салабашев да се разположи в областта на Люлебургаз.1

По стратегически съображения Конната дивизия е изтеглена на тилови 
позиции. 1-ва конна бригада на полковник Салабашев напуска района на 
Малгара и се присъединява към конното ядро на дивизията, разположено в 
околностите на Люлебургаз.2

Генерал-лейтенант Димитриев телеграфира на командира на Конната 
дивизия, че тя е изведена от състава на Съединените армии, като трябва да се 
разквартирува в района на Люлебургаз след привличането на конната бригада 
на полковник Салабашев от Хайробол.3

Генерал-майор Назлъмов получава тази заповед на 26 ноември. След 
това той телеграфира в щаба на 1-ва конна бригада на полковник Салабашев 
в Хайробол, да се завърне в състава на Конната дивизия, като разположи 7-и 
конен полк в с. Айвали, 9-ти конен полк – в чифлиците Саранлъ и Кавак, а на 
полковете около железопътната станция Мурталъ заповядва на следващия ден 
да заминат направо за определените им квартири. Понеже 7-и и 9-ти конни 
полкове изчакват смяна, то те успяват да заемат определените им места за 
квартируване чак на 7 декември.4

С Височайша заповед от 15 декември 1912 г. се формира ІV-та отделна 
армия, с командуващ генерал-майор Стилиян Ковачев и началник-щаб пол-
ковник Божко Икономов. Армията е предназначена да действува на Галипол-
ския п-ов, срещу съсредоточените там силни турски части и да им позволи да 
пробият линията Булаир – Шаркьой  и да нахлуят в Източна Тракия. Наред с 
останалите части, с отделна телеграма от Щаба на Действуващата армия, в 
състава на ІV-та армия е включена и Конната дивизия.5

Поради съществуващата реална опасност от внезапен противников десант 
на крайбрежието на Мраморно море в участъка Ерегли – Родосто – Кора, на 31 
декември 1912 г., Българското главно командуване издава Директива, в която 
на командуването на ІV-та армия се нарежда да обърне особено внимание на 
1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. Том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С,. 1933., с. 26.
2 Ф и ч е в, Ив. Балканската война 1912 - 1913..., с. 232.
3 В о й н а т а  между България и Турция 1912 – 1913 год. Том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С,. 1933., с. 27.
4 Пак там., с. 54.
5 Пак там., с. 89.
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вземането на адекватни превантивни мерки за предотвратяване на тази по-
тенциална опасност, като за тази цел още отсега се постави Конната дивизия 
на съответно разположение по морския бряг, а два ескадрона да се изпратят 
в Узункюпрю за да поддържат постоянна свръзка с ІІ-ра армия, обсаждаща 
Одринската крепост. След като получава Директивата, генерал-майор Ковачев, 
още същата нощ на 31 декември, заповядва на Конната дивизия да напусне 
района на Люлебургаз и да наблюдава брега на Мраморно море от Ерегли до 
Панизо, като установи щаба си в Родосто. Генерал-майор Назлъмов получава 
това разпореждане в 22 ч. и веднага организира изпълнението му, като раз-
пределя дадения му участък от морския бряг, между отделните полкове от 1-ва 
конна бригада на полковник Салабашев, както следва: 4-ти конен полк – от 
Панизо до Родосто, включително; 1-ви конен полк – от Родосто до Шерефли, 
включително; 2-ри конен полк – от Шерефли до Ерегли, включително. Щабът 
на дивизията и полковете потеглят още същата нощ и на следния ден достигат 
и заемат посочените им участъци.1

От 1 до 6 януари 1913 г. полковник Салабашев боледува в продължение 
на 6 дни в болницата на Италианската мисия, поради един абцес на венеца 
на долния десен  зъб, за което изтърпява отварянето на абцеса и изваждането 
на зъба и получава удостоверение за това заболяване за да се оправдае пред 
генерал-майор Назлъмов от д-р Агостино -  лекар от Анконския областен ко-
митет на Италианския червен кръст.2  Случаят е красноречиво доказателство за 
царящото недоверие между командира на Конната дивизия и подчинените му 
преки висши командири, неблагоприятен факт, който неминуемо се отразява 
пагубно върху успеха на действията на дивизията през Балканската война.

На 17 януари 1913 г., командуващият ІV-та армия е уведомен от Щаба 
на Действуващата армия, че преговорите за мир в Лондон са прекъснати, и 
че военните действия ще бъдат подновени на 21 януари. В тази връзка, той 
издава съответните разпореждания до армията. Конната дивизия трябва да 
продължи наблюдението и охранението на морския бряг от Родосто до Ерегли, 
включително.3

Към 21 януари 1913 г. и трите конни полка на 1-ва конна бригада на пол-
ковник Салабашев имат в състава си по 4 ескадрона, а картечните им роти по 4 
картечници, докато останалите полкове от Конната дивизия са в триескадронен 
състав и не разполагат с картечни роти.4

На 21 януари започват настъпателните действия на Македоно-одринското 
опълчение и 2-ра Тракийска дивизия от състава на ІV-та армия, но коман-
дуващия армията не остава без внимание и Конната дивизия. Сутринта на 
1 Пак там., с. 102.
2 С а л а б а ш е в, П. Пос. съч., с. 56.
3 В о й н а т а  между България и Турция 1912 – 1913 год. Том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С,. 1933., с. 184.
4 Л е ф т е р о в, Христо. Настъплението на 4-та отделна армия в Галиполския п-ов в 1913 г. Боевете при 
Булаир и Шаркьой., С., 1941., с. 22. 
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22 януари от наблюдателния си пункт – в. 469, генерал-майор Ковачев теле-
графира на командира на Конната дивизия да проявява особена бдителност, 
защото е възможно тази нощ турците да направят десант в крайбрежната зона 
на дивизията.1

Съгласно оперативната заповед № 1 по ІV-та армия в периода от 21 до 
23 януари 1913 г. Конната дивизия заема участъка от морския бряг от Родосто 
до Ерегли, като тази зона е разделена на два сектора между части от 1-ва кон-
на бригада от командира на Конната дивизия. Секторът Ерегли – Шерефли, 
изключително се наблюдава от 2-ри конен полк. Щабът на полка е в с. Чиф. 
Ени. На изнок полка трябва да поддържа постоянна връзка с частите от І-ва 
армия и тези от 2-ра Тракийска дивизия от ІV-та армия, а при Шерефли с 1-ви 
конен полк. Секторът от Шерефли до Родосто, изключително се наблюдава 
от 1-ви конен полк. Щабът на полка е разположен в с. Кюселер. Свръзката 
при Родосто е с части от 2-ра бригада от 2-ра Тракийска дивизия. 4-ти конен 
полк (също от 1-ва конна бригада на полковник Салабашев) се разполага в 
чифлиците Сюлеманли, Хаджи Муратли и Ченгерли; в последния пункт е и 
щаба на полка.2

Поради променената стратегическа обстановка, на 24 януари командува-
щият ІV-та армия издава заповед за преминаване към отбрана, като задачата 
на Конната дивизия остава без промяна –  да охранява брега от Родосто до 
Ерегли.3

До 27 януари 1913 г., 1-ва конна бригада на полковник Салабашев оста-
ва на посочения участък на крайбрежието на Мраморно море. На този ден 
съгласно Заповед № 1375 по ІV-та армия, зоната на наблюдение и охранение 
на Конната дивизия на морския бряг се разширява от Ерегли до нос Лимна 
Бурну, като в подчинение на генерал-майор Назлъмов остават 2-ра бригада 
от 2-ра Тракийска дивизия и Сборната конна бригада. Пред целия участък 
противника не проявява никаква активност.4

За началник на този участък от отбраната на ІV-та армия е назначен 
генерал-майор Назлъмов. Той организира заемането на тази линия, като я 
разделя на три сектора, между които са разположени различните полкове от 
1-ва конна бригада, както следва: десен сектор – между нос Лимна Бурну и 
Родосто – от три дружини от 28-и Стремски полк, една скорострелна и гаубична 
батарея и едни полуескадрон; среден сектор – от Родосто до Шерефли – от 
1-ви и 3-ти конни полкове; ляв сектор – от Шерефли до чифлика Султан  - 2-ри 
и 7-и конни полкове, два ескадрона от 4-ти конен полк.5 

1 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. Том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С,. 1933., с. 210.
2 Л е ф т е р о в, Хр. Пос. съч., с. 54.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. Том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С,. 1933., с. 221.
4 Л е ф т е р о в, Хр. Пос. съч., с. 113.
5 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. Том VІІ. Действията на Тракийския операционен 
театър от първото примирие до края на войната., С,. 1933., с. 311.
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През февруари 1913 г. на участъка на Конната дивизия метеорологичните 
условия се влошават чувствително – силни снежни бури се редуват с големи 
студове, които почти напълно парализират активните действия и на двете 
противостоящи страни. След затоплянето и разтопяването на снега, потен-
циалната опасност от противников десант отново става реална. Ето защо, на 
1 март Българското главно командуване заповядва по телеграфа за охрана на 
морския бряг от Ерегли до Лимна Бурну да се сформира специален отряд, под 
командуването на командира на 3-та Балканска дивизия генерал-майор Иван 
Сарафов, като в неговия състав е включена и Конната дивизия. На 2 март, ко-
мандира на отряда разпределя войските в два участъка, като левия участък - от 
Ерегли до Родосто – се заема от Конната дивизия и други пехотни части.1

До края на военните действия срещу Османската империя и подписването 
на Лондонския мирен договор (17 май 1913 г.) 1-ва конна бригада на полков-
ник Салабашев остава на същите си позиции по крайбрежието на Мраморно 
море.

Преди атаката на 16 срещу 17 юни 1913 г., предизвикала Междусъюзни-
ческата война, помощник-главнокомандуващия Българската армия генерал-
лейтенант Михаил Савов извършва широкомащабно прехвърляне на войските 
от фронтовете в Източна Тракия към Македония, Беломорието и по западната 
граница със Сърбия. Извършено е и преподчиняване на някои части. Така 
например на 12 април Щабът на Действуващата армия телеграфира на коман-
дира на Конната дивизия, в Родосто, да разпореди Сборната конна бригада 
на полковник Танев в състав 1-ви, 3-ти и 4-ти конни полкове да замине за гр. 
Сяр по обикновени пътища.2

С тази реорганизация 1-ва конна бригада на полковник Салабашев е 
лишена от два от мирновременните си конни полкове (1-ви и 4-ти), което се 
отразява негативно върху организацията и боеспособността й за войната срещу 
бившите балкански съюзници на България.

В импровизирания план, разработен от генерал-лейтенант Михаил Савов, 
на Конната дивизия се поставя задачата да действува на десния фланг на ІІІ-та 
армия, като поддържа първоначално свръзка с І-ва армия, а след това да настъпи 
по посока на Бяла Паланка – Ниш, или Бяла Паланка – Лесковац – Враня.3

Към средата на май 1913 г. планът започва да се привежда в изпълнение, 
като на този етап Конната дивизия остава в разпореждане на Главното команду-
ване. На 18 май помощник-главнокомандуващия телеграфира на командира на 
Конната дивизия да се насочи с конните полкове по обикновен път към София. 
Всъщност, към този момент под негово разпореждане са само 1-ви, 2-ри и 7-и 
конни полкове. Полковник Салабашев, заедно с щаба на 1-ва бригада и 1-ви 
конен полк пътува до железопътната станция Любимец с останалите части на 
1 Пак там., с. 312.
2 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. том І. Причините и подготовката 
на войната и военните действия до 21 юни., С., 1941., с. 188.
3 Г а н ч е в, Ал. Пос. съч., с. 268.
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дивизията. На 24 май продължава движението по обикновен път по маршрут 
Любимец – Дурали – Узунджово – Борисовград (дн. Първомай) – Пловдив, 
като с няколко дневни почивки пристига в София на 3 юни. На 4 юни генерал-
лейтенант Савов заповядва Конната дивизия да остане в София, под негова 
разпореждане, а на 7 юни, той нарежда дивизията да се разположи около с. 
Мало Бучино. 1-ви конен полк с щаба на 1-ва конна бригада на полковник 
Салабашев се разквартирува във Филиповци.1

След атаката на 17 юни 1913 г., 1-ва конна бригада на полковник Сала-
башев, заедно с цялата Конна дивизия, е включена в състава на ІІІ-та армия, 
под командуването на генерал-лейтенант Радко Димитриев. 

Районът на съсредоточение на армията е по западната граница в участъка 
Сливница – Цариброд – Трън, с първостепенна задача защита сигурността 
на столицата София, а при удобен случай и преминаване в настъпление в 
направление на Пирот и Ниш с цел навлизане на широк фронт в долината на 
р. Морава. Театърът на военните действия е планински, местността е силно 
пресечена и труднопроходима, пътища почти липсват.

В първите няколко дни от началото на военните действия, ІІІ-та армия не 
предприема никакви активни действия. През нощта срещу 20 юни, помощник-
главнокомандуващия заповядва на генерал-лейтенант Димитриев 2-ра бри-
гада от 1-ва Софийска дивизия, усилена с едно скорострелно артилерийско 
отделение да се съсредоточи при Трън на 20 юни до обяд, където да влезе в 
разпореждане на командира на Конната дивизия.2

Това разпореждане показва, че нашето Главно командуване възнамерява 
да създаде самостоятелен отряд в полосата на действие на ІІІ-та армия, който 
има за задача да извърши демонстративни действия от района на Трън към 
сръбската граница, за да отклони вниманието на сръбското главно команду-
ване и по възможност да отвлече част от противниковите сили в Македония, 
с което да се облекчи положението на българските армии там. Главната роля 
във формиращия отряд се възлага на кавалерийските части, поради което за 
негов командир е назначен генерал-майор Назлъмов. Създаването на Трънския 
отряд не завършва на 20 юни. Първоначално, той трябва да се състои само от 
посочените сили, като на 20 юни, командира на Конната дивизия е информи-
ран за създаването на отряда под негово командуване и му е поставена задача 
да се насочи към Дупляне и Гарина, за да разруши железопътните мостове, 
станции и телеграфи. Същият ден, обаче заповедта е отменена и отряда остава 
в Трън до съсредоточаването на по-значителни сили.3

Междувременно, на 20 юни следобяд генерал-лейтенант Димитриев е на-
значен за помощник-главнокомандуващ и тъй като идеята за демонстративните 
действия при Трън е негова, сега той решава да я приведе в изпълнение по своя 
1 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. том І. Причините и подготовката 
на войната и военните действия до 21 юни., С., 1941., с. 240.
2 Пак там., с. 744.
3 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 164.
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план. В Директива № 26 по Действуващата армия се посочва, че ІІІ-та армия 
трябва да формира отделен отряд в състав: 2-ра бригада от 1-ва Софийска, 
2-ра бригада от 5-та Дунавска дивизия, 46-ти пехотен полк и Конната дивизия, 
който до 22 юни вечерта да се съсредоточи при Трън.1

След това разширяване на състава и целите на Трънския отряд, новият 
командуващ ІІІ-та армия генерал-лейтенант Рачо Петров решава да взема 
ръководството му под свое непосредствено разпореждане2, а командира на 
Конната дивизия получава командуването на т.нар. лява Трънска група.

На 21 юни тази група се съсредоточава при Трън, където вече са пристиг-
нали Конната дивизия и 2-ра бригада от 1-ва Софийска дивизия. 2-ра бригада 
от 5-та Дунавска дивизия по това време се разтоварва на железопътната гара 
Сливница и се присъединява към лявата Трънска група на 22 юни.3

Конната дивизия е разположена на левия фланг на лявата Трънска група, 
на около 5 км. южно от гр. Трън. Особеностите на бойния театър – труднопро-
ходима и силно пресечена планинска местност - изключват широко използу-
ване на кавалерията при започналото на 22 юни 1913 г. успешно настъпление 
на пехотните и артилерийски части от І-ва и ІІІ-та армия. Въпреки това по 
заповед на командира на ІІІ-та армия генерал-майор Рачо Петров, 1-ва конна 
бригада и останалите части на Конната дивизия са включени в състава на 
настъпателната групировка на Трънската армейска група. Лявата Трънска група 
получава заповед от командуващия ІІІ-та армия да настъпи по направлението 
Трън – Клисура – Власина.4

На 22 юни 1913 г. Конната дивизия, усилена с две дружини от 2-ра брига-
да от 1-ва Софийска дивизия, настъпва към границата със задача овладяване 
на пътя Трън – Клисура – Власина. Същевременно се извършва и активно 
разузнаване на зоната между линиите Трън – Църни връх – Власотинци и 
Божица – в. Стрешер – Враня. Един конен полк е изпратен като флангард към 
Дъсчен кладенец. Генерал-майор Назлъмов започва изпълнението на опера-
цията едва следобед, което предопределя невъзможността за постигането на 
възложените цели. За разузнаване през този ден са изпратени само разезди, а 
не предвидения флангард. За разрушаване на железопътната линия са създа-
дени специални конно-пионерни команди, но през този ден нито една от тях 
не успява да премине границата. Вечерта, без да е бил установен контакт с 
противникови части, генерал-майор Назлъмов докладва в щаба на ІІІ-та армия, 
че границата се отбранява от силен противник и че няма да може изпълни 
възложената му задача.5

1 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. том І. Причините и подготовката 
на войната и военните действия до 21 юни., С., 1941., с. 746.
2 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 164.
3 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. том І. Причините и подготовката 
на войната и военните действия до 21 юни., С., 1941., с. 748.
4 Г а н ч е в, Ал. Пос. съч., с. 300.
5 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 165.
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Поради тези причини, най-вече, заради късното начало (едва следобяд) 
на операцията от командира на Конната дивизия, нейните части достигат до 
вечерта едва при с. Клисура. 

На 23 юни разузнавателните ескадрони настъпват от с. Клисура към 
границата, атакуват сръбските гранични постове при Власина и този на за-
пад от Клисура и ги овладяват, като сърбите веднага започват да изпращат 
подкрепления от дълбочина към своите атакувани постове. Пехотните части 
на лявата Трънска група се развръщат в боен ред и разделени на две групи, 
едната към в. Кебапов пост, а другата към в. Букова глава започват действия 
по пробиване на границата. Главните сили на Конната дивизия остават в 
околностите на Клисура, където изчакват пехотата да им отвори пътя към 
долината на р. Морава. 

Но и на 23 юни продължават бавните и неуспешни действия на Конната 
дивизия и на Трънския отряд във фронталните атаки срещу крайграничните 
височини Букова глава и Панджин гроб. Като отново причините са главно 
в неправилното схващане от страна на командуващия Конната дивизия на 
задачата му. Тъй като тя е сходна с такава на партизански отряд, то вместо 
да бъдат съсредоточени главните усилия за преминаване на границата в най-
силно укрепените пунктове на противника, то би било по-удачно с поредица 
от рекогносцировъчни боеве да се разузнае, къде границата е най-слабо от-
бранявана и там да се извърши пробива и да се излезе в долината на р. Морава, 
като след това отделните конни части извършат редица диверсии и нападения 
по комуникациите и тила на противника1. 

За 24 юни командира на ІІІ-та армия заповядва на командира на Конната 
дивизия генерал-майор Атанас Назлъмов, подчинената му дивизия да остави 
придадените й пехотни части, а тя сама да премине границите. Командирът 
на дивизията нарежда уклончиво на полковник Салабашев 1-ва конна бригада 
да премине границата „щом се освободи пътя”, а самият началник на Конната 
дивизия остава назад, при 7-и конен полк, за да изчака резултата от атаката 
на височината Букова глава. Настъплението на нашата пехота към този обект 
на 24 юни също не се развива благоприятно, а нерешителния командир на 
Конната дивизия отменя вчерашната си заповед до полковник Салабашев, 
като му нарежда да се насочи към в. Букова глава. Последният по пътя за 
този обект е пресрещнат от командира на ІІІ-та армия генерал-майор Рачо 
Петров, който заповядва 1-ва конна бригада да се стреми най-бързо, без оглед 
на трудностите и тежките жертви да премине границата, т.е. да си изпълни 
старата задача. Въпреки неколкократните напомняния и усилия от щаба на 
ІІІ-та армия, командуването на Конната дивизия не оценява важността на 
поставената му цел – проникване през границата и диверсия в долината на р. 
Морава, за прекъсване на железопътната линия и разстройване тила на сърбите. 
В следствие на това и на 25 юни полковник Салабашев и подчинените му ча-
сти от 1-ва конна бригада остават неподвижни в района на границата. Поради 
1 Пак там., с. 167.
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мудността и колебливостта на командира на Конната дивизия генерал-майор 
Атанас Назлъмов, на следващия ден тя се оттегля към Кюстендил, където влиза 
в разпореждане на Главната квартира на Действуващата армия.1

След края на Междусъюзническата война и демобилизацията на армията, 
на 15 август полковник Петър Салабашев е назначен за временно изпълняващ 
длъжността Инспектор на кавалерията. На 2 септември 1913 г., на 54 години е 
повишен в чин генерал-майор. Заема престижния пост до 30 септември 1913 г., 
а на 2 октомври 1913 г. е уволнен в запас. До края на живота си не се завръща 
на действителна военна служба. 

През периода 1914 – 1920 г. генерал-майор о.з. Петър Салабашев е пред-
седател на Съюза на запасните офицери в България.

След това генерал-майор о.з. Петър Салабашев дава своя скромен принос 
и за израстването на българската военноисторическа книгопис. През 1925 г., 
в София, е публикувано изследването му „Историческо развитие на плана за 
война с Турция от 1885 до 1912 г.”2 В ръкопис остава съчинението му „Дей-
ствията на кавалерийската дивизия” от 9 до 26 октомври 1912 г.3

Генерал-майор о.з. Петър Салабашев е кавалер на следните отличия и 
награди: български - орден „За храброст” ІІІ степен – 2 клас; орден „Свети 
Александър” - V степен - 1890 г.; орден „Свети Александър” - ІV степен - 1895 
г.; награден знас „За ХХ години отлична служба” - 1899 г.; Орден „За военна 
заслуга” - ІІІ степен - 1902 г., „Кръст за Независимост” - 1909 г.; чуждестран-
ни - руски орден „Света Анна” - 2 степен - 1908 г.4

1 Пак там., с. 168.
2 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. т. 1. Подготовка на войната., С., 1937., с. 569.
3 В о й н а т а между България и Турция 1912 – 1913 год. том ІІІ., Сражението при Люлебургаз – Бунар-
Хисар., С., 1930., с. 623.
4 ДВИА, ф.7, оп. І, а. е. 56, л. 133.
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ПОЛКОВНИК ДИМИТъР ПЕТРОВ АЗМАНОВ

Роден е на 26 август 1879 г. в Стара Загора в средно заможно, почти бедно 
семейство. Средно образование получава в Мъжката гимназия „Иван Вазов” 
в Стара Загора. През 1894 г. завършва четвърти клас, който тогава е после-
ден. По идея на негов братовчед офицер от Българската армия, родителите 
на юношата Димитър Азманов решават да постъпи във Военното училище в 
София.1 През същата година във Военното училище се открива подготвителен 
клас за младежи завършили четвърти клас на гимназиите, в който е приет и 
Димитър Азманов.

Той завършва Военното училище през 1898 г., като за този четиригодишен 
период има щастието да бъде обучаван от редица изтъкнати военни и цивилни 
преподаватели, оставили трайна диря в системата на военнообразователния 
процес в Българската армия. Особено колоритни са личностите на военния про-
курор генерал-майор Георги Агура – лектор по военно законоведение; майор 
Константин Кирков – по военна педагогия; майор Велчев – по фортификация; 
Стоян Михайловски – по литература. Инспектор на класовете е майор Иван 
Фичев, който възлага много надежди на назначаването на добри преподава-
тели като начин за получаване на качествено общо образование от младите 
юнкери, което трябва да попълни пропуските им от цивилните гимназии и да 
помогне да си създадат широка обща култура, необходима за тяхното израс-
тване във военната професионална йерархия. Голямо значение за обучението 
и възпитанието на юнкера Димитър Азманов има и личността на началника на 
Военното училище по онова време полковник Кирил Ботев. В своите спомени 
полковник Димитър Азманов пише, че неговия висок авторитет сред армията 
и обществеността се дължи на това, че е брат на великия поет и революционер 
Христо Ботев, в чиято чета през 1876 г. е участвувал и самият той. Освен това 
Димитър Азманов укорява полковник Кирил Ботев, че „не проявяваше почти 
никакъв интерес към службата в училището”, като прехвърлял работата си 
на своите помощници майор Иван Фичев и подполковник Янко Драганов.2 
Но пък неговите заслуги за създаването и развитието на кавалерията като от-
делен род войска във въоръжените сили на България са безспорни, а фактът, 
че той е началник на Военното училище цели 8 години (с голямо прекъсване) 
недвусмислено доказва ключовата му роля за българската военна Алма матер 
до Балканските войни и за подготовката на командни кадри за армията.
1 А з м а н о в, Д. Моята епоха. 1878 – 1919., С., 1995., с. 24.
2 Пак там., с. 28.
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В последните две години от следването на юнкера Димитър Азманов 
началник на Военното училище е полковник Михаил Савов. Неговото присъ-
ствие веднага променя в положително направление живота и обучението 
на възпитаниците. Започват ежеседмични строеви прегледи на облеклото и 
стъкмяването на юнкерите и зачестявяват тактическите учения, провеждани 
под личния надзор на началника на Военното училище. Голямо впечатление 
на Димитър Азманов и всичките му съвипускници прави настаняването на 
полковник Савов на територията на училището, с което той дава постоянен, 
жив пример и нагледен образец на бъдещите офицери за енергична и по-
стоянна предана служба. Другата важна промяна в обучението на Димитър 
Азманов след назначаването на полковник Михаил Савов е новата насока на 
обучението и възпитанието на юнкерите в строевата подготовка. От акцента 
върху парадната, външна форма по маршируване, отдаване на чест и хватки 
с огнестрелно и хладно оръжие се преминава към усилена подготовка на 
юнкерите като взводни командири, защото началникът правилно осъзнава, че 
Военното училище трябва да се превърне в разсадник не само на строево, но и 
на тактически и бойно добре подготвени взводни командири. Същевременно, 
полковник Савов обръща особено внимание върху задълбочаване и разширя-
ване обзора на моралната подготовка на бъдещите офицери и най-вече върху 
жизнената необходимост от водеща духовна идея в техния съзнателен живот 
и военна служба. Ето защо по признанието на самия полковник Димитър Аз-
манов от този момент бляна за освобождението на Македония и националното 
обединение на българския народ става негова заветна цел, под лоузнга: „Умри, 
за да живеят твоите братя”.1

Юнкерът Димитър Азманов показва много добри заложби на техническо 
мислене и постига отлични резултати по математическите и точните учебни 
дисциплини при обучението си във Военното училище. През 1897 г. началникът 
на училището полковник Михаил Савов решава да осигури по-задълбочена, 
профилирана подготовка на бъдещите артилерийски и пионерни офицери, като 
ги отдели в специален клас. Критериите за класиране в него се определят на 
базата на оценките по математическите дисциплини, поради което Димитър 
Азманов попада в този клас и както споделя в спомените си е „много щастлив, 
че попада в числото на избраните в групата на артилеристите”.2

Специален инструктор на Димитър Азманов по артилерийското обуче-
ние е преподавателя по военна педагогика майор Константин Кирков. Като 
високо ерудиран, авторитетен, отличен педагог и с широка обща култура 
офицер, той спомага за бързото развиване на дълбоко и искрено чувство на 
любов у младите артилеристи към специфичния характер на военната им 
служба. Така неусетно с много труд и тежко обучение преминава и последния 
курс във Военното училище за Димитър Азманов и през септември 1898 г. 
той е произведен в чин портупей-юнкер. След това заминава на стаж в 6-та 
1 Пак там., с. 31.
2 Пак там., с. 31.
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батарея от 6-ти артилерийски полк с постоянна дислокация в Сливен. Тогава 
вакантните офицерски длъжности в полковете се раздават по старшинство и 
поради високия си успех от обучението портупей-юнкер Димитър Азманов 
има възможност и право да си избере в кой гарнизон да служи. Според самия 
него той е избрал Сливен, защото се е намирал най-близко до родния му град 
Стара Загора в сравнение с другите артилерийски гарнизони.1

На 1 януари 1899 г., Димитър Азманов е произведен в първи офицерски 
чин подпоручик2, като изпълнява длъжността командир на групата млади 
войници, току-що постъпили на военна служба в 6-та батарея.

В началото на 1900 г. подпоручик Азманов е прехвърлен на военна служба 
в планинския артилерийски полк, в Берковица. Той е току-що сформиран и 
обединява в състава си съществуващите дотогава три планински артилерийски 
отделения в състава на 2-ри, 3-ти и 4-ти артилерийски полк. Щабът на планин-
ския артилерийски полк е с постоянна дислокация в София.3  Артилерийското 
отделение, в което е назначен подпоручик Азманов е разположено в Берковица. 
Командир на полка е полковник Петър Тантилов, а командир на отделението - 
подполковник Велико Кърджиев. Личните впечатления на подпоручик Азманов 
от двамата му началници са диаметрално противоположни. Докато полковник 
Тантилов е „действително необикновен началник, истински ръководител, учител 
и баща командир”, то подполковник Кърджиев, въпреки че е „културен човек”, 
се проявява като „лош началник”, защото е „нетактичен, заядлив, себелюбив 
и затворен в себе си, дребнав и скъперник в личния си живот” и най-важното 
„съвършено незапознат с практиката на планинската артилерийска служба”.4

Голяма част от военната служба на подпоручик Азманов в Берковица 
е отдадена на опознаването на планината, като неизбежна необходимост за 
планинската артилерия, а през свободното си време задълбочава военната и 
военноисторическата литература, за да се породи у него идеята да завърши 
по-висше военно образование.

На 1 януари 1903 г. Димитър Азманов е повишен в следващ офицерски 
чин поручик.5

На 27 юни 1904 г, около година след трагичното потушаване на 
Илинденско-Преображенското въстание в Македония и Тракия, поручик 
Азманов е уволнен дисциплинарно от военна служба, поради участието си в 
конфликт с офицер батареен командир в планинското отделение.6

Само след няколко месеца цивилен живот в София и служба в запаса на 
Действуващата армия, на 17 ноември 1904 г.7  поручик Азманов е назначен 
1 Пак там., с. 34.
2 ДВИА, ф.7, оп. І, а. е. 57, л. 97.
3 ж е к о в, Н. Пос. съч., с. 78.
4 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 44.
5 ДВИА, ф.7, оп. І, а. е. 57, л. 97.
6 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 49.
7 ДВИА, ф.7, оп. І, а. е. 57, л. 97.
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отново на действителна военна служба, като очевидно това става със съдей-
ствието и застъпничеството на бившия му полкови командир полковник Петър 
Тантилов. Поручик Димитър Азманов е възстановен на военна служба в 7-и 
артилерийски полк, с постоянна дислокация в Самоков, а командир на полка 
е именно полковник Тантилов. Тук Димитър Азманов остава в продължение 
на две години, а през това време е насърчаван особено силно от авторитетния 
си и строг началник в опитите да се подготви за кандидатствуване във висше 
военно учебно заведение зад граница. Резултатът в това отношение е без-
спорен, защото в началото на учебната година 1906/1907 г. поручик Димитър 
Азманов издържа успешно тежките, с много високи изисквания, конкурсни 
изпити и постъпва в прочутата Николаевска Генералщабна академия в Санкт 
Петербург. 

Пътят, по който офицер от Българската армия би могъл да влезе в числото 
на малцината завършили чуждестранни военни академии е дълъг и труден. 
Съгласно установената традиция за ежегодно командироване зад граница на 
наши офицери във висши учебни заведения със Заповед № 124/1906 г. по 
военното ведомство е обявено, че през настоящата учебна година ще бъдат 
командироване за следване във висшите военно-учебни заведения в чужбина 
следното количество офицери: в Николаевската академия на генералния щаб в 
Русия 10 офицери и в scuola de guerra (Военна академия) в Италия 3 офицери. 
По старшинство ваканциите се разпределят: 6 за капитани ротни командири и 
капитаните от артилерията и кавалерията, връстниците на които командуват 
роти в пехотата, и 7 за капитани и поручици – младши офицери.1  Много строги 
са изискванията към желаещите да участвуват в конкурса за следване във во-
енни академии. Те трябва да имат най-малко четиригодишна военна служба; 
да са били много добре атестирани от своите командири; да са завършили 
Военното училище в София; да са напълно здрави.2

Поручик Азманов отговаря на посочените изисквания и подава документи 
за участие в конкурса за постъпване в академия на Генералния щаб в законно 
установения срок до 25 май 1906 г., а конкурсните изпити се провеждат в Щаба 
на армията в София от 15 юни до 3 юли. 

Програмата за полагане на конкурс за приемане в академии на Генералния 
щаб на български офицери се одобрява от Военното министерство и включва 
изпити по основните военни учебни дисциплини. Учебната програма за изпита 
по тактика включва въпроси от разделите: пехота, кавалерия и артилерия; в 
изпита по прикладна (практическа) тактика е предвидено решаването на една 
тактическа задача. Програмата по военна история съдържа по няколко теми 
от Руско-турската война 1877 – 1878 г., Сръбско-българската война 1885 г. и 
изключително подробно и задълбочено разработване на въпроси от Руско-
японската война 1904 – 1905 г., защото в нея са проявени най-новите тенденции 
във военното изкуство и са приложени масово модерните образци въоръжение. 
1 С и с т е м. сб. (І доп.), с. 644.
2 Пак там., с. 644.
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Теоретичният изпит по фортификация се състои от въпроси от разделите: 
полева фортификация, дълговременна фортификация, атака и отбрана на 
крепости и практически въпрос по решаване на една задача за укрепяване на 
полева позиция. Програмата по администрация съдържа теми от разделите: 
устройство на въоръжените сили, военно домакинство (в мирно време) и воен-
но домакинство (във военно време). Изпитът по артилерия включва въпроси от 
темите: барути, летене на снарядите, действието на снарядите, ръчно оръжие, 
артилерийски оръдия и стрелба. Изпитът за изработване на кроки е свързан с 
решаването на тактическата задача, а изпита езда се състои от 20-30 км езда по 
пресечена местност.1 Освен тези специализирани военни дисциплини в кон-
курсните програми са заложени и изпити по общообразователните предмети: 
история, география, матаметика, български език и чужди езици. Изискването 
е всеки офицер да умее да използува военна литература на руски език и на 
един от трите езика (френски, немски и италиански) без речник.2

След успешното преминаване на тази тежка конкурсна програма през 
есента на 1906 г. поручик Азманов заминава да следва в нея заедно с още 10 
офицери от Българската армия, факт, който недвусмислено, показва какво 
важно значение се отдава в подготвянато на голямо количество офицери от 
Генералния щаб във военната политика на България по онова време. Държа-
вата полага особени грижи за финансовото осигуряване на своите офицери, 
командировани в задгранични висши военни учебни заведения, за да ги 
предпази от ежедневните грижи за материалното им положение в чужбина 
и да им осигури условия за пълноценно и задълбочено обучение в курса на 
Генералщабната академия. В своите спомени поручик Азманов посочва, че 
за трите години престой в Санкт Петербург е получавал по 400 лв. месечна 
стипендия (заплата), сума, която възлиза на около 160 рубли. С около по-
ловината от тези средства са се покривали разноските за квартира и храна, 
което недвусмислено показва, че държавната стипендия за нашите офицери 
слушатели в Николаевската академия е достатъчна за сравнително прилично 
уреден живот и покриване на учебните нужди.3

В Генералщабната академия поручик Димитър Азманов слуша лекции по 
топография, военна администрация, военно снабдяване, руско и общо военно 
изкуство, морско дело, руска политическа история, обща история, руска литера-
тура, статистика, военно законоведение и др. Той е натоварен и с постоянното 
изучаване на неотложно необходимия руски език. Освен лекциите по теория 
на военното изкуство поручик Азманов има и практически занятия по тактика, 
стратегия и военно снабдяване. Неразделен елемент от обучението в курса на 
Николаевската академия са и упражненията по езда в количество по 3-4 часа 
седмично, рано сутрин преди началото на класните учебни занятия.4

1 Пак там., с. 650 – 656, 658.
2 Пак там., с. 656 - 659.
3 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 61.
4 Пак там., с. 64.
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Началник на Николаевската академия по това време е генерал Михневич 
– професор по военно изкуство, инспектор по класовете – полковник Байов, 
а завеждащи класовете – полковник Комаров и полковник княз Вяземски. 
Сред по-популярните преподаватели в младшия и старшия клас на акадмия-
та се отличават: по тактика – полковник Беляев и полковник Бонч Бруевич, 
по история на военното изкуство – генерал Михневич, по военна история и 
стратегия – полковниците Незнамов, Елчанинов, Данилов и др.1

Всяко лято от първите две години обучение в академията поручик Азма-
нов участвува в изработването на по една инструментална и окомерна снимка, 
като последната е свързана с решаването на една тактическа задача при полеви 
условия, в населени места, отдалечени от Санкт Петербург.

Междувременно, на 15 август 1907 г., поручик Димитър Азманов е по-
вишен в чин капитан2, като продължава следването си в академията.

В своите спомени, посветени на обучението му в Русия, той отделя най-
голямо внимание на третата, последна година в академията на Генералния щаб. 
Всеизвестно е, че тя е най-важната и най-интересната за слушателите. В нея 
се извършва практическа проверка на усвоеното от обучаемите в първите две 
години, като им се дава задълбочена подготовка за бъдещата им дейност на 
генералщабни офицери. Третата година преминава в практически занятия, без 
четенето на лекции. Пример за такива самостоятелни работи са разработването 
по избор на определени военноисторически теми или въпроси по теория на 
военното изкуство и устно докладване на части от тях пред професорите и 
преподавателите от академията. След това започва разработването на теми 
по стратегия, тактика и военно снабдяване. Капитан Азманов и другарите му 
получават за задача да изложи писмено методите си за командуване на голя-
ма войскова единица (корпус в състава на отделна армия) при поход, в бой, 
логистичното осигуряване с продоволствие, боеприпаси, санитарни и други 
материали. След кратко изложение обучаемите написват своите съображения 
и ги допълват с писмени заповеди за изпълнението на взетите от тях решения. 
Тази разработка представлява синтез на цялостното военнонаучно обучение 
на капитан Азманов в Николаевската академия и характеризира бъдещия ге-
нералщабен офицер като практически и научен работник. Съвсем основателно 
оценката на професорите и преподавателите по тази задача се смята за най-
важна при определяне качеството на подготовката и знанията на слушателите 
и при определянето на тяхното старшинство.3

През лятото на 1909 г. капитан Азманов завършва успешно Николаевската 
генералщабна академия и се завръща в България. Неговата престижна кариера 
на офицер от Генералния щаб започва в нов за него гарнизон, но не къде да 
е, а в родния му град Стара Загора. Назначен е за командир на батарея в 8-и 
артилерийски полк. Той е сформиран с Указ № 85/1903 г. по военното ведом-
1 Пак там., с. 63.
2 ДВИА, ф.7, оп. І, а. е. 57, л. 97.
3 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 65.
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ство, като се използуват постоянните кадри на две артилерийски отделения от 
3-ти артилерийски на Негово Царско Височество Престолонаследника Княз 
Търновски полк и едно отделение от 6-ти артилерийски полк.1  8-и артилерий-
ски полк започва да функционира от 13 януари 1904 г. с щаб в Стара Загора.2  
Мирновременната организация на 8-и артилерийски полк включва щаб на 
полка, три артилерийски отделения, всяко от по три батареи, всяка от тях от 
по три взвода, парков взвод, полкови съд, полкови лазарет или приемен покой 
и ветеринарен лазарет.3

През периода от 1904 до 1906 г. 8-и артилерийски полк е превъоръжен с 
нова артилерийска материална част. Това са 7,5 см скорострелни полски оръ-
дия от френската оръжейна фирма „Шнайдер Кане”, чиято скорострелност е 
от 18 до 40 пъти по-голяма от тази на не скорострелните оръдия, които са на 
въоръжение до този момент. Едновременно с това се въвежда и бездимния 
барут в артилерийските боеприпаси.4

При тези благоприятни, за развитието на един генералщабен офицер, 
условия капитан Димитър Азманов се завръща към строевата артилерийска 
служба в Българската армия. Той заварва офицерите в упорито и целенасоче-
но изучаване на качествено новото устройство на скорострелните оръдия и 
методите на стрелба с тях. Пряк началник на капитан Азманов е командира на 
2-ро артилерийско отделение от 8-и артилерийски полк майор Владимир Вазов. 
Той вече познава основно новите оръдия и сега с голямо умение и авторитет 
обучава подчинените си офицери. Тъй като всичко това е нещо непознато и 
интересно за капитан Азманов, той се отдава с увлечение на изучаването на 
скорострелните оръдия и стрелбата с тях, като бързо постига успех в това от-
ношение, който е блестящо материализиран при произвеждането под негово 
ръководство на считаната за много трудна стрелба по подвижна цел по време 
на учебно занятие в полка.5

Благодарение на академичното си генералщабно образование и отличните 
си атестации за началото на учебната 1909/1910 г. капитан Азманов е привле-
чен за преподавател във Военното училище в София. Официално е назначен 
за кадрови преподавател във Военното училище на 1 януари 1910 г.6

Периодът на неговата служба там съвпада с дейността на двама от оста-
вилите най-трайна диря в българската военна история офицери - полковник 
Никола жеков – началник на Военното училище и майор Борис Дрангов. 
Първият вече си е спечелил репутацията на благороден и просветен началник, 
със значителен практически опит по учебно-възпитателното дело на нашия 
офицерски корпус, докато за майор Дрангов преподаването във Военното 
1 С и с т е м. сб. (І доп.), с. 24.
2 Пак там., с. 24.
3 Пак там., с. 207.
4 В а с и л е в, В. и др., Пос. съч., с. 195.
5 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 71.
6 ДВИА, ф. 7, оп. І, а. е. 57, л. 233.
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училище не е рутинно академично занимание в обикновена научна катедра, 
а сакрално свещенодействие, което обичайно завършва с характерния за него 
зов „Помни Македония”.

Капитан Азманов чете лекции по военна история и по военна география, 
като в спомените си той споделя своебразните цели, които си е поставил при 
преподаването тези дисциплини. Той счита, че предмета на неговата задача 
в обучението по военна история не е да цитира фактологически данни за ве-
ликите сражения от военната история, а да внуши на юнкерите истинските 
военни добродетели, които довеждат до победата, да им разкрие и посочи 
подвизите на героите, имената на които блестят в големите събития, за да 
може бъдещите офицери да си създадат своите модели на поведение и своите 
любими пълководци, на които да подражават във военната си служба. Капитан 
Азманов преследва сходни цели и в преподаването по военна география, където 
се спира по-подробно върху бъдещите театри на военни действия с Османската 
империя, за да си създаде база за насаждане в своите юнкери на някои основни 
идеи върху неизбежната необходимост на войната и по-специално на войната 
срещу нашия южен съсед.1

Но може би най-голямото достижение на капитан Димитър Азманов през 
периода на службата му във Военното училище е разработената съвместно с 
майор Борис Дрангов методика за съчетаване на практическите с теоретич-
ните аспекти в обучението на юнкерите по тактика и военна история. Всеки 
възпитаник на училището получава за решение задача като водач на патрул, 
отделение, взвод или рота. Преподаването по военна история се съчетава 
с две екскурзии до бойните полета на Плевен и Сливница, където капитан 
Азманов описва хода на сраженията, докато майор Дрангов прави анализ на 
характерните тактически прийоми, използувани  от  българските и руските 
войски в боевете.2

През лятото на 1911 г., когато юнкерите са във ваканция, капитан Азманов 
е командирован на кратък стаж в 1-ви конен полк. Той е сформиран през 1883 
г. като 1-ви На Негово Височество конен полк3 в състав от четири конни сотни 
(ескадрона). Тук той има възможност да служи между пламенните кавалерий-
ски офицери и остава силно впечатлен от редица специфики на службата в 
кавалерията. На първо място това е постоянното поддържане на изключително 
строга дисциплина в кавалерийските части, като в това отношение този род 
въоръжени сили превъзхожда чувствително пехотата, артилерията и инженер-
ните войски. Но кавалерийските офицери спечелват още по-силно уважение у 
капитан Азманов с постоянното насаждане сред подчинените си на две ценни 
воински качества: прекрасна езда и любов към коня и кавалерията, защото те, 
заедно със строгата дисциплина, са от съдбоносно значение за пълноценната 
1 А з м а н о в, Д. Моята епоха...,  с. 73 - 74.
2 Пак там., с. 75.
3 ж е к о в, Н. Пос. съч., с. 21.
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бойна подготовка на българската конница за война.1

Димитър Азманов взема участие във войната с Османската империя, като 
получава мобилизационно назначение за началник-щаб на 3-та пехотна бригада 
от 9-та Плевенска дивизия, с мирновременна дислокация на щаба в Плевен. 

Командир на дивизията при обявяването на мобилизацията на 17 септем-
ври 1912 г. и в хода на военните действия е генерал-майор Радой Сираков. 
Съгласно Закона за устройството на въоръжените сили от 1903 г. устройството 
на войската за военно време, както и разгръщането и сформирането на нови 
части, се предоставя в ръцете на държавния глава. През 1912 г. това се извъ-
ршва на базата на дивиизонната организация, като при мобилизацията мир-
новременната структура на 9-та Плевенска дивизия се запазва, като частите 
и щабовете само се попълват до военновременния си състав и се развръщат 
военновременни части и съединения (третите пехотни бригади).2  С други думи 
елементът на импровизация при мобилизацията съществува най-вече именно 
за третите бригади на пехотните дивизии. Поради това при назначаването си 
на поста началник-щаб на 3-та бригада от 9-та пехотна Плевенска дивизия 
капитан Димитър Азманов среща много обективни трудности в осъществя-
ването на нейната мобилизация. Освен това в своите спомени той пише, че 
никога преди това не е имал информация за своето мобилизационно назна-
чение, поради което се е явил в щаба на 9-та дивизия в Плевен съвършено 
неподготвен.3  Там той  е натоварен да контролира делата по подробностите 
и мобилизационните планове на частите, нещо което явно противоречи на 
действителното предназначение на офицерите от Генералния щаб да заемат 
длъжности във войсковия Генерален щаб.

При провеждането на мобилизацията в своята бригада капитан Азманов 
става свидетел на сериозните проблеми от материално-техническо естество 
– липсата на униформи, ботуши, снаряжение и т.н. Същевременно, като 
съществен пропуск във военновременната организация се очертава нерацио-
налния подбор на щабофицерски кадри за мобилизационните трети бригади 
на кадровите пехотни дивизии. Очевидно Щабът на армията не е помислил 
сериозно за избора на бригадни и полкови командири на тези формирования. 
Безспорно трябва да се отчитат и затрудненията в комплектуването със стар-
ши команден съства на третите бригади пред Щаба на армията поради добре 
известния факт за големия недостиг на офицерски кадър за мобилизираната 
армия. Към началото на Балканската война броят на офицерите на действител-
на служба достига 2952, а на офицерите от запаса на 4150, или всичко 7102, 
при необходимост по военновременните щатове от 11 673.4  Вероятно, поради 
тази обективна причина, Щабът на армията решава да използува в максимал-
на степен кадровия потенциал на по-старите офицери от запаса, но все пак, 
1 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 78.
2 В а с и л е в, В. и др., Пос. съч., с. 167.
3 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 88.
4 В а с и л е в, В. и др., Пос. съч., с. 172.
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когато става дума за назначаване на бригадни и полкови командири, Щабът 
на армията би трябвало да бъде по-строг и по-взискателен. Вместо да бъдат 
извикани на действителна служба само напълно годните за служба във военно 
време, начело на полкове и бригади са назначени съвсем негодни за военна 
служба офицери, някои от които застарели, болни, хилави и не притежаващи 
понятия от съвременната употреба на бойни средства във войската. В тази 
връзка капитан Азманов основателно нарича „фатална грешка” мобилизира-
нето на служба на стари офицери, мнозина от които в мирно време са били 
уволнени от действителна служба поради неспособност, а сега са повикани 
отново да водят хиляди хора на живот или на смърт, докато в същото време 
в мирновременните кадри на армията има много по-млади, енергични, под-
готвени щабофицери, които с достойнство и голяма отговорност биха заели 
длъжностите на полкови и бригадни командири.1

Прекият началник на капитан Азманов – командира на 3-та пехотна брига-
да от 9-та Плевенска дивизия – генерал-майор Григор Грънчаров е характерен 
пример за подобен офицер от запаса, уволнен през 1907 г. и мобилизиран през 
септември 1912 г. Според капитан Азманов той е „затлъстял преждевременно”, 
поради което „не можеше естествено да прояви онази физическа и морална 
енергия, която е необходма за един началник от неговия ранг”. Негативни са 
му оценките и за качествата на командирите на двата пехотни полка на 3-та 
Плевенска дивизия. Командирът на 53-ти пехотен полк – полковник Узунов е 
„болен, хилав”, а „неговото изтощено от язва тяло го правеше нервен и измъчен 
и при всичкото му желание той не бе в състояние да прояви онази нравствена 
и физическа енергия, която се изисква от началника на война”. Командирът 
на 54-ти пехотен полк – полковник Халачев, „бе съвършено негоден за отго-
ворната работа, която му бяха възложили”.2     

Въпреки тези недостатъци на командния състав на бригадата и независи-
мо от малката численост на щаба на 3-та бригада на 9-та Плевенска дивизия, 
капитан Азманов и целия личен състав на дивизията са обсебени от всена-
родния ентусизъм и изключителната популярност сред българския народ на 
войната срещу Османската империя, поради което пресичат границата при гр. 
Къзълагач (дн. Елхово) с приповдигнато настроение, много висок войнствен 
дух и абсолютна вяра в победата. 9-та пехотна Плевенска дивизия е включена 
в състава на ІІ-ра армия, командувана от генерал-лейтенант Никола Иванов.

През нощта на 5 октомври 1912 г. капитан Азманов е в щаба на дивизията, 
където го заварва вестта за обявяването на войната, посрещната с буен възторг от 
него и от по-младите офицери. Командирът на 9-та Плевенска дивизия генерал-
майор Радой Сираков, който респектира подчинените си със своята достолепна 
външност, с много спокоен и уравновесен характер, мъдро призовава по-младите 
офицери да запазят хладнокръвие и спокойствие, защото „щабовете трябва да 
имат хладни глави. Ако ние почнем да пушим, можете ли да си представите, 
1 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 89.
2 Пак там., с. 90.
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какво ще стане по-долу в частите... Събитията, които преживяваме, са твърде 
сериозни и изискват от нас, водачите, да пазим нервите си.”1

3-та пехотна бригада е определена да действува като маневрени войски на 
9-та Плевенска дивизия, поради което до средата на октомври 1912 г. не влиза 
в пряко бойно съприкосновение с противника. На 16 октомври 1912 г. в щаба 
на ІІ-ра армия пристига Директива № 7 от Щаба на Действуващата армия, с 
която се заповядва още една пехотна бригада от 9-та Плевенска дивизия да се 
прехвърли на левия бряг на р. Тунджа, за да се довърши обложението (обкръ-
жаването) на крепостта Одрин до шосето Одрин – Хавса.2 В изпълнение на 
директивата 3-та пехотна бригада, или както са наричани, всички трети пехотни 
бригади, в армията – „чичовците”, поради по-високата възраст на войниците 
от техните части, е прехвърлена на левия бряг на р. Тунджа, срещу източния 
фронт на Одринската крепост. Там командуването на ІІ-ра армия струпва 
разнородни части, които са обединени в състава на новосформираната 11-та 
пехотна Сборна дивизия (55-ти, 56-ти, 57-и и 58-и пехотен полк) под коман-
дуването на генерал-майор Вълко Велчев. Те заедно с 2-ва пехотна бригада 
(10-ти Родопски и 23-ти Шипченски полк) от 8-а Тунджанска дивизия и 3-та 
бригада от 9-та Плевенска дивизия, образуват Източния сектор с началник 
командира на 11-та Сборна дивизия генерал-майор Велчев. Димитър Азма-
нов се изказва критично по отношение заложбите на командира на сектора 
да командува толкова крупно количество части – почти две пехотни дивизии. 
Въпреки че се намира в разцвета на зрялата си възраст, на 52 години, когато 
пълководеца би трябвало да е готов да твори истински велики дела на война, 
генерал-майор Велчев не притежава положителна репутация в Българската 
армия. Той командува 8-а пехотна Тунджанска дивизия в големите двустраннни 
маневри от 27 до 31 август 1911 г. между неговата и 2-ра Тракийска дивизия, 
в Средногорието, около гр. Брезово. Там, обаче, той допуска доста сериозни 
грешки в оперативното ръководство на 8-а Тунджанска дивизия, които не 
остават незабелязани от командуващия маневрите генерал-майор Никола 
Иванов – началник на ІІ-ра ВИО, като той си съставя мнение за генерал-майор 
Велчев като неспособен за командуване на крупни войскови единици във во-
енно време.3  Поради тези причини, а и вероятно заради породилата се лична 
неприязън, в края на януари 1912 г. генерал-майор Вълко Велчев е уволнен в 
запас.4 Без съменение това уволнение го изпълва с огорчение, а може би и със 
злоба. Ето защо, когато през октомври 1912 г. е назначен на висшия команден 
пост нчалник на Източния сектор на Одринската крепост, той се връща в ар-
мията изпълнен с много енергия, но и с болезнена амбиция да се реабилитира, 
1 Пак там., с. 93.
2 И в а н о в, Н. Пос. съч., с. 85 – 86.
3 И в а н о в, Н. Отчет за големите маневри между 2-ра пех. Тракийска и 8-а пех. Тунджанска дивизия 
около с. Брезово през м. август 1911 година. В: Генерал Никола Иванов. Избрани произведения. Съст. Петър 
Стоилов., С. 1989., с. 206 – 207 и по нататък.
4 В-к „З о р а”, год. V, Стара Загора, с.2, бр. 232, 25.01.1912 г.
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чрез нещо необикновено, да докаже на бившия си, а и настоящ пряк командир 
– генерал-лейтенант Никола Иванов, че незаслужено е бил пренебрегнат. Во-
ден от това желание да възстанови нараненото си самолюбие, на 26 октомври 
1912 г. генерал-майор Велчев пристига на Източния сектор и веднага всява 
сериозен смут сред офицерите от подчинените си командни и щабни звена, 
поради прибързаните и взаимноизключващи се неразумни заповеди, от които 
става ясно, че той иска да предприеме авантюристична атака на крепостта, 
за да извърши „необикновения героичен подвиг”, който трябва да възкреси 
славата му на голям пълководец.1

В края на октомври войските на ІІ-ра армия от останалите сектори на 
Одринската крепост водят тежки боеве, целта на които е по-плътно доближава-
не до укрепленията на крепостта. При това положение възниква необходимост 
от активни действия и на Източния сектор, за да се сковат противниковите 
части и да се попречи на турското командуване да сваля войски от този сек-
тор и да ги прехвърля на другите, където българските войски настъпват. По 
този начин Източния сектор трябва да помогне за осъществяване целите на 
операциите на другите участъци от крепостта. Това са конкретните причини, 
довели до сражението на Източния сектор от 1 до 4 ноември, което пред-
ставлява и същинското бойно кръщение на капитан Азманов. Същевременно, 
генерал-майор Велчев вижда възможността да спечели мечтаната от него 
победа. В своето въображение той вижда ясно хипотетичната победа, но на 
него му липсва хладнокръвието, спокойната разпоредителност и умелото 
командуване, с които би могъл да изтръгне успеха. Напротив, почти всички 
български офицери - участници в обсадата на Източния сектор, между които 
и капитан Азманов, в по-късните си военноисторически трудове2, обръщат 
особено внимание на неуравновесения, неврастеничен характер на генерал-
майор Велчев, на разюзданата му фантазия, на липсата му на способност за 
трезва оценка на конкретната действителна обстановка на Източния сектор. 
Това се все субективни фактори, свързани с личността на командуващия сек-
тора, изиграли решаваща роля за несполучливия ход на операцията от 1 до 4 
ноември, и за извънредните, нечовешки страдания, понесени от някой части 
на войските на Източния сектор през тези дни.

На 1 ноември началника на Източния сектор, който дочува оръдейните 
и пушечните изстрели откъм Западния и Южния сектор на крепостта, запо-
вядва неговите войски да проведат демонстрация, като използува случая, за 
да се заемат някои удобни опорни пунктове пред фронта на главната турска 
отбранителна линия.3  По същото време капитан Азманов забелязва, че про-
тивника пред участъка на Източния сектор се оттегля към височините на за-
пад от сухото Кум дере, където по-късно те изграждат своята предна позиция. 
1 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 99.
2 И в а н о в, Н.  Балканската война 1912 – 1913 год...; А з м а н о в, Д. Моята епоха...; Р у с е в, Ив. Пос. 
съч.,; В ъ л к о в, Ив. Пос. съч.
3 И в а н о в, Н. Балканската война 1912 – 1913 год...,с. 144.
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Освен това той предполага, че турците действуват на този участък с много 
слаби части, може би с отделни роти, които при един натиск от българска 
страна биха се изтеглили към главната фортова линия. Генерал-майор Велчев 
също мисли по този начин и затова дава заповед за настъпление. Обаче, той 
вярва, че може да се постигне и нещо повече – българите да влязат в крепостта 
по следите на слабите турски части, които се оттеглят към фортовете. Дори 
понякога той счита, че турците са напуснали фортовете и са се разбягали.1  
Фатално заблуждение и увлечение, което коства живота на хиляди доблестни 
български воини.

Междувременно, като познава впечатлителния и неуравновесен характер 
на командира на Източния сектор, още на 31 октомври генерал-лейтенант 
Никола Иванов го предупреждава да избягва преждевременно навлизане в 
сферата на действителния артилерийски огън на турските фортове, за да не 
излага личния състав на излишни рискове.2

Съгласно диспозицията за боя на 1 ноември 3-та бригада от 9-та Пле-
венска дивизия с началник-щаб капитан Азманов е оставена в маневрени 
войски на Източния сектор. 10-ти родопски и 23-ти Шипченски полк от 8-а 
Тунджанска дивизия, които действуват в бойната част постигат известни успе-
хи и доближават опорните пунктове Ески Комлук, Баалар сарт и Мусубейли.3 
Това обнадеждава допълнително генерал-майор Велчев и го кара да премине 
към решително настъпление срещу силните крепостни фортове Айвазбаба и 
Маслак. За целта той решава да включи в бойните действия и част от манев-
рените си войски от 3-та Плевенска бригада. През нощта срещу 2 ноември две 
дружини от 53-ти пехотен полк с един артилерийски взвод заемат височината 
западно от чифлика Кюшен на левия фланг на 10-ти Родопски полк, а в 6 ч. и 
30 м. на 2 ноември 4-та дружина от 53-ти пехотен полк е изпратена на десния 
фланг на 10-ти Родопски полк.4

На 2 ноември, към 8 ч. сутринта генерал-майор Велчев идва на самата 
позиция при щаба на 3-та Плевенска пехотна бригада и след малко като вижда 
известно отслабване на неприятелския артиерийски огън и отстъпление на от-
делни противникови части устно заповядва 23-ти Шипченски полк да атакува 
и заеме форта Маслак, 53-ти пехотен полк да настъпи и завладее гребена вляво 
от 10-ти Родопски полк между този полк и в. Мезар-тепе, а втория полк от 
3-та Плевенска бригада – 54-ти пехотен полк трябва да се движи в маневрени 
войски зад 23-ти Шипченски полк. Лично капитан Азманов е изпратен да 
предаде тази заповед по частите.5

Завързва се упорит и ожесточен бой и към 10 ч. и 30 м. 53-ти пехотен 
полк завладява назначения му участък под силен противников крепостен ар-
1 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 101.
2 И в а н о в, Н. Балканската война 1912 – 1913 год..., с. 144.
3 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 268 – 271.
4 Пак там., с. 277.
5 Пак там., с. 281.
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тилерийски огън и пушечен огън от укрепения пункт Халваджи-бекчели – от 
2000 крачки разстояние. Първоначално 23-ти Шипченски полк също настъпва 
успешно към форта Маслак, и към 11 ч. като вижда смелото движение на не-
говите дружини напред и доближаването до форта, генерал-майор Велчев до-
стига до абсолютно необоснованото и прибързано заключение, че Маслака ще 
бъде овладян и решава да телеграфира в щаба на ІІ-ра армия за своя успех.1

Ето защо през целия ден началника на Източния сектор, изпада, като че 
ли под хипноза, резулатат от много силното му желание да завоюва мечтаната 
голяма победа и бойна слава, като приема желаното за действителност и ис-
крено и убедено вярва, че форта Маслак е завладян. Характерна особеност 
на неврастеничното му поведение в тези дни е категоричният му отказ да се 
съобрази с многобройните опити на придружаващите го щабни офицери и 
командири, между които началник-щаба на Източния сектор майор от Гене-
ралния щаб Иван Вълков, командира на 3-та Плевенска бригада генерал-майор 
Грънчаров, неговия началник-щаб капитан Азманов и др., да го убедят, че се 
заблуждава, че има грешка и че форта Маслак не е зает.2 Въпреки всичко, в 
14 ч. и 22 м. на 2 ноември в щаба на ІІ-ра армия пристига телеграма от начал-
ника на Източния сектор, че форта Маслак е овладян със съседните батареи 
58, 59 и 60.3

Междувременно, към 13 ч. и 20 м. при гледката на взривяването на 
няколко наши снаряда във форта Айваз баба, генерал-майор Велчев загубва 
окончателно способностите си да оценява реалната обстановка на фронта на 
Източния сектор, дава пълна изява на страстните си впечатления и съобщава 
на командуващия ІІ-ра армия генерал-лейтенант Никола Иванов, че подчине-
ните му войски бомбардират форта Айваз баба, че ще го щурмува, за което е 
желателно да получи съдействие с по-енергични атаки от другите сектори.4 
Всъщност войските на Източния сектор нямат никаква готовност за такъв 
щурм: не е извършено разузнаване на противника и укрепленията му, нито на 
местността, не са зададени конкретни обекти и линии за заемане от съответни 
войски. Въздействието от заповедите на генерал-майор Велчев в неудачното 
сражение на Източния сектор от 1 до 4 ноември имат за резултат пълното из-
губване на вяра и авторитет във всички началници, между които и капитан 
Азманов, и войници към него, както и разпиляването на техните духовни и 
физически сили за задоволяване на болезнената амбиция и въображение на 
началника на сектора.

Картината не се променя съществено до края на 2 ноември, въпреки че 
командуването на ІІ-ра армия отчита реалното положение и указва на генерал-
майор Велчев частите му да останат на местата си и да продължат да се 
затвърждават, след като са добре приспособени и не страдат от артилерийски 
1 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 101.
2 Р у с е в, Ив. Пос. съч.,  с. 284.; А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 102.
3 И в а н о в, Н. Балканската война 1912 – 1913 год..., с. 147.
4 Пак там., с. 147.
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огън.1 Постепенно, началникът на Източния сектор осъзнава фаталното си за-
блуждение, ентусиазма му да ръководи непосредствено „щурма” на фортовата 
линия на крепостта Одрин спада и той се оттегля в стария пункт на щаба си в с. 
Кючук – Гердели и на свечеряване заповядва лично на командира на 3-та Пле-
венска бригада генерал-майор Грънчаров да щурмува веднага с 54-ти пехотен 
полк форта Маслак и да го заеме.2  Обаче, през нощта на 2 срещу 3 ноември 
командирите на 23-ти Шипченски и 54-ти пехотен полк, които трябва да извъ-
ршат директната нощна атака на укреплението Маслак се споразумяват да не 
изпълнят тази заповед.3  Очевидно сведения за това решение и своето негласно 
съгласие за него имат и по-старшите началници (командуването и щабовете на 
3-та Плевенска бригада и 2-ра Тунджанска бригада), защото началник-щабът 
на Източния сектор майор Иван Вълков пише в своята книга, че „началниците 
са намирали тази атака за неуместна и за това тяхната дейност се ограничила 
само в привидно изпълнение на дадената от началника заповед”.4

Вечерта на 2 ноември началникът на Източния сектор получава недвус-
мислена заповед от командуващия ІІ-ра армия, с която се изисква прекратява-
нето на авантюристичните и опасните за целия блокаден фронт около Одрин 
предприятия на генерал-майор Велчев, който трябва просто да се старае да 
се държи на заетото положение, „като не ангажирва много части под огъня 
на противника”.5

Безславната и несполучливо организирана и проведена преждевременно 
атака на Източния сектор приключва на разсъмване на 3 ноември с донесе-
нието на командира на 54-ти пехотен полк полковник Халачев, че се отказва 
от атаката, защото турското укрепление Маслака имало дълбок воден ров, 
който полкът не можел да преодолее. Авторитетът на генерал-майор Велчев 
и останалите старши командири е окончателно подкопан и е абсолютно без-
смислено да се настоява повече за продължаване на безполезната атака.6

През деня на 3 ноември частите на Източния сектор, ангажирани в дей-
ствията от 1 ноември насам, се оттеглят на изходните си позиции на гребена 
Шарап – йолу и по южното му продължение. Печалният резултат от тези боеве 
са 998 военнослужещи убити и ранени само от пехотните полкове на 3-та 
Плевенска и 2-ра Тунджанска бригада – 53-ти, 54-ти, 10-ти Родопски и 23-ти 
Шипченски.7 Но по-големи са измеренията на поражението върху моралното 
състояние на командирите и войскити. Началниците на бригади и полкове са 
унижени и лишени от командните си права и полагаемите им длъжности от без-
прадонния начин на командване на началника на Източния сектор, а войските 
1 Р у с е в, Ив. Пос. съч.,  с. 284., с. 286.
2 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 102.; Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 287.
3 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 102.
4 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 54 .
5 И в а н о в, Н. Балканската война 1912 – 1913 год...,  с. 148.
6 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 102.
7 Р у с е в, Ив. Пос. съч.,  с. 296.
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са много уморени, физически и психически, изгубват доверие в началството 
и в резултат тяхната боеспосопбност е силно занижена.

От друга страна, боят на Източния сектор от 1 до 3 ноември има поло-
жително отражение върху капитан Азманов и средните и нисши командни 
кадри на 3-та Плевенска бригада, защото изиграва ролята на бойно кръщение, 
дава възможност на всеки от тях да натрупа боен опит и обемен емпиричен 
материал за самокритика и самонаблюдение. Освен това печалните резулатати 
от това сражение, което окончателно лишава генерал-майор Велчев от болез-
нената му амбиция да завоюва голяма военна слава, в съчетание с неговото 
измамно донесение да командуването на ІІ-ра армия за заемането на форта 
Маслак, формират правилния извод у генерал-лейтенант Никола Иванов, че 
началникът на Източния сектор с неуравновесеното си поведение може да 
навлече значителни неприятности на цялата обсадна армия, поради което 
той има намерение да го отстрани от длъжностите му. Получава подкрепа 
за евентуално отстраняване на генерал-майор Велчев от началник-щаба на 
Действуващата армия генерал-лейтенант Иван Фичев и от цар Фердинанд, но 
поради липса на подходящ негов заместник за момента това не е направено.1  
Едва на 6 декември 1912 г., след порасналото  недоволство сред офицерите 
и войниците срещу началника на Източния сектор и след постоянните му 
предизвикателства към командуването на ІІ-ра армия и най-вече Тиловото 
управление, генерал-майор Вълко Велчев получава друго назначение. За вре-
менен началник на сектора е назначен командира на 3-та Плевенска бригада 
генерал-майор Григор Грънчаров.2

На 21 ноември 1912 г. е обявено примирието между Балканските съюз-
ници и Османската империя. Съгласно чл. 5 от протокола за примирието на 
фронта при Одринската крепост демаркационната линия между българските 
и турските войски трябва да бъде определена от специална смесена комисия 
за всеки отделен сектор.3 На Източния сектор е излъчена комисия, която за-
едно с турска такава, трябва да определи демркационната линия между двете 
страни. Българската комисия се състои от 5 души начело с полковник Генко 
Мархолев, командир на Лейбгвардейския на Негово Величество конен полк, 
а като редови член в нея участвува и капитан Димитър Азманов.4 Този факт 
недвусмислено показва, че командуването на Източния сектор е впечатлено 
от качествата на младия генералщабен офицер, за което го възнаграждава с 
голямото доверие и високата чест да участвува в работа на комисията.

Според капитан Азманов през периода на двумесечното примирие прехра-
ната на войските на 3-та Плевенска бригада се е влошавала все повече и повече. 
Подвозът на хранителни припаси и боеприпаси се извършва с традиционните 
за нашата армия, волски обози, по разкаляни пътища от железопътната гара 
1 И в а н о в, Н. Балканската война 1912 – 1913 год...,  с. 153.
2 Р у с е в, Ив. Пос. съч.,  с. 300.
3 И в а н о в, Н. Балканската война 1912 – 1913 год...,  с. 190.
4 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 103.
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Свиленград, но тези продукти не пристигат навреме и невинаги в достатъчно 
количество. В резултат, гладът почва да става често явление.1

Щабът на Действуващата армия и командуването на ІІ-ра армия използу-
ват примирието за да проучат обективните възможности за превземането на 
Одринската крепост. Съгласно телеграма № 1723 от Щаба на Действуващата 
армия до щаба на ІІ-ра армия се назначава комисия, начело с командуващия 
ІІ-ра армия генерал-лейтенант Никола Иванов, която да изследва въпроса за 
атаката на крепостта.2  След няколко дни заседания, на 11 декември 1912 г., 
комисията съставя протокол за решението си. Счита се, че крепостта е невъ-
зможно да се атакува и завладее с открит пристъп; атаката, чрез масирана 
артилерийска бомбардировка също не се признава за удачен метод за завземане 
на Одрин; постепенната атака също се изключва напълно; комисията решава, 
че най-подходяща форма за заемане на крепостта е ускорената атака; като 
най-удобен фронт за тази атака се определя Източния сектор и то в североиз-
точния му участък.3

На 17 януари 1913 г. цар Фердинанд назначава за командуващ Източния 
сектор досегашния началник на Лозенградското генерал-губернаторство генерал-
майор Георги Вазов.4 Той приема командуването на 24 януари 1913 г., три дни 
след възобновяването на военните действия на 21 януари и веднага започва 
всестранна подготовка за щурмуването на Одринската крепост. Неговото на-
значаване се посреща с радост от всички. Новият началник на сектора със своя 
широк поглед върху нещата, със своята предприемчивост, твърдост и после-
дователност в поставянето на задачите и избиране на средства за достигането 
им, дава простор и свобода за развиване на всички сили на своите помощници 
и подчинени, за да се създаде във войските онова свещено чувство за изпълне-
ние на дълга, което движи армиите към велики победи.5 Генерал-майор Георги 
Вазов има коренно различна репутация в Българската армия от тази на своя 
предшественик генерал-майор Велчев, което е изключително благопритен фак-
тор за служебното развитие на капитан Азманов, защото сега той има достоен 
пример на подражание. Новият началник на сектора е военен инженер с голямо 
име на технически специалист, като до 1908 г. е началник на инспекцията на 
инженерните войски и има изключителни заслуги за развитието и усъвършен-
ствуването на този специален род войски. Освен това той притежава ценни за 
един военначалник качества: отлична военна ерудиция, широка обща култура, 
предприемчивост, добре школувани командни способности, динамична енергия, 
пълна вяра в успеха. Благодарение на това, генерал-майор Вазов, предизвиква у 
всички свои подчинени желанието да вложат и те своите умствени, физически 
и духовни сили до достигане на крайната победа.6

1 Пак там., с. 106.
2 И в а н о в, Н. Балканската война 1912 – 1913 год...,  с. 196.
3 Пак там., с. 197 - 198.
4 Пак там., с. 223.
5 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 111.
6 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 304.
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Капитан Азманов става свидетел и участник в енергичните действия на 
началника на Източния сектор да повиши качеството и нивото на моралната и 
материалната подготовка на подчинените му войски, и да ги направи напълна 
способни за атакуването и превземането на крепостта Одрин. Генерал-майор 
Вазов полага необикновени усилия да въздействува върху честолюбието и 
амбицията за слава у подчинените си началници, за да се създаде така желания 
и жизненонеобходим за една открита атака на крепостта, голям настъпателен 
устрем и силен войнствен дух във войските Точно това благотворно влияние 
върху морала на частите е много трудно за постигане, поради редица обе-
ктивни фактори, за които пише в своите спомени капитан Азманов. Духът на 
войските на ІІ-ра армия около Одрин не е безупречен, защото твърде много 
офицери и долни чинове предпочитат гарнизона на крепостта да се изтощи 
от глад и тогава да се предаде – съвсем резонно становище, предвид големите 
лишения в блокирания Одрин, което отчасти се споделя и от нашето Главно 
командуване. Освен това негативно влияние върху морала на войските оказва 
и съзнанието, че Българската армия няма достатъчно технически средства, за 
да преодолее силите и препятствията на крепостта. Особено вредно влияние 
върху духа на частите от ІІ-ра армия, имат неудачната атака на 4 – 5 ноември 
1912 г. на Чаталджанската укрепена линия от съединените І-ва и ІІІ-та армия, 
а след това и мнението на руските офицери – гости на Главната квартира и 
щаба на ІІ-ра армия, които твърдят, че не е по силите на Българската армия да 
превземе Одрин с открита атака, тъй като съвременното скорострелно оръжие 
е смъртоносно за атакуващите войски.1

Под командуването на генерал-майор Георги Вазов войските на Източния 
сектор извършват широкомащабна дейност и по отношение на техническата 
подготовка и осигуряването на материалното оборудване за атакуването на 
крепостта. Създават се запаси от средства за преодоляване на изкуствените 
препятствия пред турските укрепления; извършва се активно разузнаване и 
изучаване силните и слабите страни на крепостта; подобрява се ораганизация-
та на нашите войски в съответствие със задачите, които ще им се възложат; 
артилерийските батареи се разполагат на най-удобни позиции; избират се и 
се оборудват най-сигурни изходни позиции; войските се обучават за бързо 
преодоляване на евентуалните турски изкуствени препятствия пред фортовете; 
оптимизира се организацията на свръзките между отделните щабове и между 
частите от отделните родове войски; много голямо внимание се обръща на 
повишаване ефективността на набюдението.2

Задълбочава се оперативната и бойната подготовка на войските на Из-
точния сектор. Фиксират се конкретни обекти за завладяване от предните 
противникови позиции на всяка отделна част. Урежда се взаимодействието 
между атакуващата пехота и придадената и за непосредствено съпровождение 
артилерия. Разработват се въпросите за: насочването на пехотните колони, на-
1 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 108 - 109.
2 Пак там., с. 109.



246 Ангел Динев

чина на атаката, действията на полската далекобойна и гаубичната артилерия, 
на обсадната артилерия. Заслугата за старателната подготовка на атаката на 
крепостта е преди всичко на началника на Източния сектор генерал-майор 
Георги Вазов и на неговия началник-щаб майор Иван Вълков.1

Със Заповед № 55 по Източния сектор от 25 януари 1913 г., „за удобство 
в управлението, ясност и точност в донесенията, съобщенията и разпореж-
данията”, е обявено разделянето на сектора на два отдела – Северен и Южен, 
които  се подразделят на участъци. Северният отдел обхваща района от р. Тун-
джа до Пачаджилар – редут № 16 – чифлик Кюшен, включително, а Южният 
остатъка от фронта на Източния сектор до р. Марица. В състава на войските 
му влизат 3-та бригада от 9-та Плевенска дивизия, бившия първи бригаден 
участък и новите участъци на 2-ра бригада от 8-а Тунджанска дивизия и 2-ра 
бригада от 3-та Балканска дивизия. Северният отдел обхваща територията на 
блокадния обръч от р. Тунджа до редута № 16.2

Щабът на Северния отдел остава да функционира с органите на щаба 
на 3-та бригада от 9-та Плевенска дивизия, тъй като командира на послед-
ната генерал-майор Григор Грънчаров е назначен за началник на отдела. За 
началник-щаб на Северния отдел е назначен капитан от Генералния щаб Ди-
митър Азманов. Щабът на Северния отдел се настанява в с. Кара Юсуф.3

На Северният отдел, под командуването на генрал-майор Григор Грънча-
ров, се пада тежката задача да води атаката в най-важното направление – към 
североизточния ъгъл на крепостните укрепления - фортовете Айваз баба и 
съседните Айджи йолу и Таштабия. Поради това тук са съсредоточени по-
голямата част от войските и почти всички технически средства за атаката. В 
състава на Северния отдел влизат 4 пехотни бригади, към които по-късно се 
присъединява и пета пехотна бригада с нейната полска артилерия. Войските 
на Северния отдел са подкрепяни и от почти цялата тежка артилерия на ІІ-ра 
армия, батареите от Софийския и Шуменския крепостен батальон. Предна-
значението на Южния отдел е чисто спомагателно и затова неговите сили са 
значително по-слаби. В умелото съсредоточаване на главните сили в посока-
та, където трябва да се произведе щурма, се открива действително високото 
военно изкуство на командуването на Източния сектор и на ІІ-ра армия. При 
това положение капитан Азманов получава отговорната длъжност началник-
щаб на Северния отдел. В своите спомени, той скромно пише по този повод: 
„моята задача засега се състоеше в това да уточнявам нарежданията, които се 
получаваха от по-висшето началство”.4

Ссъ Заповед по Източния сектор № 56/26 януари 1913 г. задачата на 
войските от сектора и на тези от Северния отдел се определя, както следва: 
приближаване до предните неприятелски позиции до разстояние действителен 
1 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 313.
2 ДВИА, ф.337., оп. ІІ, а. е. 116, л. 1.
3 Пак там., л.1.
4 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 109.
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пехотен огън и възпрепятствуване на противника да усъвършенствува своите 
позиции. Тъй като това условие е изпълнено от 2-ри и 3-ти участъци от от-
дела, сега това трябва да се извърши само от 1-ви участък, като за целта се 
изнесат пехотните окопи на около 1 км напред и артилерията на около 2 - 2,5 
км. Настъплението започва на десния фланг на 1-ви участък през нощта на 
26 срещу 27 януари 1913 г., но поради извършения междувременно опит за 
излаз от крепостта на противника, задачата е изпълнена едва на 28 януари от 
войските на 56-ти пехотен полк на десния фланг, след което започва посте-
пенното изнасяне и на левия фланг на участъка.1

На 26 срещу 27 януари 1913 г. турците правят своя опит за излаз от 
крепостта с около 6 дружини по посока на бомбардиращата града батарея на 
подпоручик Лилов, като първоначално се възползуват от хаоса на позицията 
на българските войски, предизвикан от смяната на части от 10-ти Родопски 
полк с 29-ти Ямболски полк. Временно промъкналия се в нашите окопи про-
тивник е контраатакуван и отхвърлен от 1-ва дружина от 10-ти Родопски и 
пристигащи роти от 29-ти Ямболски полк.2

Този турски опит за излаз от крепостта има положително морално от-
ражение върху духа на нашето командуване, което от монотонното носене 
на службата по време на примирието и пасивността на турците, до известна 
степен понижава бдителността си.3

Всъщност капитан Азманов е ангажиран с разностранна дейност, про-
изтичаща от предприетата от новия началник на Източния сектор широко-
мащабна подготовка за една атака на предните турски позиции, както се е 
планирала първоначално. Целите и задачите са регламентирани в Заповед № 
58/29 януари 1913 г. по Източния сектор. Като мотиви за настъплението се 
изтъкват нуждата от приближаване на българската обсадна артилерия към 
фортовия пояс, създаване на условия за по-добра защита на нашите обсадни 
батареи, спечелване на по-близки за пехотата изходни позиции за решителната 
атака на фортовете – крайната цел на настъплението. Като конкретни обекти 
за атаката се посочват атакуването на предните турски позиции пред форта 
Маслак, Мал тепе, Сапунджилар, Ески – Кумлук и Пачаджилар.4

В следствие на тези указания, през периода на подготовката на атаката 
от 29 януари до 10 март 1913 г., под ръководството на капитан Азманов, на-
чалниците на щабовете на бригадите и на по-малките части, влизащи в съста-
ва на Северния отдел, разработват и поставят строго определени задачи за 
изпълнение на всяка бригада, полк, дружина и т.н. при атаката. По този начин 
пехотните бригади се подготвят да действуват при получаването на зададен 
условен сигнал, независимо от писмените заповеди, които ще получат.5

1 ДВИА, ф.337., оп. ІІ, а. е. 116, л. 2.
2 Пак там., л. 3.
3 И в а н о в, Н. Балканската война 1912 – 1913 год...,  с. 244.
4 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 125 - 126.
5 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 110.



248 Ангел Динев

Всички командири и щабове на войските на Северния отдел отчитат 
навреме главната роля и решителните цели, които се поставят  пред техните 
части в предстоящата атака и затова вземат особени мерки за повдигане духа 
на личния състав. Капитан Азманов и всички началници получават за задача 
постоянно и неуморно да се стремят да укрепят духа на войските, който из-
глежда понижен след дългото примирие и монотонно стоене на едни и същи 
позиции. Освен това, в щаба на Източния сектор, имат сигурни сведения, че 
сред мнозина от командните кадри, почувствували се уморени от войната, 
зачестяват проявите на апатия, някои критикували заповедите на началство-
то. Широко разпространение в частите получава преувеличаването силата и 
значението на неприятелската крепостна артилерия, както и на укрепленията 
на фортовия пояс.1

За да пресече тези пагубни за войските на Източния сектор настроения, 
генерал-майор Вазов издава Заповед № 59/ 31 януари 1913 г., в която посочва 
неоснователността на подобни схващания и изяви на малодушие, призовава 
всички към пълна готовност за нова борба и нови жертви, напомня на коман-
дирите за техния свещен войнски дълг към народа, който трябва да водят в 
бой към славни победи за достигане на идеала за национално обединение.2

Капитан Азманов отбелязва, че командуването на Източния сектор обръ-
ща сериозно внимание на артилерийската поддръжка на атаката. Определено 
безпокойство в това отношение предизвиква българската сравнително слаба 
и главно остаряла артилерия. Количеството на гаубиците - основното тежко 
оръжие срещу една укрепена позиция - е недостатъчно. Поради това нашето 
Главно командуване е принудено да поиска помощ от сърбите, които разпо-
лагат с по-мощна и по-далекобойна артилерия. 

Серизно внимание се отделя и на инженерната подготовка на атаката. Тя 
се състои най-вече от изграждането на солидна блокадна линия, която трябва 
да парира евентуален опит на противника за излаз от крепостта. В блокадната 
линия са оборудвани стрелкови окопи и редути на по-важните пунктове и на-
правления. Нейният главен недостатък е липсата на дълбочина и на изкуствени 
препятствия пред главните укрепления. Голяма слабост в командната дейност 
е липсата на достатъчно телефонни апарати и кабел за осигуряване на свръзка 
между щабовете. Наличните телефонни и телеграфни апарати са технически 
остарели и неизправни. Всичко това води до затруднения в командуването и 
ръководенето на боя през време на атаката на Одрин.3

Като цяло, от края на януари 1913 г.  във войските на Северния отдел за-
почва да се извършва системна и разностранна подготовка на предстоящата 
атака. Подготвят се началниците за тяхната дейност - всички началници на 
участъците трябва да разрешат по една бойна задача за атака на предната тур-
ска позиция. На 27 януари 1913 г е издадена и разпратена по частите «Кратка 
1 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 134; Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 314.
2 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 134.
3 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 111.
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инструкция за свръзките в боя». В тази връзка се обръща особено внимание 
на организацията на средствата за свръзка между пехотата и артилерията и 
сигнализацията между тях.

Работи се активно и върху създаването на привички у подчинените да 
държат редовно началниците си в течение на истинската бойна обстановка 
и създаването на умение за съставяне на донесение в началниците от всички 
степени.1

Старателно се изучават и прилагат на практика разнообразните средства 
за преодоляване на  препятствията. В това отношение на Северния отдел се 
отпускат: ролетки, стълби, ножици, плетове, кошове, чувалчета. Личният 
състав се обучава да работи с ножиците за рязане на тел и употребата на пи-
роксилинови заряди за извършване на прелези в телените мрежи, с които се 
предполага, че са оградени турските предни позиции и фортовата линия на 
Източния сектор.2

Отпускат се и нагръдни щитове, които обаче се оказват негодни, защото 
се пробиват лесно с противниковите пушки. Изработва се образец за нов щит 
– от по-дебела ламарина, но поради грубостта си и голямото тегло - 30 кгр, 
той не се одобрява. 

Подготвят се и се съставят работни команди, които при щурма трябва да 
извършат прелезите в телените мрежи.3

По отношение средствата за свръзка - телеграфи и телефони също е на-
правено много. В района на действието на частите от Северния отдел, основ-
ният метод за установяване на надеждна свръзка е телефона. Поради това 
мрежата от телефони се развива в периода до началото на атаката с много 
бързи темпове.4

Освен свръзката с телефони е организирана и летяща поща: конна и пеша, 
тъй като щатното число ординарци в частите е недостатъчно, те са усилени с 
полуескадрони от 4-ти конен полк.5

Суровата зима, която връхлита българските войски на полевите позиции 
около крепостта през февруари нарушава планомерността на подготвителните 
мероприятия. Студовете и снежните виелици, в съчетание със силния и студен 
вятър представляват много тежко изпитание за физическите и морални сили 
на личния състав. Мнозина войници заболяват, а натрупания сняг на дебели 
преспи затруднява неимоверно придвижването и парализира действията и на 
двете страни. След 20 февруари снега започва да се топи и към края на месеца 
и началото на март почвата изсъхва и се подновяват активните мероприятия 
по подготовка на атаката.6

1 ДВИА, ф.337., оп. ІІ, а. е. 116, л. 3 - 4.
2 Пак там., л. 4.
3 Пак там., л. 4.
4 Пак там., л. 5.
5 Пак там., л. 5.
6 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 136 - 139.
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Капитан Азманов участвува в разработването на съображенията на коман-
дира на Северния отдел, относно използуването на артилерията и поддържа-
нето на свръзката при атаката на предните турски позиции, предадени в щаба 
на Източния сектор на 18 – 19 февруари 1913 г. Те съдържат важни принципни 
идеи по въпросите за времето на произвеждане на атаката, за целесъобразност-
та от артилерийска подготовка на пехотната атака, за нуждата от назначаване 
на придружаващи пехотата в хода на настъплението артилерийски батареи, 
за начините на използуване на обсадната артилерия.1

С цел да се унифицират гледните точки на командирите по въпроси от 
съдбоносна важност, свързани с предстоящата атака на крепостта, началник-
щаба на Източния сектор майор Иван Вълков, свиква всички началник-щабове 
на отделите и тези на бригадите, на съвещание в щаба на сектора в с. Геби-
лер на 19 февруари. На събранието участвува и капитан Димитър Азманов. 
Началник-щабът на сектора прочита доклада си до генерал-майор Георги Вазов 
по въпросните действия, а капитан Азманов и началник-щаба на Южния от-
дел капитан от Генералния щаб Стефанов – рапортите на техните началници 
генерал-майор Грънчаров и полковник Васил Делов по същите действия. След 
това се обсъждат спорните въпроси, докато се достигне до единно схващане 
по всички въпроси. Постига се пълно единодушие по почти всички важни 
въпроси.2

В края на февруари и началото на март 1913 г. командуването на Източ-
ния сектор на няколко пъти моли за разрешение да атакува предните турски 
позиции. Генерал-лейтенант Никола Иванов споделя напълно мнението и 
желанието на генерал-майор Георги Вазов, но помощник-главнокомандуващия 
генерал-лейтенант Михаил Савов все още се колебае за целесъобразността 
от атаката. За да провери на място обстановката на фронта около Одрин и 
възможностите за успех на настъплението, последният пристига на 6 март 
в 6 ч. сутринта в с. Гебилер, в щаба на Източния сектор, придружен от Ин-
спектора на артилерията генерал-майор Пантелей Ценов. На следващия ден 
генерал-лейтенант Михаил Савов се среща в с. Кара Юсуф с командуващия 
ІІ-ра армия генерал-лейтенант Никола Иванов, след което дава съгласието си 
за атакуването на предните турски позиции.3

На 9 март 1913 г., два дни преди началото на атаката, генерал-лейтенант 
Михаил Савов пристига отново в с. Кара Юсуф, където пред построената 
дружина от 54-ти пехотен полк от 3-та Плевенска бригада, произнася кратка 
реч. Капитан Азманов присъствува на това събитие, което запечатва интересни 
спомени за личността на помощник-главнокомандуващия. Генерал-лейтенант 
Савов противно на логиката на мислене на един велик военначалник, който 
е длъжен да вдъхне вяра в успеха на своите подчинени и да ги мотивира за 
бойни подвизи, говори кротко, без въодушевление, като успокоява войниците 
1 Пак там., с. 156 – 157.
2 Пак там., с. 161.
3 Пак там., с. 174.
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да не се боят от жертви, защото нямало да се наложи да атакуват крепостта. 
Съвсем естествено, капитан Азманов прави извода, че генерал-лейтенант 
Савов сам не вярва в успеха на атаката, което го превръща в неговите очи в 
един твърде обикновен началник, страхуващ се да вземе рисковано решение, 
да го внуши на подчинените си, и да поиска от тях изпълнението му, дори с 
цената на живота им.1

Изключително важно значение за непосредствената подготовка на ка-
питан Азманов, на всички командири, щабове и личния състава на Източния 
сектор за атака на Одринската крепост има Заповед № 85/10 март 1913 г. по 
Източния сектор. В нея генерал-майор Вазов напомня на всички началници 
на отдели и участъци, че трябва да проявяват повече инициатива за пресичане 
опитите на противника да провежда каквито и да било работи по усилването 
на предните си позиции. Към Заповедта е приложена и специална Инструкция 
относно атаката на предните неприятелски позиции. Препоръчва се атаката да 
се произведе рано сутрин, към 4 ч. и 30 м., като предните части се стремят не-
забелязано да се спуснат в Кум дере, да се приближат тихо до неприятелските 
позиции и стремително да ги атакуват, завземат и преследват противника до 
Серван дере. Дават се точни указания за организацията на пехотните колони, 
провеждането на настъплението и взаимодействието между артилерията и 
щурмовите пехотни части.2

Вечерта на 10 срещу 11 март 1913 г., около 23 ч. и 30 м. генерал-лейтенант 
Никола Иванов издава Заповед № 58 по ІІ-ра армия, в която разпорежда 
войските от поверената му армия да заемат предните позиции на противника 
и да го отхвърлят зад фортовата линия. За тази цел на 11 март в 13 ч. да за-
почне артилерийска подготовка на атаката, а през нощта на 11 срещу 12 март, 
пехотата под защитата на обсадната и полската артилерия, да настъпи и на 
разсъмване да овладее предните позиции на противника.3

На 11 март в щаба на Източния сектор в с. Гебелер се провежда съвещание 
на всички бригадни командири и техните началници на щабове, както и щабо-
вете на двата отдела – Северен и Южен, на което присъствува и капитан Аз-
манов. В дейността на събранието вземат участие и командуващия ІІ-ра армия 
генерал-лейтенант Никола Иванов с неговия началник-щаб полковник жеков. 
Командуващият армията счита за необходимо да бъде там, за да може да ободри 
командирите, с които той е говорил по-рано и няма съмнение в готовността им, 
но сега преди началото на решаващото събитие това е жизненонеобходимо.4  
Генерал-лейтенант Иванов съобщава на присъствуващите офицери, че е по-
лучена заповед от Главната квартира да се атакува и заеме предната турска 
позициия на Източния сектор. Но за да осигури успеха на тази атака, той за-
1 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 113.
2 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 181 - 183.
3 И в а н о в, Н. Балканската война 1912 – 1913 год..., с. 286.
4 И в а н о в, Н. Балканската война 1912 – 1913 год. Действията на ІІ армия. Обсада и атака на Одринската 
крепост. В: Генерал Никола Иванов. Избрани произведения. Съст. Петър Стоилов., С. 1989., с. 264.
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повядал на всички сектори да атакуват едновременно с войските от Източния 
сектор, за да отвлекат вниманието и сковат силите на турците. Командуващият 
ІІ-ра армия говори спокойно, мъдро, а след това началник-щаба на Източния 
сектор майор Иван Вълков прочита вече готовата Заповед № 86/11 март 1913 
г. по Източния сектор за атака на предните турски позиции и за отхвърляне 
на противника зад фортовата линия.1 След това генерал-лейтенант Иванов по-
желава да изслуша становищата на всички участници в съвещанието с техните 
схващания за предстоящите решителни действия, техните предложения за 
постигане на успеха и някои подробности за хода на атаката. Командуващият 
армията поисква мнението на бригадните командири по въпроса как е по-добре 
да се атакува – с предварителна десетминутна артилерийска подготовка на 
атаката или пък без всякаква стрелба, т.е. с изненада. Преобладаващата част 
от началниците се произнасят за произвеждане на атаката без артилерийска 
подготовка, като се стремят към внезапност и постигане на пълна изненада 
за противника. Изхождайки от идеята, че Източния сектор няма да атакува 
постепенно, а напротив ще предприема внезапна атака, генерал-лейтенант 
Иванов подкрепя това становище, като заявява, че това е било и неговото 
оригинално виждане.2

Следователно, на съвещанието на 11 март 1913 г. в Гебелер се взема ре-
шение настъплението срещу предните турски позиции на Източния сектор да 
се предприеме по метода на една ненадейна атака, вместо атака подготвена от 
огъня на обсадната артилерия.3

След размяната на няколко незначителни бележки по заповедта и след 
като отправя последни насърчителни думи към присъствуващите офицери, 
командуващият ІІ-ра армия заедно с началник-щаба се отправя към щаба на 
армията. След него си тръгват и всички бригадни командири. Но капитан Аз-
манов остава в с. Гебелер с началник-щаба на Южния отдел капитан Стефан 
Стефанов, за да изчакат съставянето и получаването на писмените заповеди 
за атаката. Двамата млади офицери от Генералния щаб са добри приятели и 
обменят възгледите си относно приключилия военен съвет. Капитан Азма-
нов отбелязва в спомените си, че капитан Стефанов открито е съжалявал, че 
генерал-лейтенант Иванов не е намерил достатъчно силни и проникновени 
думи на събранието, за да внуши на присъствуващите важността на предстоя-
щите събития и необходимостта от пълно напрежение на физически и морални 
сили, проява на максимална енергия и изключителна храброст от страна на 
всички офицери, подофицери и войници, на които предстои да участвуват в 
решителната атака на крепостта.4

Твърде важен момент от военната биография на капитан Димитър Азманов 
1 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 186 - 187.
2 И в а н о в, Н. Балканската война 1912 – 1913 год. Действията на ІІ армия. Обсада и атака на Одринската 
крепост. В: Генерал Никола Иванов. Избрани произведения. Съст. Петър Стоилов., С. 1989., с. 265.
3 ДВИА, ф.337., оп. ІІ, а. е. 116, л. 10.
4 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 114 - 115.
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е откровения му разговор, насаме, с началника на Източния сектор генерал-
майор Георги Вазов, състоял се на 11 март 1913 г. в с. Гебелер след военния 
съвет. Последният категорично заявява, че истинската му цел е не само заема-
нето на предните турски позиции, както официално се пише във всички запо-
веди и разпореждания, а атаката на фортовия пояс и влизането в самия Одрин. 
Капитан Азманов е дълбоко впечатлен от сериозния и внушителен външен вид 
и тон на изразяване на генерал-майор Вазов, в съчетание с пълна самоувере-
ност и искрено, пламенно убеждение в успеха на предприеманато рисковано 
начинание. Началникът на Източния сектор заявява на капитан Азманов, че го е 
оставил на отговорния пост началник-щаб на Северния отдел, поради неговата 
младост и защото разчита на него. Генерал-майор Вазов внушава на капитан 
Азманов, че за утрешния ден пред него има само два пътя: този на победата, 
който ще го увенчае с вечна бойна слава или този на героичната смърт в името 
на заветната цел – превземането на Одринската крепост. Според собственото 
му признание, след този разговор капитан Азманов се е почувствувал горд, 
щастлив и доволен, а в съзнанието му се вкоренява чистосърдечния призив 
за подвиг, за слава, за победа на всяка цена.1

Съгласно Заповед № 86/11 март 1913 г. по Източния сектор са уточнени 
численото и бойно разписание на войските, изложени са техните цели и на-
соки на настъпление и са зададени конкретните им обекти за завладяване.2 

В състава на сектора влизат 50 пехотни дружини, 12 1/2 картечни роти, 25 
полски батареи, 10 полски гаубични батареи, 15 обсадни дълги батареи, 6 
обсадни гаубични батареи, 9 1/2 ескадрона, 5 1/4 пионерни роти, 1 мостова 
рота, 1 телеграфен взвод, 1 прожекторно отделение, 1 хелиографно отделение, 
2 радиотелеграфни станции и други части за усилване.3  Личният състав на 
войските на сектора възлиза на 1233 офицери и 82 998 долни чинове4, или 
общо – 84 231 военнослужещи. Обаче, към 11 март в наличност от тях се на-
мират 71 000 души – 52 350 души пехота, 13 500 артилерия, 2050 инженерни 
войски, 1480 кавалерия и 1620 санитарни и административни чинове.5

В състава на Северния отдел с командир генерал-майор Грънчаров и 
началник-щаб капитан Азманов са съсредоточени главните сили на сектора: 
53-ти, 54-ти и 56-ти пехотни полкове, 2-ра Тунджанска бригада, 2-ра бригада 
от 3-та пехотна Балканска дивизия, 6 картечни роти, 11-ти не с.с. артилерий-
ски полк, 8-и с.с. артилерийски полк, 6-ти с.с. артилерийски полк, 9-ти с.с. 
артилерийски полк, 3-то с.с. гаубично полско отделение, 1-во с.с. гаубично 
полско отделение, 5 батареи от 15 см. обсадни оръдия, 8 батареи 12 см. обсадни 
оръдия, 6 батареи 15 см. обсадни гаубици, 3 1/4 пионерни роти, прожекторно 
отделение, 1/2 ескадрон от 4-ти конен полк, или всичко: 25 пехотни дружини, 
1 Пак там., с. 115 – 116.
2 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 319.
3 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 195.
4 Пак там., с. 195.
5 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 321.
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6 картечни роти (23 картечници), 17 полски батареи (74 оръдия), 19 обсадни 
батареи (66 оръдия), 1/2 ескадрон, 3 1/4 роти пионери и 3 прожектора.1

Следователно в състава на Северния отдел са съсредоточени 50 % от пе-
хотата, 50 % от картечниците, 50 % от полската артилерия, 90 % от обсадната 
артилерия и 60 % от инженерните подразделения, т.е. изпълнено е едно от 
основните изисквания на военната стратегия за концентрация на основните 
сили и средства на едно направление, като задължително условие за изтръ-
гване на победата.

Съгласно Заповед по Северния отдел № 31/11 март 1913 г. на войските 
от отдела се възлага задачата през нощта на 11 сещу 12 март да завладеят 
предната неприятелска позиция на изток от Софулар Бурун до Демир капу. 
Основните цели на настъплението са: височините Маслака, Мал тепе, Сапун-
джилар, Ески Кумлук, Енксерджи Бекчели и Пачаджилар, като противника 
трябва незабавно да се преследва до долината на р. Канал дере (Бостанлъ 
дере или Серван дере).2

В изпълнение на тази заповед, войските на Северния отдел трябва с об-
садната и полската артилерия да обстрелят форта Маслак и турските окопи 
пред него, а така също редутите и окопите по най-важните цели на атаката, 
докато настъплението на пехотата трябва да започне при пълна тишина, след 
прекратяване на артилерийския обстрел, към 4 ч. сутринта на 12 март, да се 
премине незабелязано от противника Кум дере и да се атакуват и завладеят 
неприятелските позиции: Софулар Бурун – Маслак – Мал Тепе – Сапунджи-
лар – Ески Кумлук – Енксерсджи Бекчели и Пачаджилар включително, като 
преследват противника по долината на р. Серван дере и продължението му 
на юг и север.3

Към 2 ч. сутринта на 12 март капитан Азманов е заедно с щаба на Север-
ния отдел на наблюдателния си пункт на Шарап Йолу. Частите заемат изходно 
положение в уречения час. Към 4 ч. и 30 м. на 12 март  се завързва пушечната 
престрелка на фронта на 29, 32, 10 и 23-ти пехотни полкове. Настъплението 
на пехотата на Северния отдел започва в посоченото в Заповедта време към 4 
ч. и 30 м. сутринта на 12 март, като веригите достигат сухото Кум дере неза-
белязано и започват да се изкачват към предната турска позиция. 56-ти пехотен 
полк напредва към Софулар Бурун, 23-ти Шипченски полк още в 5 ч. заема 
предната противникова позиция, реже телената мрежа и напредва към укре-
плението Маслак, като преследва турците до Куш Тепе. Успешно се развива 
настъпленето и на 10-ти Родопски, 32-ри Загорски и 29-ти Ямболски полк от 
Северния отдел, които между 5 и 6 ч. сутринта заемат Мал тепе, Демир капу, 
Мезар тепе, Ески кумлук и Сапунджилар.4

Към 5 ч сутринта на 12 март в щаба на отдела капитан Азманов полу-
1 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 187.
2 ДВИА, ф.337., оп. ІІ, а. е. 116, л. 11.
3 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 319; В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 187.
4 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 322.
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чава първите сведения, че Ески Кумлук, Сапунджилар и Мал тепе са заети, 
пехотната стрелба отслабва, а към 6 ч. сутринта от щаба на отдела наблюдават 
излизането на позиция на батареите от 2-ри участък и нашата пехота от 3-ти 
участък, която се е изкачила върху височините, до скоро заемани от против-
ника. Частите от отдела изпълняват блестящо сами възложената им задача, 
като прогонват противника и заемат предната му позиция и почти никъде не 
става нужда от намесата на командуването на Северния отдел.1

Следователно докъм 6 ч. на 12 март цялата противникова позиция, с из-
ключение на форта Маслак, е заета от войските на Северния отдел. Мощно 
българско „Ура” огласява всички тези височини по почти целия десеткиломе-
тров фронт на Североизточния сектор на Одринската крепост, а след кратко 
време телефоните в щаба на Северния отдел при капитан Азманов съобщават, 
че турците са побягнали към фортовете, като изоставили на предните позиции 
артилерия и свои началници. Полската артилерия на Северния отдел смело се 
изкачва върху заетите турски позиции и започва да обстрелва противниковите 
крепостни батареи.2

Към 7 ч. сутринта на 12 март противникът е окончателно изгонен зад 
фортовия пояс. Лекотата, с която е постигнат един такъв значителен резултат 
е вече осезателен признак, че духа на Одринския гарнизон е наистина раз-
колебан и дава увереност на българите, че успеха ще дойде и срещу главната 
отбранителена линия - фортовата. Относително лесното овладяване на техните 
предни позиции и замлъкването на противниковите батареи след една сравни-
телно къса бомбардировка, кара началника на Северния отдел генерал-майор 
Грънчаров и някои командири на участъци, бригади и полкове от неговите 
войски, да вземат решение за незабавно продължение на атаката към форто-
вия пояс, преди турците да са се опомнили и същевременно да се използува 
духовния подем на нашите войски.3

Към 8 ч. сутринта на 12 март е предадена по телефона Заповедта по Се-
верния отдел № 7, с която се организира по-нататъшната атака на фортовия 
пояс, а в 10 ч. и 30 м. началника на Източния сектор идва на наблюдателния 
пункт на отдела и одобрява заповедта. Съгласно Заповедта войските от Се-
верния отдел трябва да атакуват фортовия пояс на противника, като имат за 
първа цел да овладеят фортовете Айваз баба и Айджиолу.4

Капитан Азманов също е убеден в правилността на този избор и започва 
да скицира заповедта по Северния отдел за по-нататъшно настъпление и атака 
на фортовете. В 9 ч. и 30 м. началникът на Северния отдел дава писмена за-
повед № 7/12 март 1913 г. за атака и завладяване на фортовете Айваз баба и 
Айджиолу.5 Тази заповед, обаче, е прибързана и не отговаря на действителната 
1 ДВИА, ф.337., оп. ІІ, а. е. 116, л. 14.
2 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 116.
3 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 329; В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 223.
4 ДВИА, ф.337., оп. ІІ, а. е. 116, л. 16.
5 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 329.
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обстановка пред фронта на Източния сектор, извод, който се потвърждава и от 
неизпълнението и впоследствие. Не са отчетени изтощението на физическите 
и моралните сили на войските от Северния отдел, както и задължителното за 
военното изкуство условие – да не се излага личния състав на безполезени 
жертви, които могат да се избегнат. Тези съображения са своевременно извъ-
ршени от генерал-майор Вазов, но когато към 10 ч. и 30 м. на 12 март той при-
стига на набюдателния пункт на щаба на Северния отдел с капитан Азманов 
при с. Мусубейли, и изправен пред свършения факт на издадената писмена 
заповед, за да не накърнява достойнството и за да не ликвидира предприемчи-
востта на командуването на Северния отдел, генерал-майор Вазов я одобрява 
със Заповед по Източния сектор № 87/12 март, в която се изисква „да се сломи 
окончателно врага”, като „днес в 13 ч. и 30 м. да се атакува фортовата линия, 
като войските от Северния отдел атакуват участъка Айваз баба, включително, 
до Йълдъз, изключително”.1

След кратка размяна на мисли по телефона, началниците на Източния 
сектор, Северния отдел и на обсадната артилерия решават атаката на форто-
вата линия да започне в 13 ч. и 30 м. следобяд. В следствие на това се издава 
Заповед № 9/12.03.1913 г по Северния отдел на Източния сектор за решителна 
атака на крепостта в посоченото време.2

В резулатат на издаването на тези несъгласувани заповеди, тяхната прак-
тическа реализация през деня 12 март, се оказва невъзможно. В изпълнение 
на тази заповед цялата обсадна и полска артилерия открива енергичен огън 
срещу крепостната артилерия и в скоро време, към 9 ч. сутринта на 12 март, 
започва да се чувствува надмощието на нашата артилерия, обстоятелство, 
което подчертава вероятния успех на предприетата атака.3

Но пехотните части още не са готови да се възползуват и да тръгнат 
в атака, защото не са предупредени за това, войските са разтегнати и не са 
организирани.4

Дори и в посочения, в Заповед № 87 по Източния сектор, час – 13 ч. и 
30 м., настъплението на пехотата на Северния отдел започва твърде бавно, 
предпазливо, без енергия и устрем. Към 15 ч. от донесенията на началниците 
от бойната линия за действията на пехотните части става ясно, че щурмът на 
фортовия пояс няма да може да се предприеме, което води и до намаляване на 
интензитета на артилерийския огън, защото батареите се изправят пред запла-
хата да изчерпат боеприпасите си преди решителната атака на фортовете.5

По същество действията на войските на Северния отдел с началник-щаб 
капитан Азманов, развили се пред деня на 12 март страдат от сериозни недо-
статъци – неорганизирана атака, преждевременно насочване на огъня на арти-
1 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 226.
2 ДВИА, ф.337., оп. ІІ, а. е. 116, л. 18.
3 Пак там., л. 17.
4 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 331 - 332.
5 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 238.
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лерията по фортовия пояс, даване възможност на противниковата крепостна 
артилерия да се съвземе и ориентира за посоката  на главния удар, но въпреки 
това те трябва да се разглеждат като една безусловно необходима прелюдия към 
истинската, решителна атака на фортовия пояс на Североизточния сектор на 
Одринската крепост, която съгласно плана на щаба на Източния сектор трябва 
да се развие през лунната нощ на 12 срещу 13 март 1913 г.1

След неуспеха на дневните действия на 12 март срещу фортовата линия, 
командуването на Източния сектор решава да атакува през нощта на 12 срещу 
13 март. Към 20 ч. на 12 март генерал-майор Вазов се убеждава, че заповедта 
за атака през деня няма да бъде изпълнена и затова съставя нова заповед № 
2878, издадена в с. Гебелер в 20 ч. и 30 м. на 12 март и предавана по телефон 
за по-голяма експедитивност. Заповедта изисква: до изгряване на луната ча-
стите да се приближат до обектите си и направят прелези в телената мрежа; 
с изгряване на луната към 10 ч. и 30 м. на 12 март цялата артилерия да от-
крие вихров огън в продължение на 15 м. След това артилерийския огън да 
се прекрати за 10 м., в което време пехотата трябва да щурмува фортовете, а 
артилерията да пренесе отъня си в тила на противника.2

Разпорежда се щурма на фортовия пояс и овладяването на крепостта да 
се извърши същата нощ с решителна атака. За тази цел: бригадите от бойната 
част на Северния отдел да се доближат максимално до неприятелските фортове, 
пехотните колони да се ешелонират в дълбочина, до изгрева на луната (от 22 
до 23 ч.) инженерните части да извършат проходи в телените заграждения, 
артилерията да продължи обстрела до изгрева на луната, след това за кратко 
време (15 минути) усилва огъня по целите на атаката, а прекратяването на 
огъня й за около 10 минути служи за сигнал на пехотните бригади да тръгнат 
в решителна атака.3

До началото на щурма капитан Азманов запитва началниците на отделните 
участъци от Северния отдел за хода на инженерните работи и своевременното 
осигуряване на проходи през телената мрежа. Въпреки усилията на пионерите, 
тяхното напредване по отделните участъци не се извършва синхронно поради 
спецификата на местността. Към 22 ч. и 30 м. луната изгрява и артилерията 
усилва огъня си. Стрелбата на артилерията не се прекратява, съгласно разрабо-
тения план поради нареждането на генерал-майор Грънчаров, тя да продължи 
до довършването на проходите в телените мрежи.4 Чак тогава ще се заповяда 
от щаба на отдела прекратяването му, т.е. след като научат за направата на 
прелезите в телената мрежа.

Основният удар на фронта на Северния отдел се извършва от войските на 
2-ри участък, състоящи се от 10-ти Родопски и 23-ти Шипченски полк от 2-ра 
бригада на 8-а Тунджанска дивизия, с подкрепата на 2-ро отделение от 8-и с.с. 
1 Пак там., с. 251 – 252.
2 ДВИА, ф.337., оп. ІІ, а. е. 116, л. 22.
3 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 336 - 337.
4 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 258.
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артилерийски полк, едно гаубично полско отделение и 4 тежки обсадни батареи. 
Конкретният обект, определен за заемане от 10-ти Родопски полк е форта Айд-
жиолу, а за 23-ти Шипченски – форта Айваз баба. Действията на двата полка 
започват по различно време, но общото между тях е изключително бавното и 
предпазливо движение на щурмуващите колони, поради опасенията от натъква-
нето на евентуални изкуствени препятствия – фугаси, вълчи ями и др.1

10-ти Родопски полк настъпва около 23 – 23 ч. и 30 м., като дружините се 
движат много бавно – цялото разстояние от 1200 – 1500 крачки се изминава за 
повече от един час време. Към 1 ч. и 20 м. на 13 март предните вериги дости-
гат телената мрежа пред форта Айджиолу и заляга. За кратко време щурмова 
команда от 8-а пионерна дружина, водена от подпоручик Величков проправя 
проход в телената мрежа и пехотните роти с викове „Ура” и „На нож” щурмуват 
укреплението Айджиолу и турските батареи №№ 41 и 42, като ги завладяват, 
без да срещнат сериозно съпротивление към 1 ч. и и 45 м. на 13 март.2

По това време в щаба на Северния отдел капитан Азманов и генерал-майор 
Грънчаров не разполагат с точни сведения за действителния развой на съби-
тията. Поради посоченото съображение за извършване на проходи в телената 
мрежа, артилерийската стрелба по фронта на Северния отдел продължава до 2 
ч. сутринта на 13 март. Това обезпокоява генерал-майор Грънчаров и той раз-
говаря по телефона с началника на 2-ри участък полковник Кърджиев, който 
му съобщава, че 10-ти Родопски полк е разстроен и не може да настъпи. Става 
ясно, че началникът на 2-и участък и на полковете от неговия състав не са по 
частите си, а са изостанали силно назад, поради това началника на Северния 
отдел заповядва на началника на 2-ри участък и на полковете да отидат лично 
при частите си и да ги поведат в решително настъпление.3

Между 1 и 2 ч. сутринта на 13 март началникът на 2-и участък долага в 
щаба на Северния отдел, че 10-ти Родопски полк минал в настъпление и бавно 
се приближавал към обектива си. Съвсем неочаквано за целия щаб, в 1 ч. и и 
50 м. на 13 март се долага по телефона, направо от щаба на 10-ти Родопски 
полк, че форта Айджиолу е превзет. Въпреки че това не отговаря на донесе-
нията на началника на 2-ри участък, червеният фенер над форта Айджиолу 
потвърждава, че там има български войски. Щабът на Северния отдел взема 
екстрени мерки за обезпечаване на спечеления обект, за което заповядва на 
началника на 2-ри участък да разпореди веднага изкарването на едно полско 
отделение върху завладения участък от противниковата позиция. Разпоредено 
е чрез началника на обсадната артилерия, последната да образува огнева за-
веса пред Айджиолу.4

По-трудно се извършват действията на 23-ти Шипченски полк срещу 
форта Айваз баба, защото неговия командир полковник Иван Пашинов не 
1 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 117.
2 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 266.
3 ДВИА, ф.337., оп. ІІ, а. е. 116, л. 22.
4 Пак там., л. 23.
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издава своевременно разпореждане по полка за извършване на атаката, 
съобразно предписанията на телефонограмата № 2887 по Източния сектор. 
Командирът на полка бездействува напълно до 2 ч. на 13 март, в полка няма 
изрядно управление, поради което дружините не заемат изходно положение 
близко до телените мрежи и не са направени проходи в тях. По инициатива 
на дружинните командири от полка, които се съвещават с командирите на 
дружини от придадените в неговия състав части от 53-ти пехотен полк, към 0 
ч. на 13 март започва настъплението на пехотата към форта Айваз баба. По-
ради липсата на общо ръковдство, ясна идея и насока и вследствие на силния 
противников пехотен и артилерийски огън, частите понасят големи загуби 
и настъплението замира пред телените мрежи. Едва към 2 ч. и 30 м. полков-
ник Пашинов се явява на наблюдателния пункт на 23-ти Шипченски полк в 
Куш-тепе, ориентира се в обстановката и дава първите си разпореждания за 
привеждане на дружините в ред и за атака на Айваз баба. Настъпва известно 
успокоение сред разстроените, от сериозните загуби, силната умора, двете 
безсънни нощи, глада, жаждата и разколебания дух, части на полка. Напра-
вен е опит за настъпление с помощта и на една резервна дружина на 53-ти 
пехотен полк, но и той е отбит от огъня на противника. Полковник Пашинов 
долага в щаба на 2-ра бригада от 8-а Тунджанска дивизия, че е невъзможно 
по-нататъшно настъпление и предлага или преминаване към постепенна атака, 
или пристигането на свежи войски. Искането не е уважено, а на полковник 
Пашинов се заповядва да застане начело на частите и да ги поведе в атака. 
Към 3 ч. на 13 март щурмовите команди, съумяват да направят 7 прохода в 
телената мрежа на изток и югоизток от форта Айваз баба, а към 5 ч. команди-
ра на полка пристига при полковите поддръжки, за да ги поведе и заповядва 
двете дружини от 53-ти пехотен полк да се приближат към колоните на 23-ти 
Шипченски полк.1

В тези трудни и изпълнени с неизвестност часове, в които се решава 
съдбата на Одринската крепост, капитан Азманов и останалите командири 
в щабовете на Северния отдел и Източния сектор, изживяват моменти на 
крайно нервно и психическо напрежение, поради неведението си относно 
това, какво става на предната бойна линия. Часовете минават един след друг 
в напрегнато очакване на новини пред телефона. В 2 ч. на 13 март капитан 
Азманов получава известие от подпоручик Драгиев от 53-ти пехотен полк, 
който му се обажда вече от форта Айджиолу и го моли да заповяда на ар-
тилерията да прекрати обстрела по форта, за да не поразява нашата пехота. 
Капитан Азманов за момент изпитва вълнението от радостта за победата, но 
хладния, трезвомислещ ум на генералщабен офицер бързо взема връх и пред 
призрака на опасността от една турска контраатака по подобие на тази срещу 
войските на генерал Скобелев при третата атака на Плевен, прави всичко 
възможно бързо да помогне на нашите войски в Айджиолу. Капитан Азманов 
знае, че тежката обсадна артилерия трябва веднага да пренесе стрелбата си 
1 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 342.
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по на запад, да образува огнена преграда, за да не може през нея да проникне 
никакво турско контранастъпление; резервите на Северния отдел трябва да 
се доближат до заетия форт, а шест полски батареи да се изкачат на заетата 
от пехотата противникова позиция.1

Междувременно 23-ти Шипченски полк още не може да напредне реши-
телно, въпреки опитимистичните донесения, че се намира на 50 - 100 - 200 
метра от телената мрежа. Забавянето е странно, защото срещу форта Айваз 
баба са насочени общо 7 дружини от 2-ри участък на Северния отдел. Начал-
никът на Източния сектор към 4 ч. сутринта на 13 март заповядва на военния 
инженер на отдела подполковник Смиляновски да направи всичко възможно 
да събере разхвърляните по цялата позиция инженерни средства и да се 
пратят пред форта Айваз баба, за да се извърши прелеза в телената мрежа. В 
същия момент в щаба на Северния отдел капитан Азманов и генерал-майор 
Грънчаров обмислят идеята на разсъмване да се развие успеха чрез един удар 
от маневрените войски в пробива на крепостта при форта Айджиолу. Към 5 
ч. сутринта на 13 март, началник-щаба на 2-ри участък докладва, че частите 
насочени срещу форта Айваз баба са отбити. Те са разстроени, преминали 
в отстъпление и затова моли щаба на Северния отдел да бъдат подкрепени. 
От щаба на Северния отдел вземат мерки в това отношение, чрез изпращане 
на две дружини от маневрените войски на Северния отдел към силите пред 
форта Айваз баба.2

Към 5 ч. на 13 март, настъпва най-критичния момент в боя за Айваз баба 
и за целия Източен сектор и Одринската крепост. Пехотата на 23-ти Шип-
ченски полк и придадените му части от 53-ти пехотен полк понасят тежки 
загуби. По заповед на командира на 2-ра бригада от 8-а Тунджанска дивизия 
полковник Гиню Кърджиев, 2-ро отделение от 8-и с.с. артилерийски полк на 
капитан Игнатиев, заедно с 1-во отделение от 5-ти с.с. артилерийски полк на 
майор Друмев, настъпват към фортовия пояс, със задача да повдигнат духа на 
изморените пехотни части и да ги вдъхновят за решителна атака. Батареите 
настъпват стремително с най-бързия възможен ход – тръс и галоп, под силен 
кръстосан крепостен огън, като много хора и коне падат убити и ранени. Ар-
тилеристите викат „Ура”, за да окуражат някои отстъпващи пехотни групи, 
както и спрелите се такива пред телената мрежа. Този вик е дочут и подхванат 
от близките пехотни части от резервите. Пехотинците вдигат глави и виждат 
невероятно зрелище – артилерията атакува с бясна бързина. Духът на всички 
укрепва до най-голяма степен, пехотата преминава в атака по целия фронт на 
Северния отдел. Ободрените дружини на 23-ти, 53-ти и 10-ти пехотен полк 
преминават отново в атака, режат телената мрежа, кой с каквото може и се 
нахвърлят към дадените им обекти, въпреки усиления пехотен и артилерий-
ски огън на противника. Турците започват на групи да се оттеглят, при форта 
Айджиолу е разширена заетата полоса от турската позиция, а в същото време 
1 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 118.
2 ДВИА, ф.337., оп. ІІ, а. е. 116, л. 23.
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пред форта Айваз баба започва решителния удар на 23-ти пехотен полк. Не-
говият командир полковник Пашинов заповядва да се развее полковото знаме, 
музиката да засвири „Шуми Марица”, а полковите поддръжки енергично да 
се движат след бойната част, която вече се втурва във форта Айваз баба, за да 
я поддържат. Безогледно настъпват напред и 53-ти пехотен и 56-ти пехотен 
полк от двете страни на 23-ти Шипченски полк. Този всеобщ стихиен устрем 
сломява окончатално духа на противника и той не издържа на натиска. Около 
5 ч. и 30 м. - 6 ч. на 13 март, противника притиснат от фронта с посочените 
войски и запалашен на десния си фланг от настъпление на части от 10-ти 
Родопски полк откъм форта Айджиолу, които заемат батареи №№ 41 и 42, 
напуска форта Айваз баба, като избягва към височините на север и юг от 
Хасърджи-дере.1  Към 6 ч. сутринта на 13 март, още преди да се почувствува 
въздействието на обещаните поддръжки от маневрените войски на Северния 
отдел, от наблюдателния пункт на началника на обсадната артилерия и от други 
места се съобщава, че червено-белия флаг на българските войски е издигнат 
над Айваз баба, т.е. форта е в български ръце.2

Една част от турските войски се предава, по-упоритите намират гроба 
си във фортовите укрепления или окопите, а преобладаващото количество 
отстъпват към височините на север и юг от Хасърджи-дере.3

За да се развие и затвърди постигнатия успех щаба на Северния отдел 
заповядва: 1-ви участък да атакува и завладее хребета на старата Таш табия; 
2-ри участък, усилен с маневрените войски на Северния отдел под команду-
ването на генерал-майор Церковски да продължи атаката, като съдействува 
на съседите за пълното овладяване на фортовия пояс; 3-ти участък да атакува 
решително и да овладее дадения му обектив. След това частите на Северния 
отдел се насочват към противниковите батареи № № 39 и 38, които скоро също 
падат в български ръце. Но моралът на противника се оказва толкова ниско 
паднал, че той не се опитва да окаже никакво съпротивление и един след друг 
фортовете се заемат от нашите войски. Турците се предават или напускат 
позициите си, преследвани от нашите победоносни войски. Последователно 
се съобщава, че са завладяни Таш табия, Кестенлик и всички фортове на юг 
до Каик табия включително. Към 8 ч. сутринта на 13 март, всички фортове 
от Източния сектор - Кестенлик, Куру Чешме и Йълдъз са вече в български 
ръце и нашата полска артилерия се носи стремително напред върху фортовата 
линия, което окончателно предрешава съдбата на крепостта. Част от батареите 
са вече там и преследват с огъня си отстъпващия противник или обстрелват 
важни пунктове в Одрин. Към 9 ч. сутринта на 13 март, от началника на Из-
точния сектор, генерал-майор Вазов се получава заповед частите от Северния 
отдел да побързат с влизането в града, за да не бъдат изпреварени от сърбите. 
Когато тази заповед се предава на частите от Северния отдел, те усилено 
1 Пак там., л. 28.
2 Пак там., л. 23.
3 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 273.
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бомбардират града, викат «ура», а музиките свирят националния химн върху 
заетите противникови позиции.1

Към 8 – 8 ч. и 30 м. един турски офицер се явява при командира на 23-ти 
Шипченски полк и заявава, че се признават за победени. Части от Северния 
отдел на Източния сектор получават привилегията първи да влязат в победе-
ния Одрин. Това са 10-ти Родопски и 23-ти Шипченски полк, които с музика 
и развети знамена влизат в града около 9 ч. на 13 март 1913. Скоро след това 
е пленен Шукри паша, като е доведен в комендантското управление в Одрин, 
при щабовете на Северния отдел и на Източния сектор.2

Съществуват няколко причини за по-бавното настъпление на 23-ти 
Шипченски полк при решителната атака на главната отбранителна позиция 
на 12 срещу 13 март в сравнение с 10-ти Родопски полк. Според реляцията на 
Северния отдел, още в 19 ч. на 12 март командира на 23-ти Шипченски полк 
полковник Пашинов ляга да спи на наблюдаталения си пункт, разположен  
при редута № 24. След един час пристига заповедта за щурмуване с изгряване 
на луната, но командиръта на полка продължава да спи, а адютанта му само 
предава на частите заповедта за атаката. След като началникът на Северния 
отдел заповядва на началниците от 2-ри участък  да отидат при своите части, 
началника на 2-ри участък полковник Кърджиев предава заповедта на коман-
дира на 23-ти Шипченски полк, а сам остава на мястото си до 2 ч. и 45 м. на 
13 март, когато се премества в редут № 24. По приблизително същото време, 
или малко по-рано, командирът на 23-ти Шипченски полк се появява в разпо-
ложението на полка си на Куш тепе. Едва тогава, полковник Пашинов поема 
командуването на полка си, предните му части настъпват, но са срещнати с 
убийствен неприятелски огън, а няма кой да заповяда на своята артилерия да 
помага; духът разколебан, частите понасят тежки загуби, мнозина от войниците 
започват да напускат редовете и заедно с ранените се връщат назад. Вследствие 
на това, полковник Пашинов, без да е използувал собствените си поддръжки 
и артилерията на 2-ри участък, долага на полковник Кърджиев, че не може да 
продължи атаката с открита сила  и се нуждае от пресни войски.3 

Епичната победа на българското оръжие под стените на Одрин от 11 до 
13 март 1913 г., в която взема активно участие при управлението на войските 
като началник-щаб на Северния отдел на Източния сектор капитан Азманов, 
е извоювана с цената на значителни човешки загуби. В 30-часовата славна 
епопея частите на Източния сектор дават общо 6 169 души убити, ранени и 
безследно изчезнали, от които 82 офицери (15 убити и 67 ранени) и 6 087 долни 
чинове (933 убити, 340 безследно изчезнали и 4 815 ранени).4

Като съществена причина за превземането на крепостта с открита сила за 
по-малко от две денонощия трябва да се изтъкнат добрите командни качества 
1 ДВИА, ф.337., оп. ІІ, а. е. 116, л. 24.
2 Р у с е в, Ив. Пос. съч., с. 348.
3 ДВИА, ф.337., оп. ІІ, а. е. 116, л. 26.
4 В ъ л к о в, Ив. Пос. съч., с. 294.
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на началството на Северния отдел от Източния сектор – направлението на 
главния удар. Генерал-майор Грънчаров и капитан Азманов проявяват отличен 
окомер и блестяща военна интуиция, съумявайки да схванат удачния психоло-
гически и тактически момент за извършване на, назряващата в продължение 
на 5 месеца, решителна атака на главните противникови позиции.1

След овладяването на Одрин капитан Азманов се завръща на щатната си 
длъжност началник-щаб на 3-та пехотна бригада от 9-та Плевенска дивизия, 
която е предислоцирана в с. Енидже, Лозенградско, където остава разкварти-
рувана до края на април 1913 г.2

Външнополитическата ситуация за България на Балканите се влошава 
значително, след като съюзниците Сърбия и Гърция започват открито да се 
договарят на антибългарска основа в стремежа си да присъединят всички 
територии от Османската империя, които се окупирали по силата на обстоя-
телствата в изтеклата война, нарушавайки договореностите отпреди войната. 
Поради това Щабът на Действуващата армия започва да прехвърля войскови 
части от фронта в Източна Тракия към Македония още преди подписването 
на мирен договор между Балканските съюзници и Османската империя. Към 
края на април 1913 г. 3-та Плевенска бригада на капитан Азманов се транс-
портира с железопътни ешелони от Одрин до София.3 Тук бригадата получава 
попълнение в личен състав от няколко различни източници. На първо място 
с млади войници от набор 1913 г., които са преминали съвсем кратък срок на 
обучение. Със запасни военнослужещи от допълващите дружини на брига-
дата, които в продължение на 7 месеца по време на войната са обучавани, но 
подготовката им също не е на добро ниво, защото в допълващите дружини 
през войната не остават качествени и достатъчно по количество постоянни 
кадри. Някои войници от тези части още не са стреляли с пушка. Тъй като 
сега не се предвижда война с Турция, Главното командуване пристъпва към 
мобилизиране на някои запасни войници турци. Попълването се извършва в 
периода на съсредоточаването, затова новодошлите войници нямат време да 
се опомнят и да се влеят плавно в походния и боен живот на частите. Поради 
това те създават много грижи на началниците си като капитан Азманов, кои-
то предпочитат да останат в намален състав, отколкото да се попълват така 
прибързано и безредно.4

Помощник-главнокомандуващият, генерал-лейтенант Михаил Савов, 
има определена слабост към импровизираното сформиране на нови войскови 
части. След края на военните действия срещу Османската империя, въпреки 
големите човешки загуби и намаления числен състав се пристъпва към създа-
ване на нови пехотни дивизии и бригади: 12-та, 13-та и една отделна бригада. 
1 Д ъ р в и н г о в, П. Атаката на Одрин под осветлението на историята и изкуството. Историко-психоло-Д ъ р в и н г о в, П. Атаката на Одрин под осветлението на историята и изкуството. Историко-психоло-
гически анализ., С., 1931., с. 7.
2 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 125.
3 Пак там., с. 125.
4 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 29.
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За образуването на тези части се вземат офицерски и подофицерски кадри от 
старите части на армията, с което се отслабват допълнително формированията 
от Действуващата армия и се понижава боеспособността им.1

Капитан Азманов е свидетел и активен участник в тези неразумни реор-
ганизации и импровизации, които понижават качеството и боеспособността на 
Българската армия. Двата полка на неговата 3-та Плевенска бригада са изпол-
зувани за образуването на по една от новите пехотни дивизии – 12-та и 13-та, 
в състав само от по три полка. Капитан Азманов е назначен за началник-щаб 
на 12-та пехотна дивизия, а за нейн командир – стария му бригаден началник 
генерал-майор Грънчаров. 12-та пехотна дивизия е включена в състава на V-та 
армия, командувана от генерал-майор Стефан Тошев.2 Дивизията включва в 
състава си 59-ти, 60-ти и 61-ви пехотни полкове, с по три пехотни дружини в 
полк, които носят характерните недостътъци и слабости на новосформирани 
части, посочени по-горе. Най-остро стои въпроса с офицерите и подофице-
рите. Той е валиден за цялата Действуваща армия, която на 16 юни 1913 г. 
наброява 7 963 офицери, 492 528 подофицери и редници, 378 996 пушки, 
5 770 саби, 1 228 оръдия и 97 456 коня. Съпоставени със щатовете за военно 
време на мобилизираната армия в пет отделни армии, налице е недостиг от 
7 596 офицери и 154 580 подофицери и редници.3  От тези цифри ясно си 
личи огромният недостиг в личен състав, особено в най-важаната категория 
военнослежещи – офицерите, а това се отразява съдбоносно върху боеспособ-
ността и боеготовността на армията. Остават непопълнени грамадните загуби 
в офицери, защото през периода на войната с Турция Военното училище и 
Школата за запасни подпоручици не функционират, което се отчита като се-
риозна грешка.4 Чувствува се сериозна липса и на качествени подофицери, 
защото мнозина от най-добрите са убити и ранени във войната, а значителен 
процент от отличилите си са произведени в офицери.5  В още по-тежко поло-
жение с командния състав, от средното за Действуващата армия, попадат но-
восъздадените съединения, каквото е 12-та пехотна дивизия. В своите спомени 
капитан Азманов пише: „Най-зле бяхме с офицерския състав. Дружинните и 
ротните командири бяха повечето случайни хора от запаса. Ония офицери, 
които дойдоха от допълващите части, нямаха никаква бойна готовност. Те не 
бяха вземали участие в Балканската война”.6

Още по-влошено е състоянието на бойния дух и морала на българските 
войски през пролетта на 1913 г., в навечерието на Междусъюзническата война, 
1 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. т. 1. Подготовка на войната и 
военните действия до 21 юни 1913 г., С., 1941., с. 160; Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 30.
2 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 125.
3 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. т. 1. Подготовка на войната и 
военните действия до 21 юни 1913 г., С., 1941., с. 158.
4 С т а н ч е в, Ст. Човешките загуби и тяхното попълване през войните на България 1885 – 1945., С., 
2001., с. 26.
5 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 30.
6 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 125.
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проблем, който също безпокои сериозно капитан Азманов и останалите до-
бросъвестни командири от нашата Действуваща армия. Най-сериозната при-
чина за понижаване духа на Действуващата армия е ниската популярност на 
една нова война срещу нашите съюзници сред войниците и народа. Истина е, 
че редовия състав на Българската армия е изморен от деветмесечната война 
срещу Османската империя. След толкова продължителни лишения, тегоби 
и тежки жертви, характерният български войнствен дух отслабва. От друга 
страна неясната международна ситуация за България и дългите дипломатиче-
ски преговори в Лондон около мира с Турция, възбуждат отрицателни емоции 
у войниците. До тях достигат слуховете за недоразуменията със съюзниците 
и те предчувствуват, че въпреки дадените жертви, българската национална 
кауза ще бъде ощетена и няма да получи заслуженото от Македония. Голя-
ма част от по-чувствителните и по-лабилни психически войници започват 
да се измъчват от силна носталгия и мъка по родните си домове, родители, 
жени, деца и близки. Колебанията на българското политическо ръководство 
по въпроса за война или мир, за настояване с крайни дипломатически мерки 
за изпълнение на договорения арбитраж от руския император по спора за 
Македония, или пък с решително настъпление срещу нелоялните съюзници 
последните да се заставят да приемат нашите искания, се отразяват на морал-
ното състояние на войниците от Действуващата армия. Тези обстоятелства 
довеждат до масови прояви на недоволство, манифестации, дезертиране, 
отклонение от военна служба, недобросъвестно носене на тегобите на служ-
бата, възникват и стихийни антивоенни бунтове. Много често командирите 
на подразделенията и частите, в които има открити прояви на неподчинение 
и на антивоенни настрения и масово дезертиране, не долагат по надлежния 
ред на по-висшето началство, защото те предварително за заплашени, че ще 
бъдат отстранени от длъжност, ако допускат подобни безредици. Поради това 
истинските мащаби на моралния и духовен упадък на нашата армия остават 
скрити за Главната квартира. Катастрофалното земетресение на 1 юни 1913 
г. около Търново и Горна Оряховица също повлиява неблагопрятно въру духа 
на войските, защото някои по-суеверни го обясняват като божие наказание за 
продължителната война. Към края на май и началото на юни 1913 г. редовия 
състав на Действуващата армия е съвършено измъчен от своеобразната „патова 
ситуация”, в която изпада нашата страна – войниците се напълно изморени 
от тревожното бездействие, от политическата неизвестност, раздвоявани са 
между чисто човешкото си желание за мир и демобилизация и чувството си 
на преданост към цар и Родина, което ги кара нетърпеливо да очакват да обе-
зпечат българската национална кауза в Македония при една наложена ни от 
коварните съседи война.1

Съгласно Директива № 22/19 май 1913 г. на помощник-главнокомандуващия 
генерал-лейтенант Михаил Савов, V-та армия получава заповед да се разпо-
1 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. т. 1. Подготовка на войната и 
военните действия до 21 юни 1913 г., С., 1941., с. 159; Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 32 - 25.
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ложи на планината Коньово.1 В изпълнение на това, през втората половина 
на май 1913 г. 12-та пехотна дивизия е дислоцирана в района на Коньова пла-
нина, със задача да прикрива съсредоточението на българските войски срещу 
сърбите в направление на Кюстендил – Девебаир.

Междувременно на 18 май 1913 г. Димитър Азманов е повишен в по-
висок офицерски чин майор.

На 14 юни 1913 г. командуващия V-та армия генерал-майор Стефан Тошев 
заповядва на 12-та пехотна дивизия с едно гаубично с.с. отделение и един еска-
дрон от 6-ти конен полк да заеме изходно положение за война срещу сърбите 
като се съсредоточи в района Блатец – Горна Брестница – Вратца – Долна 
Брестница. На 15 юни дивизията започва движение и без никакви трудности, 
за едно денонощие заема означените позиции, западно от Кюстендил, като 
щаба на дивизията се разполага в с. жиленци.2

12-та пехотна дивизия не се включва във военните действия срещу 
съюзниците на 17 юни 1913 г., а изчаква пасивно известно време поради по-
грешното стратегическо решение на нашето Главно командуване да започне 
войната само със силите на ІІ-ра и ІV-та армия, които нанасят удар с ограни-
чени цели. Вляво от разположението на 12-та пехотна дивизия и на цялата 
V-та армия, зад планината Осогово, още на 17 юни се разгарят ожесточени 
пехотни и артилерийски сражения между нашата ІV-та армия и главните 
сили на сръбската армия. Силната артилерийска канонада откъм тази посока 
развълнува и обезпокоява войниците и офицерите на V-та армия, включително 
и майор Азманов най-вече поради пълното неведение, в което са поставени 
от Главната квартира, относно случващото се на фронта на ІV-та армия. Най-
логичният въпрос е защо те бездействуват, ако е започнала войната, или пък 
защо не се притекат на помощ на своите другари, в случай, че е произлязъл 
тежък граничен инцидент. Подобна солидарност и взаимопомощ е абсолютно 
задължителна по каноните на елементарното военно изкуство, но 12-та диви-
зия не получава заповед за това, а и няма официално обявяване на война по 
международноправните норми от онова време.3

Едва на 17 юни вечерта, командуващия V-та армия, генерал-майор Тошев, 
получава заповед неговите части да настъпят и атакуват противника на линия-
та Егри (Крива) паланка – Дубровица. За да се извърши тази атака войските 
трябва първо да се доближат до границата, което е извършено на 18 юни. 
12-та пехотна дивизия се придвижва на запад и достига района на Узем – в. 
Китка – Сиври тепе. Към 9 ч. на 18 юни дивизията заема посочената линия, 
включително и вр. Руен – първенеца на планината Осогово, като извършва 
наблюдение на силно укрепения от сърбите съседен връх Султан тепе, към 
който настъпват части на Македеноодринското опълчение от ІV-та армия. 
1 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. т. 1. Подготовка на войната и 
военните действия до 21 юни 1913 г., С., 1941., с. 203.
2 Пак там., с. 273.
3 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 127.
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Внезапно в 12 ч. на 18 юни от щаба на V-та армия пристига заповед в щаба 
на 12-та пехотна дивизия при майор Азманов за прекратяване на военните 
действия.1 Поводът за това не се съобщава, но между личния състав на 12-та 
пехотна дивизия се носи мълвата, че от два дни са започнали мащабни во-
енни операции, които сега се прекъсват по разпореждане на правителството. 
Безспорно, тези внезапни обрати в поведението на върховното политическо 
и военно ръководство, предизвикват общо понижаване на духа и енергията у 
всички долни чинове и командири, което се отразява неблагоприятно върху 
воденето на по-нататъшните действия.2 Очевидно настъпателният пламък, 
самоувереността, която предизвиква настоящата война, постепенно изчезват 
у нашата Главна квартира. Колебанията и нерешителността вземат връх над 
здравия разум, смелостта и постоянната твърдост в преследването на победета. 
Когато става ясно, че сърбите и гърците не се съобразяват с едностранното 
прекратяване на огъня от българска страна, на 19 юни се дават разпореждания 
за възобновяване на военните действия. В 4 ч. на 19 юни 1913 г., генерал-майор 
Тошев заповядва на 12-та пехотна дивизия да подкрепи атаката на Македо-
ноодринското опълчение срещу Султан тепе на южния фланг на V-та армия, 
като настъпи срещу противника северно от шосето Егри паланка – Куманово 
и вземе сериозни мерки за охрана на външния си фланг.3 Майор Азманов 
получава това разпореждане в 6 ч. и 40 м. на 19 юни в щаба на дивизията в 
Гюешево, но тъй като с него се променя посоката на настъпление на частите, 
на него и на дивизионния командир генерал-майор Грънчаров, са необходими 
повече от два часа, за да подготвят заповедта за настъпление по дивизията. 
В 10 ч. е разпоредено по телефона частите на дивизията да заемат изходно 
положение, а заповедтта за настъпление със зададени конкретни обекти за 
овладяване е издадена в 12 ч. и 30 м. на обяд. Основната цел на 12-та дивизия 
е приближаването към границата с такъв разчет, че да се създадат условия за 
атакуване и првеземане на важната в тактическо отношение крайгранична ви-
сочина Киселица – изнесен преден опорен пункт на сръбската главна позиция 
на този участък. Но поради закъснението и посочените обективни причини 
до вечерта на 19 юни 12-та пехотна дивизия, успява само да заеме изходно 
положение до границата.4

За настъплението на 20 юни, щабът на 12-та пехотна дивизия издава 
заповед в 8 ч., с която поставя за обща цел на дивизията в. 1100, при Кисе-
лица, като насочва войските към конкретни обекти. 60-ти пехотен полк (три 
дружини) с подкрепата на три с.с. артилерийски батареи настъпва в участъка 
от шосето Егри паланка – Куманово до в. 1100 включително; 61-ви пехотен 
1 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. т. 1. Подготовка на войната и 
военните действия до 21 юни 1913 г., С., 1941., с. 436.
2 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 148.
3 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. т. 1. Подготовка на войната и 
военните действия до 21 юни 1913 г., С., 1941., с. 583.
4 Пак там., с. 622 – 623.
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полк с три планински батареи от в. 1100 до в. 1198, като поддържа свръзка 
със страничното прикритие на поста Коприва; маневрените войски – 59-ти 
пехотен полк (две дружини) и 1-ва дружина от 60-ти пехотен полк – да следват 
от Цървени дол към в. 1100; пионерната рота трябва да проправи път през 
труднопроходимата пресечена местност за артилерията.1 Настъплението на 
пехотните дружини се развива благоприятно на 20 юни и към 14 ч. 60-ти 
пехотен полк заема в. 1080 и тази северозападно до нея, а 61-ви пехотен полк 
– в. 1128 и височината западно от в. 975; маневрените войски се спират на 
кръстопътя зад средата на бойния ред. До края на деня са употребени големи 
усилия за изкарване на нашите батареи на удобни позиции за обстрелване на 
сръбските позиции около масива Киселица, като до вечерта са предислоци-
рани общо 5 батареи. От наблюдение и разузнаване се разбира, че сърбите 
имат по една батарея и една-две роти на в. 1100 и в. 1193, които са слабо 
маскирани. Командуването на 12-та пехотна дивизия взема решение да ги 
атакува на разсъмване на следващия ден.2  Заслугата за това сполучливо и 
смело решение е до голяма степен на майор Азманов, който лично извършва 
рекогносцировка на височината и предлага на генерал-майор Грънчаров да 
бъде превзета с нощна атака.3  Обаче, в 19 ч. вечерта на 20 юни в щаба на 
дивизията пристига заповед частите да се усилят на заетите позиции и да се 
укрепят на тях, като се въздържат от продължаване на настъплението.4 Това 
разпореждане на генерал-майор Тошев е в духа на Директивата от Щаба на 
действуващата армия за 21 юни и свидетелствува за пълната парализа обхва-
нала Главното командуване на Българската армия. Генерал-лейтенантите Ми-
хаил Савов и Радко Димитриев не са същите енергични, смели и ползуващи 
се с всеобщо уважение висши военначалници от Първата балканска война. 
Неузнаваеми стават и по-нисшите в йерархията пълководци. Енергията и 
волята за победа на командуващият V-та армия генерал-майор Тошев също 
се разколебават от бездействието. Неговият началник-щаб полковник Иван 
Колев също изпитва непривична „атрофия” на своята пословична храброст 
и решителност и загубва увереност.5

В отговор на последната заповед от V-та армия, началника на 12-та 
пехотна дивизия, отговаря, че частите му вече се подготвят за планираната 
нощна атака и моли да бъдат одобрени разпорежданията му за това. След като 
до 23 ч., не се получава никакъв отговор от щаба на армията, генерал-майор 
Грънчаров издава писмена заповед 61-ви пехотен полк да атакува и заеме в. 
1100, след завладяването на която да се устрои и укрепи. Чак в 3 ч. и 30 м. 
на 21 юни, майор Азманов е повикан по телефона от командира на 4-та Пре-
1 Пак там., с. 634.
2 Пак там., с. 635.
3 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 131.
4 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. т. 1. Подготовка на войната и 
военните действия до 21 юни 1913 г., С., 1941., с. 738.
5 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 131.
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славска дивизия генерал-майор Климент Бояджиев, който го информира, че 
замества заболелия командуващ армията, също така и за смяната на помощник-
главнокомандуващия генерал-лейтенант Михаил Савов с генерал-лейтенант 
Радко Димитриев, за издадената заповед да не се предприемат сериозни 
операции и му заповядва да се отмени атаката на в. 1100 от 61-ви пехотен 
полк.1 Майор Азманов долага, че вече ще е късно да се спре атаката, защото 
настъпващите дружини са напреднали много, а освен това е изобщо рисковано 
да се прекратява една започнала нощна атака и обещава, че лично ще отиде 
да провери обстановката на бойното поле и да се опита да спре атаката, ако 
това е възможно.2 Той се отправя на поста Цървени дол, където констатира, 
че отмяна на атаката е невъзможна, защото частите на 61-ви пехотен полк са 
настъпили още в 1 ч. на 21 юни. По данни от разузнаването в. 1100 е заета 
от три сръбски батальона ІІ-ри призив и една батарея. Настъплението на 
61-ви пехотен полк се води с две и половина дружини по северния склон на 
в. 1100, които се възползуват от тъмнината и се доближават незабелязано 
до сръбските окопи. На разсъмване, 4-та батарея от Сиври тепе обстрелва 
сръбските позиции на в. 1100 и пехотните дружини се хвърлят на устремна 
атака „На нож”, която изненадва напълно сърбите. Те побягват бързо и изо-
ставят в наши ръце 3 картечници, 3 полски и 1 планинско оръдие, 13 коня, 
много сандъци с патрони и около 60 души пленници. Всичките 6 батальона 
и 3 батареи от Дунавската дивизия ІІ-ри призив, разположени в долината на 
масива Киселица, се разпръсват.3

В своите спомени майор Азманов пише: „Като военно събитие тази нощна 
атака се оказа едно от най-интересните събития през Междусъюзническата 
война”. Той допълва, че сръбския командуващ Дунавската дивизия ІІ-ри призив 
генерал Рашич, лично му е заявил, че при Киселица, е бил разбит цял сръбски 
полк и е бил разкъсан центъра на отбраната на Дунавската дивизия, което е 
накарало сръбското Главно командуване да изтегли Дринската дивизия от 
фронта на ІV-та армия и да я прехвърли срещу 12-та пехотна дивизия от V-та 
армия.4 Това сведение показва значението на успеха, извоюван от 12-та пехотна 
дивизия с овладяването на в. 1100, постигнат благодарение и на отличната 
дейност на началник-щаба й майор Азманов, за стабилизирането на силно 
разколебания през първата седмица на войната десен фланг на ІV-та армия. 
Същевременно, евентуалното задълбочаване на настъплението в разкъсания 
център на Дунавската дивизия ІІ-ри призив, би могло да промени кардинално 
развитието на операциите не само на ІV-та и V-та армии, но и на целия ход на 
Междусъюзническата война.
1 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. т. 1. Подготовка на войната и 
военните действия до 21 юни 1913 г., С., 1941., с. 739.
2 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 132.
3 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. т. 1. Подготовка на войната и 
военните действия до 21 юни 1913 г., С., 1941., с. 739.
4 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 132.
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Но това не се случва, защото щаба на 12-та дивизия получава заповед от 
V-та армия: „Да остане на линията, която е достигнала, където да се укрепи 
солидно, и да вземе мерки за непосредствена отбрана”.1

Поради това преждевременно прекратяване на многообещаващо започна-
лата операция, 12-та пехотна дивизия остава на достигнатите позиции, а малко 
по-късно, когато противника започва офанзивни действия срещу нея със силите 
на новопривлечената Дринска дивизия, се оттегля на по-удобни, предварително 
укрепени позиции при границата, където отблъсква успешно всички сръбски 
атаки и остава до сключването на примирието на 18 юли 1913 г.2

След Букурещкия мирен договор от 28 юли 1913 г., белязъл Първата 
национална катастрофа за България в новата й история, войнствения дух и 
моралното състояние на българския офицерски корпус се понижават дра-
стично, настъпва униние, а тягостни чувства на болка и мъка по пропилените 
победи и рухналия национален идеал изпълват сърцата на майор Азманов и 
хилядите му другари по призвание и оръжие. Един небивал дотогава кипеж 
обхваща нашето офицерство и то дава израз на своите духовни терзания във 
всекидневния печат, във военните печатни издания и тайни събрания.3

В този толкова деликатен, за Българската армия, момент майор Азманов 
е назначен на отговорната длъжност главен редактор на военните издания на 
Щаба на армията. През периода на двете Балкански войни печатните издания 
на Генералния щаб не излизат поради мобилизацията на редакторите и автори-
те. След демобилизацията тяхното функциониране трябва да се извърши във 
възможно най-кратки срокове. Става въпрос преди всичко за вестник „Военни 
известия” и за списанията „Военен журнал” и „Войнишка сбирка”. Първона-
чално, майор Азманов насочва вниманието си върху „Военни известия”. Той 
не само възобновява издаването му, но променя радикално съдържанието, 
формата, честотата на издаването му, т.е. осъществява почти революционни 
преобразувания, за да трансформира излизащото преди войната веднъж сед-
мично вестниче в редовен военнополитически вестник по формат и съдържа-
ние. Дотогава основното му предназначение е да публикува официалните 
разпореждания по военното ведомство и Българската армия. Идеята на майор 
Азманов е новият вестник да излиза три пъти седмично и да носи характер 
на информационен всекидневник: уводна статия на военнополитическа тема, 
дневни политически и военни новини, сведения от живота на чуждите армии, 
както и актуални въпроси.4

Дейността на майор Азманов е съпроводена със сериозни трудности, защото 
липсват опитни редактори и военни сътрудници. От друга страна, след няколко 
месеца във „Военни известия” започват да се публикуват материали съдържащи 
1 В о й н а т а между България и другите балкански държави през 1913 г. т. 1. Подготовка на войната и 
военните действия до 21 юни 1913 г., С., 1941., с. 740.
2 Х р и с т о в, Ат. Пос. съч., с. 150.
3 А з м а н о в, Д. Моята епоха..., с. 136.
4 Пак там., с. 136.
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поучителна и конструктивна критика на българската военна действителност във 
войните 1912 – 1913 г. Някои от тях не се харесват на Главното командуване на 
Българската армия поради свободните мисли, изразени в тях. На няколко пъти 
на майор Азманов като главен редактор на военния печат се налага да дава 
обяснения пред разгневени висши военначалници за определени публикации 
във „Военни известия”. В спомените си той отделя значително място на два 
такива случая: с военния министър генерал-лейтенант Климент Бояджиев, от-
носно критична статия за военните инженери и с началник-щаба на армията 
генерал-лейтенант Иван Фичев, относно материал на полковник Иван Луков за 
дейността на генералщабните офицери през Балканските войни.1

В другите две издания – „Военен журнал” и „Войнишка сбирка” не 
настъпват толкова кардинални промени. Положителен елемент по отноше-
ние военната и военноисторическата квалификация на нашето офицерство 
е внесен във „Военен журнал”, чрез започналото по инициатива на майор 
Азманов публикуване на серия от преведени чуждестранни военноисториче-
ски трудове върху изминалите войни. Освен това заслуга на майор Азманов 
е стартирането на издаването на качествено ново специализирано военно 
списание – „Подофицерски сборник”. Както личи и от името на списанието, 
то е целево ориентирани към задоволяване на нарасналите информационни 
и военноисторически потребности на подофицерския корпус в България. 
Майор Азманов проницателно оценява факта, че материалите във „Военен 
журнал” и „Военни известия” са неподходящи за българските подофицери 
поради по-високия им академичен стил, докато тези във „Войнишка сбирка” 
са предназначени да съдействуват на военното възпитание на войнишкия 
състав. Търде значителната по численост подофицерска маса е ощетена, по-
ради липсата на специализиран към нея печатен орган, който трябва да съдей-
ствува за нейното усъвършенствуване във военно отношение, да разширява 
интелектуалния потенциал и умствения кръгозор на подофицерите. Затова 
майор Азманов инициира издаването на списание „Подофицерски сборник”, 
от което по време на мандата му като главен редактор на военните издания до 
1914 г. излизат няколко броя.2

Ньойският мирен договор от 27 ноември 1919 г. ликвидира масовата 
наборна Българска армия, превръща я в доброволческа и намалява общия и 
числен състав в мирно време до 33 000 души, включително жандармерията и 
пограничната стража. Това налага широки съкращения на кадровия офицерски 
състав, а сред тези достойни български офицери попада и полковник Азманов. 
Настъпва качествено нов етап в жизнения му път на съзнателно посветена 
на военното дело личност – периода на плодотворна творческа дейност в 
областта на военната и военнополитическата история на България в периода 
от Освобождението до войните за национално освобождение и обединение 
1915 – 1918 г.
1 Пак там., с. 137 - 138.
2 Пак там., с. 138.
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Полковник от Генералния щаб Димитър Азманов има приноси за раз-
витието и качественото усъвършенствуване на постиженията на българската 
военноисторическа наука в периода между двете световни войни. Той е автор на 
очерци за най-изтъкнатите наши военачалници от епохата на Третата българска 
държава. Изследванията му върху развоя на професионалната кариера, воен-
ното обучение и квалификация, приносите за развитието и организационното 
изграждане на българската армия, постиженията на военното изкуство на 
генерали и офицери от българската армия имат фундаментално значение за 
проучването на историята на българската армия през периода от 1877 до 1919 
г. Полковник Димитър Азманов разработва научни публикации за: генерал-
лейтенант Михаил Савов, генерал-майор Иван Фичев, генерал-лейтенант 
Васил Кутинчев, генерал-лейтенант Никола Иванов, генерал-майор Стилиян 
Ковачев, генерал-лейтенант Вичо Диков, генерал-лейтенант Димитър Гешов, 
генерал-майор Иван Луков, генерал-лейтенант Атанас Назлъмов, генерал-
лейтенат Иван Колев, генерал-лейтенант Христо Недялков, генерал-майор 
Пантелей Киселов, генерал от пехотата Стефан Тошев. Тези изследвания са 
белязани от специфичния стил на мисъл и изразяване на полковник Азманов, 
характеризиращ се с редица особености. Това са стремежа към историческа 
достоверност, критичен анализ на живота, дейността и професионалната 
кариера, пречупени през авторовата призма на пламенното родолюбие и 
беззаветна съпричастност към българския национален идеал на всеки от из-
броените пълководци в светлината на тяхното място и роля в процесите на 
развитието на българската войска и във войните на България от 1885, 1912 
– 1913 и 1915 – 1918 г.    

Полковник Димитър Азманов става родоначалник на „руското” направ-
ление в българската военноисторическа книжнина, чрез публикуването на 
научно-изследователски очерци за великите руски пълководци от епохата 
на Наполеоновите войни (1797 – 1815 г.): Александър Василиевич Суворов, 
Михаил Иларионович Кутузов и героите от Руско-турската война (1877 – 1878 
г.) Едуард Иванович Тотлебен и Михаил Дмитриевич Скобелев.

Сред всички военноисторически трудове на полковник Димитър Азманов 
изпъква философския му трактат „Размисли за ролята на военначалника”. Той е 
едно от най-талантливите съчинения на български военен историк за военното 
изкуство и военната стратегия като цяло, а в по-конкретен контекст за значе-
нието на личностните и пълководчески качества на висшите военни командири 
в историята на човешката цивилизация. Полковник Азманов застъпва тезата, 
че независимо от главоломната бързина на усъвършенствуване на военната 
техника и на средствата за поразяване на живата сила на противника, както 
и въпреки широкото разпространение на наборната военна служба в почти 
всички европейски държави и произтичащото от това обстоятелство голямо 
количествено нарастване на числеността на въоръжените сили, изхода от во-
енните действия и междудържавните конфликти се разрешава преди всичко 
от сблъсъка между характера, волята, знанията, психическата и физическа 
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издръжливост на военначалниците, които стоят начело на противоборству-
ващите си армии, т. е. факторът лични качества, харизма и пълководчески 
гений, или най-общо казано човешкият фактор при управлението на крупни 
войскови маси запазва решаващата си роля за победата или поражението на 
бойното поле.

Полковник Димитър Азманов почива в София през 1973 г. на 93 години.
Кавалер е на следните по-важни военни награди и отличия: награден знак 

„За ХХ години отлична служба” - 1907 г. и Кръст „За независимост” - 1909 г.1

1 ДВИА, ф. 7, оп. І, а. е. 57, л.197.
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ЗАКЛючЕНИЕ

През Балканската война 1912 – 1913 г., Българската армия се доближава 
върховите постижения в световното военно изкуство. Главната заслуга за 
нейните великолепни победи, които изумяват целия тогавашен цивилизо-
ван свят принадлежи на личния състав на нашата войска – от генералите и 
офицерите до подофицерите и редовите военнослужещи. Войниците дават 
всичко от себе си, сражавайки се устремно и себеотрицателно. Офицерите 
и подофицерите ги водят лично в атака. Поради значителните загуби на 
офицери, трудно попълними и процентно по-големи от войнишките се на-
лага лично царя да заповяда повече предпазливост, но неговата дума остава 
нечута. Пропуските и грешките в Балканската война се записват на сметката 
на висшето командуване, макар и заплатени с кръвта на военнослужещите: 
непреследване след победите при Лозенград и Бунар-Хисар – Люлебургаз, 
атакуване на Чаталджа без сигурни изгледи за успех, колебания относно пре-
вземането на Одрин. Но положителното преобладава: бърза мобилизация и 
ускорено съсредоточаване, изтръгване на стратегическата инициатива, чрез 
постигане на стратегическа изненада посредством неочакваното появяване на 
противниковия десен фланг на 3-та армия, решителни действия в напрегна-
тите денонощия през октомври 1912 г., обмисляне на военностратегическите 
ходове и тяхното последователно изпълнение, своевременна подкрепа на 
външната политика. Може да се твърди с пълно право, че българските войски 
имат ако не съвършено и образцово, то поне достойно командуване.1

Централният проблем в нашето изследване, свързан с дейността на някои 
от най-изтъкнатите военначалници от епохата на Третото българско царство 
през Балканската война, доказва значимостта на техния принос в Главното 
командуване, в командуването и щабната работа на отделните армии, в ръко-
водството на войсковите съединения и части. Генерал-лейтенант Савов е 
най-висшия върховен военен водач на Българската армия във войната срещу 
Османската империя и първите 4 дни от войната срещу бившите съюзници. 
На практика той заедно с държавния глава цар Фердинанд определя насоките 
на военната политика на България, увековачавайки завинаги името си с по-
бедоносните сражения при Лозенград, Бунар-Хисар – Люлебургаз и в крайна 
сметка със спечелването на войната срещу петвековния поробител.

Генерал-майор Тошев достига едни от върховете на българското военно 
изкуство, водейки своята 1-ва Софийска дивизия в първите решителни боеве 

1 М а р к о в, Г. Пос. съч., с. 444.
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от войната при Селиолу – Гечкенли, допринася за победата при Бунар-Хисар 
– Люлебургаз и за устойчивостта на отбраната на източния фланг на Съеди-
нените армии на позицията при Чаталджа от ноември 1912 до март 1913 г.

Активните действия на генерал-майор Велчев на Източния сектор на 
Одринската крепост в края на октомври и началото на ноември 1912 г. по-
стигат голяма стратегическа изненада за командуването на Одринския турски 
гарнизон и го поставят в крайно затруднено положение. Успоредно с това, 
те потвърждават практически уязвимостта на противниковата отбрана на 
този сектор, с тях се натрупва ценен боен и тактически опит, благодарение, 
на който през март 1913 г. чрез решителния щурм е извоювана блестящата 
победа на българското оръжие на същото направление – Северния отдел на 
Източния сектор.

Полковник Абаджиев ръководи успешно бойните действия на 1-ва Ду-
навска бригада на левия фланг на ІІІ-та армия в стратегическите настъпателни 
операции при Лозенград и Бунар-Хисар – Люлебургаз. Той попада на няколко 
пъти в сложни ситуации, като войските му се сражават срещу числено превъ-
зхождащ противник, от които излиза с чест, демонстрирайки ценни пълковод-
чески качества – храброст, ум, хладнокръвие и решителност.

На плещите на подполковник Азманов, ляга главната част от ежеднев-
ната, къртовска работа на щаба на най-многобройната отделна армия през 
Балканската война – ІІІ-та армия. Като началник на нейния оперативен от-
дел, той има безспорни заслуги за оперативното планиране и ръковдство на 
действията на ІІІ-та армия, на острието на главния удар на Българската армия 
по решаващото Цариградско направление от боевете при Ескиполос, Петра, 
Ериклер през Бунар-Хисар, Караагач, Чонгора до Чаталджа, където са изковани 
знаменитите победи на нашата войска в тази война.

Резултатите от бойното участие на Конната дивизия в Балканската война не 
притежават блясъка и популярността на тези от Първата световна война, когато 
тя е командувана от генерал-майор Иван Колев – личност, надарена с неповто-
рим, самороден пълководчески талант. Все пак, полковник Салабашев ръководи 
достойно действията на 1-ва конна бригада, допринася за доброто разузнаване 
пред фронтовете на І-ва и ІІІ-та армия и за освобождаване на долното течение 
на р. Марица, като командуващ самостоятелния Хайраболски отряд.

Капитан Азманов е един от малцината младши генералщабни офицери в 
Българската армия през Балканската война, които изпълняват високопоставени 
щабни длъжности и съумяват да издържат тежката отговорност. Той изпълнява 
със забележителен успех задълженията си на началник-щаб на Северния отдел 
на Източния сектор на Одринската крепост и свързва завинаги името си с от-
личната подготовка и организация на настъпателната операция на частите от 
отдела, които получават високата чест да извършат главния удар при щурма 
на крепостта от 11 до 13 март 1913 г.  

Хилядолетната история на човешката цивилизация съдържа множество 
примери за това, че в коалиционните войни не се влагат еднакви усилия от 
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всички партньори и това е стара истина. Водена от геополитиката и страте-
гията, Българската армия изнася основната тежест на войната и я довжда до 
победоносен край, като хвърля най-много сили и дава най-големи жертви. До-
като продължават жестоките схватки с османските войски в Източна Тракия, 
балканските съюзници признават през зъби решаващия български принос, но 
с очертаването на крайния успех, заговарят за запазване на балканското равно-
весие, въпреки поетите договорни задължения. По този начин през Балканската 
война се затяга възелът на непримирими и трудно разрешими противоречия на 
Балканите, в чийто център стои открития въпрос за българското национално 
обединение.1

Най-голямото признание за българската войска и нейните доблестни во-
енначалници през Балканската война са приветствените думи на цар Ферди-
нанд, отправени към Българската армия след края на войната: „Аз съм горд от 
българското войнство, което удиви старата Европа. То славно изпълни великата 
задача против вековния враг из тракийските полета и македонските усои“.2 

1 Пак там., с. 446.
2 Пак там., с. 446



277Приложение

Генерал-лейтенант Михаил Савов в празнична 
униформа – последното десетилетие на ХІХ в.

Генерал-лейтенант Михаил Савов в цивилен 
костюм във Франция – втората половина на 20-те 
години на ХХ в.

Генерал-лейтенант Михаил Савов и генерал-майор Иван Фичев, заедно с главнокомандуващия османската армия 
Назъм паша при подписване на първото примирие на Чаталджанската укрепена линия – 20 ноември 1912 г.
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Щабът на Действуващата армия, начело с помощник-главнокомандуващия генерал-лейтенант 
Михаил Савов преминава моста на р. Марица при Димотика – пролетта на 1913 г.

Генерал от пехотата Стефан Тошев с главнокомандуващия генерал-лейтенант Никола Жеков 
през Първата световна война
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Генерал от пехотата Стефан Тошев в 
строева униформа на генерал-майор – 
първото десетилетие на ХХ в.

Генерал от пехотата Стефан Тошев с братовчедите си от 
старозагорската фамилия Тошеви. Третият от ляво на дясно 
на първия ред е професор Андрея Тошев – министър-председател 
на България от 21 април до 23 ноември 1935 г. – 1919 г.

Генерал от пехотата Стефан Тошев (в центъра, зад картата) и Хилми паша по време на военните действия 
в Добруджа – есента на 1916 г.
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Генерал-майор Вълко Велчев – сватбена снимка със 
съпругата му Мария Велчев – Пловдив, 1891 г.

Генерал-майор Вълко Велчев в празнична униформа 
- след Сръбско-българската война.

Генерал-майор Георги Абаджиев в празнична 
униформа, като командир на 12-та пехотна Сборна 
дивизия през Първата световна война.Генерал-майор Вълко Велчев – началото на ХХ в.
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Генерал-майор Стефан Азманов – в навечерието на Балканската война.

Генерал-майор Стефан Азманов на фронта в 
Македония през Първата световна война.

Генерал-майор Стефан Азманов през Първата 
световна война.
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Полковник Димитър Азманов

Генерал-майор Петър Салабашев в празнична униформа на 
полковник от кавалерията – първото десетилетие на ХХ в.
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Бойният път на Първа пехотн бригада и Пета Дунавска дивизия през Балканските войни
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Обсадата и превземането на Одринската крепост



287Приложение

Операциите при Лозенград и Бунар-Хисар – Люлебургаз
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