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Изгубеният Свиленград

24. серия от поредицата "Изгубеният Свиленград"

През нощта на
5 октомври 1912г.
Свиленград заспива в
пределите на Ос-
манската империя.
На сутринта се съ-
бужда в пазвите на
майка България. Той
е първият град, ос-
вободен през Балкан-
ската война и пър-
вата реална победа
на българската ар-
мия в хода на вой-
ната. В чест на та-
зи победа върху па-
рапета на стария
мост на р. Марица
е поставена камен-
на плоча с надпис:
"Лейбгвардейски на
Негово величество
конен полк. 5 ок-
томври 1912".

Бойните действия
започват в 5 часа сут-
ринта, когато части
от 30-и пехотен шей-
новски полк атакуват
турска наблюдателница
на връх Курткале (дн.
Шейновец) - най-висо-
кия връх на граничното
било в Родопите, откъ-
дето армията на про-
тивника получава све-
дения за долините на
реките Арда и Марица.
Под командването на
капитан Георгиев 7-а
пехотна рота достига
на 200-300 крачки от
поста на седловината.
Движението на войни-

ците в тъмното е от-
крито от постови ку-
чета. Разбудени, турс-
ките граничари откри-
ват огън. На зазорява-

На 5 октомври 1912г. българската войска извоюва първата си победа в хода на Балканската война

Цар Фердинанд влиза тържествено в освободения Мустафапаша (Свиленград) начело на военна и религиозна процесия.
Фотография от 12 октомври 1912г. Библиотека на Конгреса на САЩ

не атакуващата рота
се разгръща в боен ред
и викове "ура" огласят
околността. Против-
никът се оттегля към
село Курткьой, където
има застава. В това
време 5-а пехотна ро-
та овладява връх Ча-
дъртепе, 6-а, 9-а и 10-а
пехотна рота, подсиле-
ни от картечен взвод,
завземат връх Кюляф-
тепе, а 6-а рота - връх
Тастепе. След като за-
ема гребена Острите
камъни,  8-а рота изп-
раща един пехотен
взвод в средновековна-
та крепост при село Ме-
зек. Заели заповяданите
им обекти, войниците
започват да се окопа-

ват. В боя за овладя-
ване на билото загиват
15 и са ранени 24 бъл-
гарски войници. Турци-
те дават 16 убити и

20 ранени.
Два часа след сра-

жението на Курткале в
щаба на деснофлангово-
то обединение присти-
га цар Фердинанд със
свитата си. Монархът
заявява на командира
на Втора армия ген. Ни-
кола Иванов, че "има
желание да отиде неза-
бавно на самата грани-
ца и да вземе участие
в боя". Очевидно той си
въобразява, че на вой-
на полковете се разпо-
лагат като за парад на
дворцовия площад в
столицата и е възмож-
но главнокомандващи-
ят със сабя в ръка да
поведе тяхното победо-
носно шествие. Генера-
лът отговаря на Фер-
динанд, че искането му
е неосъществимо. Мо-
тивира се с това, че
към 9.30 часа  все още
не са получени точни
сведения къде се водят
боеве. Епизодът е опи-
сан подробно в книгата
на Трендафил Митев
"Ген. Никола Иванов",
посветена на един от
най-видните военачал-
ници на България.

Голямото съби-
тие в първия ден от
войната е освобожда-
ването на Свиленград.
При бягството си от
града турците извърш-
ват разрушения, пре-
димно на обществени
сгради. На много къщи
са изпочупени стъкла-
та и са изкъртени вра-
тите и прозорците. В
района на турските ка-
зарми са сринати ня-
колко фурни и складове
за фураж.  Мюсюлма-
ните, които до този
момент живеят мир-
но и тихо, не остават
в града. Всички заедно
със семействата си на-
пускат своите жилища
и се отправят към Од-
рин.

В 16.30 часа
Лейбгвардейският ко-
нен полк преминава през
Свиленград сред въз-
торжените викове на
местното население.
След него влиза 51-ви
пехотен полк с музика
и развято бойно знаме,
приветстван от граж-
даните. Турският гар-

низон в града, състоящ
се от конна бригада  и
два пехотни полка с ар-
тилерия, не приема боя
с настъпващите българ-
ски части. Преди отс-
тъплението пионерна
команда прави неспо-
лучлив опит да взриви
моста на Марица. Опе-
рацията на турските
сапьори не успява - от
заредените четири ди-
намитни патрона се
възпламенява само
един, в резултат на ко-
ето са откъртени ня-
колко каменни блока.

Началото на вой-
ната е отразено във
вестник "Мир" с голя-
мо заглавие "Първа по-
беда". В информацията
се съобщава за първи-
те военни действия и
атаката на връх Кур-
ткале. "Днес стана пър-
вото сериозно сражение
в похода към Одрин.
Преди да настъпят
към Свиленград, наши-
те войски нападнаха ви-

сочините
при село
К у р т -
кьой, на-
р е ч е н и
Куртка-
ле, къде-
то тур-
ците бяха
укрепени.
След мно-
го умело
нападение
и непро-
д ъ л ж и -
т е л н о
сражение,
турската
войска се
разбяга в
безредица,
като ос-
тави уби-
ти. Един
офицер и
трима войници от
шейновския полк са ра-
нени, почти всички ле-
ко. Веднага те бяха
отправени с железни-
цата  във вътреш-
ността на лечение.

Царят, уведомен за храб-
ростта им, ги награди с
ордени. След това сраже-
ние без никакви по-ната-
тъшни препятствия
българските войски наче-
ло с музика завзеха Сви-
ленград, възторжено пос-

Фердинанд иска да се бие за Свиленград

На следващия ден
след освобождението е
свикано общоградско
събрание в конака.
Днес , 6 октомври
1912г., събрахме се до-
луподписаните и изб-
рахме почетния ни съг-
ражданин Анастас
Разбойников за кмет
на Свиленград, пише в
протокола. Помощни-
ци на кмета стават
Александър Попов и
Михаил Хаджистефов,
а за съветници в град-
ската управа са изб-
рани Спас Добрев,
Владимир Разбойников,
Димитър Сидеров, Ге-
орги Мавродиев, Хрис-
то Курдов, Никола
Анастасов, Христо
Ангелов, Христо Ма-
рашлиев, Янаки Илиев,
Христо Анастасов,
Тодор Бонев и Петър
Сарафов. Решено е гра-
дът да се преименува
от Мустафапаша на
Свиленград.

Кръщават Главната на царя
Общинските съ-

ветници заседават
почти всеки ден. Те
нареждат болницата
при джамията да ста-
не градска и да се из-
държа със средства на
общината. Избира се
комисия, която започ-
ва да събира помощи
за лечебното заведе-
ние. Управата издава
заповед за сформира-
не на санитарна служ-
ба, нарежда "да се поп-
равят луксовите лам-
би" по главната ули-
ца, а по другите улици
да се поставят фене-
ри,  да се опишат
всички празни дюкяни
и назначава градска
служба за чистота в
състав от 10 души
сметоизхвъргачи. Наз-
начени са градски аген-
ти и мухтари (квар-
тални кметове). В
края на октомври е
обявено с глашатай,
че отсега нататък

всички животни ще се ко-
лят в градската салха-
на. Изключение се прави
само за кокошките и
свинете - "те може да
се колят гдето и да е".

В знак на призна-
телност към освободи-
телите общинският съ-
вет издава няколко пос-
тановления за увековеча-
ване на имената им.
Главната улица, която
пресича града на две, е
наречена "Цар Ферди-
нанд", друга улица се име-
нува "Ген. Димитър Кир-
ков", а площадът в цен-
търа получава името на
ген. Никола Иванов. Уп-
равата взима решение на
стария мост на Марица
да се постави каменна
плоча с барелеф на Н.В.
цар Фердинанд и надпис
"На 12 октомври 1912г.
през този мост замина
царят на българите Фер-
динанд І-ий със своите по-
бедоносни войски".

Ген. Никола Иванов

Спомен от първи пост в превзетата тур-
ска територия. Пощенска картичка


