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Бюст паметник на Олимпий Панов
в град Тараклия, Молдова

Паметник на капитаните в гр. Сливница, България: Анастас Бендерев,
Коста Паница, Радко Димитриев, Олимпий Панов, Атанас Узунов

"Стефане,  защо не
помогнете на човека, за
живота на детето му
става въпрос? С тези
думи се обръща капи-
тан Олимпий Панов
към своя стар приятел
Стефан Стамболов в ед-
на есенна вечер на 1884
година.

Случката се разигра-
ва в луксозния ресто-
рант на хотел "Бълга-
рия". Съратник на Стам-
болов от въстаническо-
то време от Търновско
е дошъл в младата бъл-
гарска столица да търси
помощ и пари за лече-
нието на болното си де-
те. Тогава Стефан Стам-
болов е председател на
Народното събрание,
но вече се очертава ка-
то най-влиятелната лич-
ност в Княжеството.
     Стамболов е поканил
верния си другар от
онези славни времена -
едно, за да си припом-
ни за тях и да се поизтъ-
кне пред Олимпий, кой-
то по време на Априлс-
кото въстание учи в Па-
риж, друго - за да го ви-
дят старите му акрани,
с които заедно са вдига-
ли въстание какъв голям
човек е станал.

Наистина, бедният
учител от Търновско не
може да познае в този
гордо изправен човек,
облечен във фрак, няко-
гашния дрипав  хъш,
който се е крил в дома
му и заедно са правили
съзаклятия. Въпреки ис-
крената молба на чове-
ка с болното дете, Стам-
болов отказва. Тогава се
намесва капитан Панов
и го пита - нали имате
там фондове, специал-
но за такива цели? А
Стамболов отсича - ня-
ма как, едва сме дошли
на власт, какво ще ста-
не, ако започнем да
уреждаме своите хора,
нали "старите ще ни
изядат с парцалите". По-
крусата на молещия е
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безмерна.
А в този разговор

проблясват и първите
искрици на сблъсък ме-
жду Стамболов и капи-
тан Панов. Този непри-
мирим сблъсък ще до-
веде само след две годи-
ни и половина до разст-
рела на офицера по при-
съда, утвърдена лично
от неговия някогашен
приятел. През тези две
години, обаче, Олимпий
Панов ще стане начал-
ник на българската ар-
тилерия, герой от сраже-
нията при Сливница,
участник в преврата
срещу княз Александър
Батенберг и в офицерс-
ките бунтове в Русе и в
Силистра, завършили с
неговия и на други ге-
рои от Сръбско-бъл-
гарската война, като ма-
йор Атанас Узунов, раз-
стрел. А още преди тази
среща офицерът-артиле-
рист вече е записал име-
то си в българската исто-
рия като Гълъба, както
ласкаво го е наричал Лю-
бен Каравелов.
   "Олимпий Спиридонов
Панов е роден на 17 юни
(29 юни) 1852 година в
Шоп Тараклия, Бесара-
бия. Навремето семейс-
твото му бяга от Плевен-
ско в Русия, след като дя-
до му Пано е пребит до
смърт от турците, а имо-
тът им е разграбен и
опожарен.  Завършва
Болградската гимназия
през 1867 г. и продължа-
ва образованието си в
Техническото училище
за шосета и мостове в
Букурещ.

В Румъния се запозна-
ва с Любен Каравелов,
Ангел Кънчев и Панайот
Хитов. От 1872 до 1874 го-
дина, в най-жаркото ре-
волюционно време, кога-
то Левски обикаля и бу-
ни българските земи, е
член и секретар на Бъл-
гарския революционен
централен комитет в Бу-
курещ. Там става един от

любимците на Любен
Каравелов, който го нари-
ча "моя Гълъб".

През  1875-1876 г. след-
ва строително инженер-
ство в Париж, след което
се връща в Букурещ, ста-
ва подпредседател на
Българското централно
благотворително общес-
тво (1876). Участва в на-
бирането на български
доброволци за Сръбско-
турската война, на която
толкова се е надявал при-
ятелят му Стефан Стам-
болов за успеха на Ап-
рилското въстание. От
Букурещ датира и прия-
телството му с бъдещия
виден политик. През Ос-
вободителната война
Олимпий Панов е опъл-
ченец в 1-ва рота на 1-ва
Опълченска дружина.
Участва в боевете при
Стара Загора. За прояве-
на храброст е произведен
в офицерско звание пра-
поршчик. Проявява се и
на Шипка. Награден е с
"Георгиевски кръст".
Още в руската войска
става командир на полу-
батарея в Планинската
батарея.     След Освобо-
ждението завършва Ми-
хайловската артилерийс-
ка академия в Санкт Пе-
тербург (1880-1883 г.). По-
стъпва в българската
земска войска като ко-
мандир на 2-ра полуба-
тарея от планинската ба-
тарея, след което е стар-
ши батареен офицер в 12-
та батарея в Шумен. В
края на 1884 година пое-
ма командването на 5-а
батарея на 1-ви артиле-
рийски полк. Тогава все
още основните команд-
ни позиции в българска-
та войска се заемат от ру-
ски офицери. Веднага
след Съединението на
Княжество България и
Източна Румелия през
1885 година и последва-
лото, по заповед на им-
ператор Александър
Трети, изтегляне на рус-
ките офицери, капитан

Олимпий Панов е назна-
чен за началник на арти-
лерията в българската
армия.  По време на
Сръбско-българската
война младият капитан
има решаваща роля за
победата на български-
те войски в Сливнишко-
то сражение.

На третия ден от бит-
ките - 7 ноември капи-
тан Панов извежда ма-
лобройните защитници
от укрепленията в цен-
търа на Сливнишката
позиция срещу Дринс-
ката дивизия.

Атаката предотвратя-
ва сръбския контраудар
към рида Три уши и за-
твърждава успешния
завършек на битката.
Атаката на Мека Црев и
Три уши е започната от
Бдинския полк с коман-
дир капитан Марин Ма-
ринов по заповед на ро-
тмистър Анастас Бенде-
рев. Младите офицери не
се съобразяват с решени-
ето на Коронния военен
съвет да се водят само от-
бранителни боеве, дока-
то пристигнат подкреп-
ленията от Южна Бълга-
рия и смело атакуват
сърбите, като ги обръщат
в бягство. Преломът на
Сливница отваря пътя
към сърцето на Сръбско-
то кралство. Пирот е  пре-
взет, пътят към Ниш и

Белград и към двореца на
агресора крал Милан Об-
ренович е начертан в
плановете на нашите во-
еначалници. Тайнствена
визита на фронта на авс-
тро-унгарския посланик
граф Кевенхюлер-Меч
обаче спира настъплени-
ето. На 9 декември ка-
питан Олипмий Панов
се увенчава със славата
на победителите, като
подписва пакта за при-
мирие със Сърбия.
   През април 1886 годи-
на Панов е назначен за
командир на новосфор-
мираната артилерийска
бригада с чин майор.
След преврата на 9 ав-
густ, целящ детронира-
нето на княз Александър

Батенберг, Олимпий Па-
нов за четири дни (12-16
август) е военен минис-
тър във временното
правителство на Петко
Каравелов. Посредничи
успешно за предотвра-
тяване на въоръжен
сблъсък, убеждавайки
противниците на Батен-
берг да напуснат София
преди пристигането на
войските, останали вер-
ни на княза. След неус-
пеха на преврата е арес-
туван. През ноември  е
уволнен от армията по
подозрения за участие в
заговора във Военното
училище за сваляне на
Регентството. Правител-
ството на Радославов го
интернира в Ловеч, а
по-късно  го екстерни-
ра в Румъния. В Буку-
рещ Панов се включва
в революционния коми-
тет, който подготвя въс-
тание в България. По ня-
каква странна ирония
на съдбата, то е насоче-
но срещу неговия няко-
гашен най-добър прия-
тел Стефан Стамболов,
застанал начело на Ре-
гентството след абдика-
цията на княз Батенберг.
    На 19 февруари 1887
година майор Атанас
Узунов вдига в Русе во-
енен бунт, който трябва
да даде начало на въста-
нието. То трябва да пре-

махне от власт Регентс-
твото на Стамболов и
след това да бъде потър-
сена помощта на Русия
за нов владетел и ново
управление на страната.
Олимпий Панов прави
опит да се присъедини
към бунтовниците, но е
заловен още при преми-
наването на Дунава. Въ-
преки че не успява да се
включи в бунта, който
бързо е потушен, е осъ-
ден на смърт и е разстре-
лян заедно с водачите му.
Военният съд се ръково-
ди лично от довчерашния
му колега и приятел ма-
йор Рачо Петров, а при-
съдите са писани под ли-
чната диктовка на Стам-
болов по телеграфа. Ко-

гато майката на Стамбо-
лов го попитала - а с
Олимпий какво ще стане,
Стефане, него поне не
можеш ли да завардиш,
Стамболов мрачно отго-
варя - утре запали една
свещ за душата на Олим-
пий." /в."Българска ар-
мия,25 април 2014 г./
    Този борбен бесарабс-
ки българин не е забра-
вен. И като четем него-
вата биография се обна-
деждаваме, че българс-
ката историческа памет
е жива в сърцата на бъл-
гарите, независимо дали
са в България, Турция,
Гърция, Румъния, Мол-
дова, Унгария или дру-
гаде по света. От Нико-
лай Плагов, координатор
на бесарабските българи
- преселници в Северои-
зточна България, нау-
чих, че вече е взето ре-
шение от Тараклийска-
та българска общност за
построяване на нов па-
метник на Олимпий Па-
нов. И аз видях, когато
бях на Международния
фолклорен фестивал в
Тараклия /Молдова/, от-
реденото за паметник
място. То е на центъра,
редом до кметството,
музея и читалището.
   Най-голяма изненада
за мен беше да се запоз-
ная с правнук на вид-
ния поборник Олим-
пий Панов. Представи
ми го отново Николай
Плагов, който като тара-
клиец по рождение, осо-
бено милее за своите ро-
дни герои. Дълго време,
чрез различни свои поз-
нати и институции, той
работи по издирването
роднини на Олимпий
Панов и трудът му се
увенчава с успех като
открива Денис.

Денис Димитриевич
Габров говори с мен на
оня чист роден българс-
ки език, на който се въз-
хищавахме през цялото
време, докато бяхме в
Тараклия и Твардица /
Молдова/през септемв-
ри тази година. Не може-

те да си представите
колко удовлетворена бях
от това запознанство - са-
мо 36-годишен, военен
руски офицер, чиято ба-
ба Уляна Афанасиевна и
дядо Георги Иванов Габ-
ров са го научили и него
на български език, макар
да са живели и самият
той да е роден в Латвия,
с.Лиспая. Изцяло българ-
ско селище. А баба му е дъ-
щеря на сестрата на Олим-
пий Панов, който не е бил
женен, разстрелян на 35-го-
дишна възраст.

Денис издирва близ-
ките си и почти е готов
да напише родословното
си дърво, за чието разк-
лоняване и сам е допри-
несъл. Има син Даниел,
който е роден в Бълга-
рия, във Варна, точно
преди една година. И то-
ва не е случайно, смеем
се с Даниел и се радваме
и на този израз на българ-
щина.

За съжаление първата
среща с Денис в нашата
редакция продължи
твърде кратко, защото ка-
питан III ранг Габров има
точно определено време
за почивка на брега и се
връща на кораба си точ-
но, по устав, както е учил
в Калининградското  во-
енно училище.

Преди Коледа е редно
да си спомним за всич-
ки българи, християни,
пръснати по цялото зем-
но кълбо /без да е силно
казано/, да се свържем
заради роднинството си
с тях и да си честитим
празника, като чувство-
то за близост наистина
ни обедини около идея-
та за България.

Честита Коледа, Де-
нис, на цялото ти семей-
ство, както и на Евгения
Павлова, внучка на
борбения бесарабски
поп  Паскал,  по
нястоящем ученичка в
Добрич, при чиито роди-
тели в Тараклия госту-
вахме и пазим крепко
дружбата си с тях.
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