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Изгубеният Свиленград

25. серия от поредицата "Изгубеният Свиленград"

10-а рота превзема на нож Суютлю баир
Храбрият капитан Никола Андреев пада на бойното поле, пронизан от щикове

Още в първите
дни на Балканската
война Втора армия ми-
нава в настъпление по
долината на р. Мари-
ца. Нейната задача е да
обсади Одрин и осигури
операциите на главни-
те сили. Без да среща
особено противодейст-
вие, войската настъп-
ва успешно и достига
линията Бештепе (дн.
Пендалофос) - Кадъкьой
(дн. Дикеа) - Дуванджа
(дн. Доанджа) - Юскю-
дар (дн. Щит) - Ха-
джикьой  (дн. Благунци)
- Фикел (дн. Маточи-
на). На 7 октомври
1912г. командващият
ген. Никола Иванов из-
дава заповед "да се про-
дължи приближаването

"Народа си да ви-
диш ти свободен девиз
за тебе бе велик", пише
на гроба му в Свиленг-
рад. Целия си  живот
той отдава в служба на
отечеството с мисъл-
та за неговото обеди-
нение и напредък. Нико-
ла Андреев е роден на
30 март 1876г. в Ста-
ра Загора. След като за-
вършва гимназия, се
явява на предварителен
изпит и постъпва във
Военното училище в Со-
фия. Младият юнкер
проявява голямо усър-
дие при усвояване на во-
енните науки и през
1898г. завършва учили-
щето като подпоручик
от пехотата.

Офицерската му
служба започва в 10-и
пехотен родопски полк
в Хасково. През 1902г.
е повишен в чин пору-
чик и е преместен да
служи на южната гра-
ница като началник на
подучастък. Две години
по-късно отново е на

служба в Хасковския
гарнизон, но е зачислен
в 28-и пехотен стремс-
ки полк, с който е пре-
местен в Карлово. След
още две години, вече ка-
питан, става командир
на рота. След това е

Победата на българската
войска при Суютлю баир е от голя-
мо значение за по-нататъшната об-
сада на Одрин. След сражението ко-
мандирът на 8-а тунджанска диви-
зия генерал-майор Димитър Кирков
благодари на офицерите и войници-
те за проявената храброст. С на-
рочна заповед той обявява преиме-
нуването на село Кадъкьой на Ка-
питан Андреево. По-късно костите
на загиналия командир са пренесени
в старите гробища на Свиленград.
Това се прави, защото след Между-
съюзническата война Кадъкьой е
предадено на Турция, а после преми-
нава в пределите на Гърция под име-
то Дикеа. За да запазят спомена за
капитан Никола Андреев, бежанци-

към Одрин с цел да се
окръжи северозападни-
ят участък между Тун-
джа и Арда."

Срещу български-
те войски в Тракия е
развърната Източната
турска армия на Абду-
лах паша, състояща се
от 3 низамски корпуса.
Тя също получава запо-
вед за активни дейст-
вия: като се опре на
крепостите Одрин и Ло-
зенград, да настъпи на
север и разгроми непри-
ятеля . В резултат
пламват ожесточени
боеве. 3-а пехотна бал-
канска дивизия отбива
удар от 11-а низамска
дивизия, докато 1-ва со-
фийска дивизия и част
от 4-а пехотна преслав-

ска дивизия се изнасят
в западна посока към
Селиолу и Гечкенли.
Срещу тях се хвърлят
3-а низамска дивизия и
Измирската редифска
дивизия.

Турците атаку-
ват българските пози-
ции, като се опитват
да обхванат флангове-
те им. След тежки сра-
жения, при които на ня-
колко пъти се стига до
ръкопашен бой, българ-
ските части успяват
да заемат височините.
Командването извежда
на фронта и основни-
те сили на 5-а пехотна
дунавска дивизия. Прик-
ривани от огъня на ар-
тилерията, полковете
настъпват устремно

към Ескиполос, Петра
и Ериклер.

В същото време
противникът предпри-
ема офанзива срещу 8-
а тунджанска дивизия,
съпроводена с големи
боеве на позициите око-
ло селата Юруш и Ка-
дъкьой. Целта на тур-
ския излаз е да се отб-
лъсне колкото е въз-
можно по-назад отря-
дът, застрашил Одрин-
ската крепост. Иници-
ативата за действия-
та е иззета отново в
български ръце благода-
рение на героизма на
офицерите и  войници-
те. След продължите-
лен кръвопролитен бой
неприятелят отстъп-
ва, като оставя на по-

лесражението
стотици уби-
ти, артиле-
рия и муни-
ции. Много
жертви дава
и българска-
та войска .
Само от със-
тава на 51-ви
полк загиват
48 души. Сред
тях е и капи-
тан Никола
Андреев, на
чиято реши-
телност и
храброст в
значителна
степен се дъл-
жи извоюва-
ният успех.

Капитан Никола Андреев

назначен за възпитател
във Военното училище.
Съвременниците му го
определят като отлич-
но подготвен строеви
офицер, образован и та-
лантлив, който със своя
честен характер, спра-
ведливост и сърдеч-
ност неусетно завладя-
ва сърцата на подчине-
ните си и печели ува-
жението на своите на-
чалници и другари.

При обявяването
на мобилизацията капи-
тан Андреев напуска по
заповед Военното учи-
лище и заминава за Тър-
ново Сеймен (дн. Симе-
оновград). Той поема ко-
мандването на 10-а пе-
хотна рота с числе-
ност 263 души, от ко-
ито 11 действащи во-
еннослужещи,  а оста-
налите - запасни войни-
ци. Ротата е част от
3-а дружина на 51-ви ре-
зервен полк в състава
на 8-а пехотна тун-
джанска дивизия. На 20
септември войсковите

части се разполагат
край Харманли, където
провеждат тактически
занятия и бойни стрел-
би. Със своя оптими-
зъм  командирът пов-
дига бойния дух на под-
чинените си и им вдъх-

ва воля за победа. Вой-
ниците му са уверени,
че ще надвият врага
още в първите дни на
войната, пише за трес-
кавите дни на подго-
товка Борис Куюмджи-
ев.

На 5 октомври

1912г. с развети знаме-
на 51-ви полк влиза в
Свиленград, където е
посрещнат с радост
от местното населе-
ние. Сутринта на след-
ващия ден полкът нас-
тъпва по направление

към село Чермен (дн.
Орменион) и оттам се
отправя за железопът-
ната станция Ка -
дъкьой, като по пътя
разпръсква турски гра-
нични подразделения.
На 8 октомври следо-
бед пламва кратко сра-

жение с турски части,
които настъпват по
посока на село Юруш
(дн. Дилофос).  Поради
падането на нощта бо-
ят скоро затихва. Вой-
ниците нощуват на по-
зицията в бойна готов-
ност. С пукването на

те от селата Дуванджа и Кемал,
установили се да живеят в гранич-
ното Виран теке приемат през 1934г.
ново име на селището - Капитан Ан-
дреево. След 9 септември 1944г. гро-
бищата на Свиленград са изнесени
вън от града, където са сега, а ста-
рото им място е превърнато в парк.
Градският съвет взема решение гро-
бовете на капитан Никола Андреев
и поручик Христо Топракчиев, заги-
нал със самолет в първите дни на
войната, да останат по местата
си. През 1982г. костите на героя от
Балканската война капитан Андре-
ев са преместени в село Капитан
Андреево и са погребани пред скро-
мен бюст-паметник.

Път след смъртта

Български пехотни части преди атака на Одрин. Фотография от 1912г.

студеното есен-
но утро те за-
почват да се
окопават по ли-
нията Юруш-Коюнлъ.
Разузнаването донася,
че с част от силите
си одринският гарни-
зон е предприел излаз,

за да спре и разстрои
подхождащите откъм
Свиленград български
войски.

В 9 часа от близ-
кия гребен батареи на
противника откриват
огън. Боят бързо се
развихря. Турците, в

състава на които са час-
ти от редифската гю-
мюрджинска дивизия,
напредват с превъзхож-
дащи сили към левия

фланг на 3-та пехотна
дружина. Командирът й
полк. Иван Пачев опис-
ва боя така: "Ротите
посрещнаха атаката с
голямо хладнокръвие и се
биха геройски. Войници-
те търпяха големи загу-
би от неприятелския

Военен лазарет при село Капитан Андреево (Кадъкьой). Пощенска кар-
тичка от архива на Иван Чончев


