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Ген. Пантелей Киселов
23.10.1863 (Свищов) - 14.10.1927 г. (София)

Ген. Иван Колев
15.09.1863 (с. Бановка, Бесарабия) - 28.07.1917 г. (Виена)

Ген. Стефан Тошев
18.12.1859 (Ст. Загора) - 27.11.1924 г. (Пловдив)

Митовете за големите български во-
еначалници се раждат в момент на съд-
бовни и драматични събития. Те оста-
ват трайно в народната памет, когато в
часа на изпитанията се открояват хара-
ктерите им, волята и пълководческият
им талант.

Търсейки измеренията на истори-
ческото присъствие на командния съ-
став, се докосваме до една особена
нравствена и духовна природа, защо-
то това са хора от елита на българс-
кото общество, зад които стоят лич-
ности, големи в мислите си, идеите и
действията си.

Първата световна война е в раз-
гара си. Годината е 1916. Трета бъл-
гарска армия започва операция за ос-
вобождението на Добруджа. В ана-
лите на българската военна история
има изписани много страници за то-
зи неповторим боен марш. Там са
недостигнатите в оперативно и так-
тическо отношение примери за май-
сторството на българските военачал-
ници, за силата и мощта на българс-
ката армия. Само за три дни след
началото е превзета една от най-сил-
ните опорни точки на противника -
Тутраканската крепост. Месец след
това е придобита и овладяна Куба-
динската позиция. За 4 месеца Трета
българска армия поставя противни-
ка (румънски, сръбски и руски час-
ти) на колене и ликвидира за бъл-
гарското Главно командване Север-
ния фронт. Този безспорен факт е
дело на плеяда български военачал-
ници. За тях са изписани не малко
неща, но още много остават покри-
ти с праха на времето и забравата, а
историята, за разлика от хората, не
забравя тези, които са били нейни
творци и главни действащи лица.

Освободителите на Добруджа през
Първата световна война са преди всич-
ко български войни от Трета българс-
ка армия. Това е родовият състав, там
са героите, мъжете, обикновените чеда
на България, но в случая става дума за
големите български военачалници, ос-
тавили в историята имената си на осво-
бодители на Добруджа през 1916 г.

Ген.Стефан Тошев
Сред тези достойни българи стои

името на генерала от пехотата Стефан
Тошев. За него и досега историята не е
казала всичко. Сред най-видните стро-
ители на българската армия в бурната
следосвобожденска епоха, достигнал до
върховете на военната йерархия, но ос-
танал близо до обикновения войник,
той си спечелва името на ерудиран, во-
леви и обичан военачалник. Това е съ-
всем естествено, защото ген. Тошев е
посветил живота на армията на борба-
та за национално обединение на бълга-
рите. Жизненият му път започва в Стара
Загора през 1859 г. През Руско-турска-
та война (1877-1878 г.) е доброволец в
Осма опълченска дружина. През 1879
г. завършва първия випуск на Военно-
то училище. На 10 май с.г. е произве-
ден в чин подпоручик и зачислен в VI
пехотна старозагорска дружина от Из-
точнорумелийската милиция като ко-

мандир на рота, а след това служи в Х
пехотна хасковска дружина. През Сръ-
бско-българската война (1885 г.) с чин
капитан, е дружинен командир от III
пехотен бдински полк и участва в бое-
вете на височините “Мека Цръв” и “Три
уши” на Сливнишката позиция. След
войната временно е командир на Трети
пехотен полк, а по-късно на XI пехо-
тен полк. След това се издига до ко-
мандир на дивизия. На 1 януари 1904
г. е произведен в чин генерал - майор.

През Балканските войни (1912-1913)
неговата Първа пехотна софийска ди-
визия, в състава на Трета армия, учас-
тва в настъпателните операции на Тра-
кийския военен театър. Завоюва побе-
дите при Гечкенли и Селиолу, а след
това се сражава за подстъпите на Ча-
талджанската укрепена позиция. В Ме-
ждусъюзническата война (1913 г.) ко-
мандва Пета армия, която спира устре-
ма на сръбската армия в направление
на Кюстендил, а по-късно преминава в
успешно контранастъпление в Креснен-
ското дефиле срещу гръцката армия.
След демобилизацията е началник на
Втора, а след това на Трета военноин-
спекционна област. Междувременно на
5 август 1913 г. е произведен в чин
генерал-лейтенант.

Военният талант на ген. Тошев
с истинската си сила блясва през
Първата световна война, когато по-
ема командването на Третата бъл-
гарска армия. Тя наброява около
100 000 души и осъществява един
от най- блестящите настъпателни
операции  на българската армия
през цялата война. И всичко това е
свързано с името на генерал Ст. То-
шев, който поема цялата отговор-
ност, стратегическа мъдрост и во-
ля, за да изпълни на дело плана на
Главното българско командване на
фелдмаршал Макензен за бойните
действия срещу Румъния. А в то-
зи план се предвижда овладяване-
то на Тутраканската крепост и пре-
правите на р. Дунав, след което на-
стъплението да продължи към Се-
верна Добруджа, където противни-
кът да се притисне към делтата на
р. Дунав и  бъде напълно разгро-
мен. Само за 4 месеца този план се
изпълнява с методическа точност.
Началото на общото настъпление е
дадено на 2 септември 1916 г. Две
трети от личния състав на Трета
армия се насочва срещу Тутракан.
Съгласно разработения от ген. То-
шев план, тук се съсредоточава ця-
лата артилерия на армията. На 5
септември, в 8 часа сутринта, за-
почва настъплението на крепостта.
На 6 септември вечерта български-
те полкове влизат в Тутракан като
победители. Ген. Тошев умело из-
ползва объркването на румънско-
то командване и организира настъ-
плението на север. На 13 септемв-
ри Трета армия се разгръща по це-
лия фронт от Дунав до Черно мо-
ре, а на 18 септември започва ата-
ката на Кубадинската позиция. Сре-
щнала твърдата съпротива, Трета

армия, далновидно ръководена от
своя командващ, преминава вре-
менно в отбрана и усилена подго-
товка за ново настъпление. В този
момент ген. Ст. Тошев влиза в кон-
фликт със съюзното командване в
лицето на фон Макензен, защото
добре разбира, че в случая надде-
ляват стратегическите интереси на
Германия, а не на българското ко-
мандване. За историята на тези раз-
ногласия, които стигат до остър
конфликт, предотвратен от намеса-
та на престолонаследника Борис Ко-
бурготски, са добре описани и по-
дробно анализирани. Ген. Тошев е
отстранен от длъжността команд-
ващ армията, преди нейното нас-
тъпление към Кюстенджа. Трета
армия е разделена на две групи.
Западната група, под командване-
то на ген. Тошев, на 21 октомври
1916 г. извършва решителен про-
бив в укрепените позиции на про-
тивника в направление към Куба-
дин, на 22 октомври е овладян гр.
Кюстенджа. След този успех, ген.
Тошев отново поема командването
на Трета българска армия, с която
продължава настъпателните дейст-
вия срещу румънските  войски и
достига рубежа Кюстенджа-Меджи-
дие-Черна вода, а резултат на което
съпротивителните сили на против-
ника чувствително отслабват. По-
бедите на Трета армия са впечатля-
ващи, но неприязънта на германс-
кото командване към ген. Тошев се
засилва, което го принуждава той
да напусне заеманата длъжност, и
то в момент, когато трябва да съби-
ра лаврите на победите.

На 25 март 1917 г. е произведен в
генерал от пехотата, а до края на вой-
ната е генерал-губернатор на Македон-
ската област, а след това командва Че-
твърта армия. След демобилизацията
се уволнява от армията и излиза в за-
паса през 1919 г., след 40-годишна во-
енна служба. Умира на 27 октомври
1924 г. в Пловдив, но името му остава
завинаги свързано с историята на ос-
вободителния поход в Добруджа.

Ген.Пантелей Киселов
Другата голяма фигура в плеядата

български военачалници, освободите-
ли на Добруджа, е генералът от пехо-
тата Пантелей Киселов. Това е чове-
кът, който донася голямата победа на
българската армия при овладяването
на Тутраканската крепост и началото
на пробива на Кубадинската позиция.
Това е звездният миг от военната му
кариера, но преди това изминава дъ-
лъг и труден път. Роден е през 1863 г.
в гр. Свищов. Пред 1883 г. завършва
Военното училище в София. На 30
август с.г. е произведен в чин подпо-
ручик и зачислен в Петнадесета пехот-
на ломска дружина. Участва в Сръбс-
ко-българската война (1885 г.) като ро-
тен командир в защитата на Видинска-
та крепост. След войната заема различ-
ни длъжности - командир на рота, ко-
мандир на Свищовски граничен учас-
тък, комендант в София. На 1 януари

1910 г. е произведен в чин полковник
и назначен за командир на Пети пехо-
тен дунавски полк.

По време на Балканските войни
(1912-1913 г.) командва Осми пехотен
приморски полк. Сражава се при Се-
лиолу, Гечкенли и Караагач. През Ме-
ждусъюзническата война (1913 г.) не-
говият полк воюва срещу сърбите на
Калиманската укрепена линия. Слава-
та си на голям български военачалник
ген. Киселов спечелва обаче от момен-
та, когато през 1914 г. поема командва-
нето на Четвърта пехотна преславска
дивизия. Натрупал богат боен опит от
участието си в двете войни, той започ-
ва третата война с ореола на командир,
умеещ да въздейства върху войниците
с личното си обаяние и рядко упорст-
во в преследването на поставената цел.

А целта през есента на 1916 г. е
ясна -  да се освободи Добруджа.
Войната срещу Румъния започва с
превземането на вратата на Добру-
джа - силно укрепената крепост Ту-
тракан. Общото командване на вси-
чки атакуващи части плюс Четвър-
та пехотна дивизия се възлага на
ген. Киселов. От този момент вър-
ху плещите му ляга голяма отго-
ворност, защото от атаката на кре-
постта зависи изхода на войната сре-
щу Румъния. Той спокойно приема
хвърления жребий и с твърда ръка
и непреклонна воля на 5 септември
1916 г. започва атаката. Овладява-
нето на този “Вердюн на Балкани-
те”, както го наричат западните во-
енни капацитети, в най-големи де-
тайли  и подробности е описано в
нашата военна история. Именно в
аналите на тази голяма победа ярко
свети името на ген. Киселов. Умело
напипвайки пулса на боя, той вкар-
ва своя резерв в най-върховния мо-
мент и разширява пробива. На 6
септември към 14 часа и 30 мин .
над Тутракан се издигат бели зна-
мена. Не са толкова много случаите
в световната история, когато една
силно укрепена крепост е атакувана
без обсада, а мълниеносно, с реши-
телен щурм и само за 48 часа е ов-
ладяна. Ето това е резултатът от
твърдата ръка на командващият ге-
нерал Киселов. За историята оста-
ват резултатите  и последиците от
тази блестяща победа, а за генерала
- ореолът на голям военачалник. В
мемоарите след войната се прокра-
дват редове на омаловажаване  ро-
лята на ген. Киселов, някои го пос-
тавят в сянката на ген. Тошев, чия-
то идея  всъщност решава той . Но
да бъдем справедливи, всеки един
план, колкото и гениален да е той,
ако няма адекватен изпълнител, не
може да се реализира. В случая, под
ръководството на ген. Киселов, ата-
ката на Тутракан  се превръща в
шедьовър на военното изкуство и
връх в българската военна история.
Че ген . Киселов е неподражаем и
непредсказуем изпълнител се пот-
върждава  и от други негови под-
визи, които той извършва, които

той извършва със своята Четвърта
пехотна дивизия, но достатъчно е
да спомена само едно от примерите
- пробивът на Кубадинската пози-
ция. Тук той е не само вещ изпъл-
нител, но и творец на бойното по-
ле. На 18 септември 1916 г. започ-
ва атаката на Кубадинската позиция,
поради неуспех обаче, частите пре-
минават в отбрана. И сега на сцена-
та излиза  ген. Киселов и неговата
желязна дивизия, която според пла-
на, трябва да атакува самия център
на позицията. Атаката започва на
19 октомври с първоначален успех
на ген. Киселов, след тридневни те-
жки боеве Кубадинската позиция е
овладяна. Успехът е пълен и стра-
тегически, защото ако при Тутра-
кан се нанася зашеметяващ удар,
при Кубадин фактически се решава
изходът на бойните действия в Ру-
мъния. Именно при Кубадин, ген.
Киселов, човекът с желязната и ма-
гнетична сила на военачалник, вли-
за в списъка на най-достойните ге-
нерали на българската армия. На 1
януари 1916 г. той е произведен в
чин генерал-майор, а на 17 август
1917 г. в чин генерал-лейтенант. От
1917 г. до края на войната със сво-
ята дивизия той се сражава на Юж-
ния фронт. След войната е начал-
ник на Трета военноинспекционна
област. Пред 1919 г. е произведен в
чин генерал от пехотата и уволнен
от армията. Умира на 14 октомври
1927 г. в София, но за историята
остава като героят от Тутракан.

Ген.Иван Колев
Когато говорим за освободителни-

ят поход в Добруджа и за неговите
герои, не можем да прескочим една от
легендите на тази война, един от най-
големите кавалерийски военачалници
в българската военна история - гене-
рал-лейтенант Иван Колев. Той е от
онези хора, които съдбата е белязала
да бъдат герои. Роден е през 1863 г. в
бесарабското село Бановка. През 1884
г. пристига в България , участва в Сръ-
бско-българската война като добро-
волец в ученическия легион. През
1887 г. завършва военното училище
в София. На 24 април с.г. е произве-
ден в чин подпоручик и зачислен в
Трети конен полк. Военната му кари-
ера е свързана с известната Генерал-
щабна академия в Торино, Италия,
която завършва през 1894 г. В след-
ващите десетилетия заема различни
щабни и командни длъжности в бъл-
гарската армия. През Първата балкан-
ска война (1912-1913 г.) е началник-
щаб на Трета армия, а след това в I
резервна армия и V отделна армия.
На 2 август 1915 г. е произведен в
чин генерал-майор, командва Х пехо-
тна беломорска дивизия.

Името на ген. Колев като голям во-
еначалник се свързва с военната 1916
г. През март той е назначен за начал-
ник на I конна дивизия. Със своя ши-
рок поглед и аргументирана убедител-
ност, ген. Колев много преди началото
на бойните действия срещу Румъния

доказва оперативната и тактическа ро-
ля на конницата. Съгласно общосъюз-
ния план за войната, на I конна диви-
зия се възлагат задачи да осигурява
фланга на двете основни настъпващи
групировки на Трета армия. На 2 сеп-
тември, рано сутринта, ескадроните на
ген. Колев преминават границата. В
историята, от началото на този хиля-
дакилометров марш до делтата на р.
Дунав, ген. Колев записва няколко сра-
жения - шедьоври. Те предизвикват
удивлението, дори на такъв кавалерий-
ски ас, като германския фелдмаршал
Август фон Макензен. По-късно, след
големите победи на българските кава-
леристи при Куртбунар (Тервел), Ка-
рапелит и Кочмар, боя при Добрич и
селата Мустафаачи и Азаплар този све-
товен капацитет при награждаването на
ген. Колев с германския железен кръст
“За храброст” ще изкаже своето иск-
рено възхищение с думите: “Като стар
кавалерист, с особен интерес следях
действията на Българската конна диви-
зия и винаги бях във възторг от ней-
ните смели и чисто кавалерийски  дей-
ствия. Мога да ви уверя, че досега се
беше наложило убеждението, че атака
на конницата срещу пехота е невъзмо-
жна. Вие с няколко примера го опро-
вергахте. Много висши кавалерийски
началници, мои другари, Ви завиждат
и не мога с писма да ги уверя, че това,
което сте направили, е свършен факт.”.

За ген. Колев и неговата дивизия
се написани купища книги и въпреки
това ще се изпишат още много, защо-
то тази невероятна личност на изклю-
чителен кавалерийски началник въз-
действа с невероятна сила. В сраже-
нията той се откроява със своята во-
ля и хладнокръвие. В боя при Доб-
рич противниковите войници дости-
гат на стотина метра от българските
позиции, мигът е върховен, а напре-
жението - неописуемо. Въпреки това,
ген. Колев изчаква търпеливо, но ко-
гато удря часът на истината, когато
неговият пълководчески гений бляс-
ва с пълна сила, на бойното поле оста-
ват стотици вражески трупове, а ужа-
сът и паниката сред румънските части
сломяват съпротивата им.

Това е тактиката на ген. Колев, то-
ва е неговата сила и воля - да нанесе
удар със своите конници в точно опре-
делен момент и на точно определено
място. Ген. Колев остава неповторим
като началник на Българската конни-
ца, която след неговата смърт, на 28
юли 1917 г. не намира достоен негов
заместник. Ген. Колев умира в разгара
на войната, на върха на славата и все-
народното признание. Неговото име
става легенда, която и днес в равнинна
Добруджа се носи за ужас на враговете
и пример за нас, българите. Наред с
имената на останалите освободители на
Добруджа, ген. Колев оставя чрез де-
лата си посланието си към поколенията
- да обичат Отечеството си, да побеж-
дават с талант и воля на бойното поле,
да съхранят вечно жив победоносния
и непреклонен дух на българина.

н.с. д-р Светлозар НЕДЕВ




