Бойният път на 24-ти пехотен Черноморски полк през „Европейската” I-ва
световна война
Из „История на 24-ти пехотен Черноморски на Н. В. Царица Елеонора полк
в Балканската, Междусъюзническата и Европейската войни
1912-1913 и 1915-1918 г.”
– Ген. о. з. Йордан Венедиков
(част 1, с продължение)
В отминалата Междусъюзническа война, България изпитва отношенията си с
всички държави, с които е имала близки или далечни интереси. От Русия, в онзи
исторически момент – 1913 г., въпреки чувствата на братство и признателност,
българският народ остава горчиво разочарован. И това е съвсем закономерно заради
явната руска подкрепа за сръбската кауза и незачитане на съюзните договорености
между България и Сърбия. Англия и Франция солидаризират позициите си с Русия. От
другата страна на очертаващото се европейско Съглашение стоят Германия и АвстроУнгария, но и те, при сключването на мира в Букурещ, също се отвръщат от България –
въпреки изгодата, която очакват от разрушаването на Балканския съюз. България,
оставена сама на себе си, се убеждава, че не може да разчита нито на съседите си, нито
на великите сили.
Българският народ свива бойните си знамена за по-благоприятни дни, които
няма да закъснеят.
През 1914 г., на 28 юни, убийството на Франц Фердинанд – австро-унгарски
престолонаследник, става повод Дунавската монархия да обяви война на Сърбия. Това
предизвиква реакция и мобилизация в Русия, в защита на сърбите, и на Германия, като
основен съюзник на австрийците. Скоро, в съглашение с Русия, към пламналата война
се присъединяват Англия и Франция. До пролетта на 1915 г. във военния конфликт се
включват Турция – на страната на Централния съюз (Германия и Австро-Унгария), а
Италия се присъединява към Съглашението.
България и Румъния се оказват стратегически важни с местоположението си –
само през тях териториално разделените съюзници могат да се свързват помежду си.
Към двете страни се отправят съблазнителни предложения.
Съглашенските отстъпки към България са съвсем неудовлетворителни, а и
несигурни. Особено относно условието за справедлива корекция на границата в
Македония. А главната цел на българския народ по онова време е точно
освобождаването на македонските краища.
Централните сили се съгласяват с българското желание за реванш и претенциите
за обединение на етническите български земи. Това довежда до сключването на
военния съюз с Германия, Австро-Унгария и Турция, под знака на който в следващите
три години българската национална енергия ще се разгърне в небивал до тогава военногероичен устрем. Усилието ще учуди света и ще ни покрие със слава, въпреки
драматичния и нещастлив завършек и последвалата катастрофа.
24-ти пехотен Черноморски полк през 1913-1915 г.

В годините на военно затишие длъжността командир на Бургаския полк
изпълнява полк. Кюркчиев, Предишният командващ полк. Недялков, веднага след
демобилизацията в 1913 г., е повишен в бригаден командир. През годините 1913 – 1915
г. Първа дружина остава в Бургас, а Втора служи като гарнизон и окупационна войска в
новоприсъединената Малкотърновска околия. Там две от ротите се разполагат в М.
Търново, а други две заемат Василико /Царево/, Ахтопол, Кости и Бродилово, където
остават повече от една година.
През цялото време до есента на 1915 г. в полка кипи трескава дейност, обучават
се неслужилите мъже от Малкотърновска и Василиковска околии, периодично се викат
на триседмично обучение запасните и пр.
И така до дългоогоочакваният от всички ден на отплата, посрещнат възторжено
от целия народ. На 10 (23 ст.ст.) Септември 1915 г. в полка се получава телеграма №
4269, с която се обявява обща мобилизация и реквизиция. Командващият полка веднага
донася за получаването на телеграмата и заповядва да се съберат офицерите. Държи им
прочувствена реч, раздава мобилизационните планове, след което заминава за 11-та
дивизия, където е назначен за бригаден командир. Офицерите възторжено запяват
„Съюзници-разбойници” и носейки на ръце командира си, сърдечно го изпращат.
Настава време за усилена работа. Командването на полка приема дотогавашния
началник на 1-ва дружина — подполковник Писаров. Мобилизацията се извършва
правилно и нормално, с повишен ентусиазъм. За първи оперативен ден е определен 14
септември и този път полкът ще формира повече части:
1. 24-ти пехотен полк — 4 дружини и 1 картечна рота.
2. Половината от 45-ти полк.
3. Първа и втора допълнителни дружини от 5-ти маршеви полк.
4. Втора етапна дружина от 3-ти етапен полк.
5. 24-та опълченска дружина, II призив.
6. Втора опълченска дружина от 3-ти опълченски полк.
Преди да се явят запасните се извършва подготвителна работа. Кадрите се
разпределят между споменатите части и се приготвят помещенията за провеждането на
мобилизацията. Построяват се коневръзи. От полковия склад облеклото се занася по
квартирите, получават се хранителни припаси, кухните се поставят по местата им.
Започва се подковаването на конете и подтягането на колите.
Запасните започват да пристигат:
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След окончателното формиране, полкът се състои от:
1. Щаб на полка.
2. Четири дружини (16 роти).
3. Една картечна рота.
4. Една домакинска рота.
5. Телефонна команда.
6. Една музикантска команда — взвод.
7. 1 дивизионен и 1 армейски парк.
Личният състав брои: 5 старши, 64 младши офицери, 4 лекари, 4 чиновници, 351
подофицери и 4195 редници. Снабден с 390 коня, 68 коли и 139 самари.
До 29 септември (12.X.) се провеждат занятия във всички делнични дни.
Пристигат войници от граничната рота и някои закъснели и числото на редниците
достига 4755.
Заминаването на полка
На 29 Септември (12.X.), войниците са пуснати в отпуск да си вземат каквото е
нужно и да се приготвят за поход. Веднага след това полкът е натоварен и потегля с
железницата, последователно в 6 ешалона – един вагон за офицерите, един за караула и
ординарците, 22 за войниците и 9 за конете и воловете за клане.
В ранното утро войниците са тържествено изпратени от бургаските граждани.
Събуден, градът оживява, всички бързат към войнишкия стан. Пред строените в
няколко линии бойци, командирът на полка произнася прочувствена реч, а отзвукът е
мощно „ура”, което се разнася навред по цялата морска шир. С усмивка на лице, гордо
и твърдо потеглят войниците, прекръстват се, изпращани от жени, деца и старци, които
ги обсипват с цветя от двете страни на дългата улица. На добър път и сетно сбогом,
геройство и вечна слава очакват смелите Черноморци.
Най-сетне влакът с железен стон потегля и забързва, съпроводен от
продължително „ура” и силно и пълно с трепет „Да живее България”, „Ние сме с
Вас...”.
Развръщане на армиите по границата
След като войната между Австро-Унгария и Сърбия се проточва, Германското
главно командване решава да унищожи Сърбия с помощта на германски и български
войски. Една германска и една австро-унгарска армия трябва да минат Дунава и Сава и
да нападнат от север, а българите, съгласно сключения договор, ще настъпят край
Дунава, за да открият връзка с Австро-Унгария и да прекъснат съобщенията на Сърбия
по Дунава и през Румъния с Русия. Българската армия трябва да съдействува за
унищожението на сръбската, същевременно да настъпи в Македония и да пресече
съобщенията между Сърбия и Солун, по долината на Вардар.
В изпълнение на казаните задачи, командването съсредоточава войските срещу
Сърбия, както следва:

1-ва армия (89 дружини, 95 батареи и 19 ескадрона) на фронта от Дунава до в.
Стрешер, със задача: да настъпи към долината на Морава, с главен обект – Ниш.
2-ра армия, съставена от 3-та, 7-ма и конната дивизии (44 дружини, 44 батареи и
20 ескадрона) на фронта Кюстендил— Горна Джумая, със задача: да настъпи към
Скопие, да прекъсне съобщенията на сърбите със Солун и да пресече отстъплението им
към Албания;
2-ра, 10-та и 11-та дивизии — остават в общ резерв, които в същото време
наблюдават гръцката граница.
3-та Балканска дивизия съставлява дясното крило на 2-ра армия. При обявяване
на войната, тя е разположена:
29-ти полк с две планински батареи — около вр. Дукат;
3-та бригада, с две артилерийски отделения — при с. Горно и Долно Тълмино;
1-ва бригада (11-ти полк и 2-ра и 3-та дружини от 32-ри полк) с три
артилерийски отделения — в района Скакавица—Раненци—Расово—Бобешино.
Две дружини от 32-ри полк, с четири батареи, заемат в. Богослов и в. Руен.
Срещу разположената по границата 3-та дивизия сърбите са съсредоточили
Кривопаланешкия отряд, съставен от 11 1/2 батальона и 5 батареи, а на юг, срещу 7-ма
Рилска дивизия, сръбските сили възлизат на 19 1/2 батальона и 6 батареи. Главната
грижа на сърбите е отбраняват железния път Солун—Ниш, по който се очаква да
пристигнат на помощ съглашенските войски.

На 30 септември (13. X.), 2-ра българска армия получава заповед за настъпление
по линията Бояновци— Куманово — Градище-планина, с цел да попречи на сръбската
войска да се оттегли от Македония и да се противопостави на съглашенските
подкрепления, които идват от Солун. 3-та Балканска дивизия трябва да атакува
противника на линията: вр. Китка—Чупина—Крива-Паланка, а 7-ма дивизия ще заеме

Царево село. 1-ва бригада /11-ти полк и две дружини от 32-ри полк/ има заповед да
атакува граничната линия от поста Жеравино до Равна нива.
Преди разсъмване, всички определени части от дивизията настъпват и прогонват
сръбските гранични части, които се оттеглят на главната си позиция. Поради мъчно
проходимата местност и виелицата, дивизията не успява да напредне много; пехотата
едва минава гребена оттатък границата, а артилерията все още стои на самата граница и
се приготвя да съдейства на атаката на следващия ден. 1-ва бригада заема позиция при
село Костур, южно от шосето Кюстендил—Крива Паланка, през с. Жедилово и билото,
северозападно от него.
***
В деня на заповедта за настъпление /30.IX. (13.Х.)/, 24-ти полк все още е на път
за Кюстендил, очаква се вечерта да пристигне и да се приведе в готовност, в
разпореждане на началника на дивизията. Първият ешалон пристига в Кюстендил и
слиза от влака в 23 ч. на 30 септември (13.Х.). Другите ешалони идват и се разтоварват,
един след друг, през два часа. През нощта се получава заповед, полкът веднага да
замине за с. Раненци. Командирът повежда 1-ва и 2-ра дружини, картечната рота и
щаба, в ранните зори на 1 Октомври (14.Х.) и в 9 часа пр. пладне ги разполага на стан
при казаното село. Броени часове по-късно пристигат 3-та дружина и нестроевата рота,
и така в пълен състав, полкът още същия ден заминава за Гюешево. По заповед на
бригадния командир, който е пристигнал в това село, полкът продължава пътя си и
достига близо до с. Жедилово, където застава в резерв, с мерки за охранение. По
същото време, 4-та дружина от полка пристига в Кюстендил, получава заповедите си
/предадени от коменданта на гарата/ и потегля за Гюешево, където пристига вечерта и
се разполага на стан. В това положение, разгърнат на две места, полкът пренощува.
Установена е връзка с 11-ти Сливенски полк, разположен на позиция, западно от с.
Жедилово. Тече подготовка за предстоящия сблъсък с врага в планираното, на 3
Октомври, настъпление при Крива Паланка.
На снимката: Част от щаба на 24
Черноморски полк в близост до Крива
Паланка, 1915г.
(следва продължение – Действията на
полка на границата. Боят при Крива
Паланка на 3 Октомври. Настъпление
към Страцин. Презвемане на Куманово)
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СПИСЪК
на офицерите от 24-ти пехотен полк през 1915/18 г.

1

ЧИН

Полковник

ИМЕ

Писаров, Никола

2

"

Кантарджиев
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Дренски, Петър
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Подполковник
"
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Йонков, Петър
Кирпиков, Иван
Джипунов, Захари
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Сотиров, Минчо
Гърдев, Илия
Басмаджиев, Стефан
Робев, Антон
Николов, Стефан
Чилингиров, Радомир
Сирманов, Петко
Димов, Димитър
Димитров, Никола
Бакърджиев, Светослав
Гюлмезов, Георги
Анастасов, Ганчо
Стайков, Тодор
Недълчев, Никола
Иванов, М. Драганов
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"

Николов, М. Якимов
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"
"
"

Бакърджиев, Димитър
Жечков, Зл. Георгиев
Йовчев, Борис

26
"
27 Сан. кап.

Брадичков, Стоян
Герон, Анж. Челебон

ДЛЪЖНОСТ

Командир на полка от
10.X.1915 до 12.XII.1916
Зам. к-р на полка от
9.X.1915 до 17.X.1915
Командир на полка от
12.XII.1916 до 1.I.1919

К-р на 1-а дружина
К-р 1-а друж. 1917
К-р на 2-а дружина убит
на 5-и XI.1915
К-р на 3-а дружина,
" на 4-а дружина
" 14-а р. и 2-а др.
" 2-а дружина
" 1-ва карт. рота
Полкови лекар
К-р 7-а р. и 2-а др.
" 2-а рота
" 3-а "
" 4-а р. и 3-а др.
" 6-а рота
" 9-а "
" 13-а "
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" 9-а " убит на 14-и
XI.1916
К-р 2-а рота, убит на 14-и
XI.1916
К-р 11-а рота
К-р 12-а рота
К-р Тел. ком., адют. на п.
и к-р 4-а к. р.
К-р 7-а и 15-а роти
Лекар 1-а дружина

28 Тех. кап.
29 Поручик

Денев, Съби
Стоев, Деню

30

Ганчев, Дамян

"
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35 Поручик

Паленков, Никола
Икономов, Михаил
х. Петров, Павелъ
Костов, Захари
Георгиев, Апостол

36
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Бубов, Панайот
Попов, Гавр. Антонов
Делигеоргиев, Колю
Сребров, Ив. Михаилов
Гугучков, Ил. Димов
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п. Христов, В. Върбанов
Горчев, Крум
Върбанов, Димо
Ецов, Борис
Кушев, Марин
п. Стефанов, Иван
Маринов, Ж. Станев
Бъчваров, Юр. Костов
Никифоров, С. Христов
Михаилов, Найден
„
Цветков, Димитър
Калчев, Д. Тодоров
п. Тодоров, Петко
Андреев, Н. Стоянов
Рухчев, Тод. Николов
Томов, Иванъ
Иванов, Господин
Глушков, Иван
Морунов, Иван
Чолаков, Господин
Димитров, Д. Желязков
Петров, Александър
Василев, Васил
Стоянов, Стоян
Петров, Георги
Брънзов, Игнат
х. Митев, П. Иванов

Оръжеен техникъ
К-р 5-а рота, убит. на 6и
X.1915
К-р 11 -а рота, умрял
IX.1918
К-р 12-а рота
К-р 15-а рота
Адют. 1-а дружина
К-р 1-а рота
Адют. на полка и
полкови следовател
Взводен к-р
Адют. 2-а дружина
Взводен к-р
К-р 8-а рота
Адют. 4-а дружина и
командир 15-а рота
К-р 16-а рота
Взводен к-р
К-р нестр. рота
Завец. прехраната
Взвод, командир
К-р 12-а рота
Вз. к-р и к-р 5-а р.
К-р 8-а рота
Взв. командир
"
"
"
"
"
"
"
К-р 10-а рота
Взв. командир
"
"
" убит на 2-и IX.1916
Взв. командир
Адют. 3-а дружина
Взв. командир
Вз. к-р. н-к т. ком.
Ввз. командир
Вз. к-р и к-р 5-а р. убит на
25-и IV.1917

68
"
69
"
70
"
71
"
72
"
73
"
74
"
75 Подпоруч.
76
"
77
"
78
"
79
"
80
"
81
"
82
"
83
"
84
"
85
"
86
"
87
"
88
"
89
"
90
"
91
"
92
"
93
"
94
"
95
"
96
"
97
"
98
"
99
"
100
"
101
"
102
"

Пеев, Димитър
Константинов, Т. Исаев
Павлов, Кр. Тодоров
Груев, Генчо Генчев
Георгиев, Г. Юрданов
Бояджиев, Костадин
Попов, Драгомир
Томов, Тома
п. Дочев, Петко "
Драгнев, Н. Михалев
Кантарджиев, П.Христов
Басанов, Бохор
х. Иванов, И. Димитров
Иванов, Ив. Дойчев
Друмев, Друми Събев
Лазаров, Д. Пръвчев
Аврамов, М. Соломонов
Войников, Н. Димитров
Тодоров, Д. Калчев
Тодоров, Н. Щерев
Рухчев, Г. Момчилов
Кръчмаров, Иван
Грозев, Д. Драгнев
Христов, Хр. Иванов
Дамянов, Я. Антонов
Коларов, Р. Стефанов "
Делов, Ив. Петров
Киряков, Киряк
Златев, Щилиян
Карааврамов, Атанас
Обрешков, Г. Лазаров
Бургуджиев, Т. Дончев
Бурилков, Кирил
Чернев, Ат. Чернев
Иванов, Хр. Иванов

103
"
104
"
105
"
106 Сан. полп.
107
"
108 Оф. канд.
109
"
110
"
"
"

Задгорски, Спас
Кръстев, Кръстю
п. Николов, Константин
Алкалай, Мико
Капон, Рудолф
Бояджиев, Господин
Ингилизов, Благой
Пеев, Михаил
Ковачев, Георги

Взв. командир
"
"
"
"
"
"
Взв. Командир
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" убит на 12-и IX.1916
Взв. командир
Вз. к-р и адют. 4-а др.
Взв. командир
" убит на 18-и X.1915
Взв. командир
"
"
Взв. командир
"
"
" убит на 24-и X.1916
Взв. командир
"
" убит на 10-и III.1917
Взв. командир умрял на
10-и III.1917
Взв. командир
"
" убит на 15-и X.1916
Лекар 3-а дружина
Лекар на 4-а друж
Взв. командир
"
"
"

112
"
113 Оф. канд.
114
"
115
"
116
"
117
"
118
"
119
"
120
"
121
"
122
"
123
"
124
"
125
"
126
"
127
"
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Сан. канд.
"
"
Доктор
"
Капелм.
Свещен.
Чиновн.

Карталов, Константин
Ранков, Ранко Василев
Киранков, П. п. Тодоров
Симеонов, М. Яков
Гринберг, Ад. Исайя
Генов, Мих. Добрев
Бойчев, Б. Юрданов
Кожухаров, Р. Спасов
Карабаджаков, Т. Радул
Демирков, В. Стоянов
Георгиев, А. Иванов
Иванов, В. Анастасов
Антонов, 3. Милтиядов
Нонов, Г. Стефанов
Берберов, Т. Иванов
Тотев, Д. Тихов

"
Взв. командир
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
убит на 12-и XI.1916
Взв командир убит на 6-и
VIII.1916
Ванев, Т. Николов
Взв. командир
Владимиров, Г. Георгиев
"
Ефтимов, Т. Ефтимов
"
Тодоров, Т. Николов
"
Величков, Д. Попов
"
Захариев, Б Николов
"
Павлов, Н. Ганчев
"
Георгиев, Д. Добрев
"
Стефанов, С. Панайотов
"
Паскалев, К. Антонов
"
Драндаров, С. Иванов
"
Шивачев, Г. Панайотов
"
Тънков, Ж. Стефанов
"
Иванов, П. п. Георгиев
"
Андонов, М. Петров
"
Стоянов, С. Георгиев
"
Грудов, Д. Тодоров
"
Попов, Н. Панайотов
"
Обрешков, Т. Лазаров
"
Попов, Г. Томов
убит на 23.VIII.1916
Батулев, Никола
Попов, Д. Николов
Попов, С. Иванов
Бански, Георги
Ковачев, Ангел
Шагунов, Георги
Ковачев, Щилиян
Топалов, П. Костов

Лекар 2-а дружина
Взв. командир
"
Полк. зъболекар
"
Полк. капелмайстор
Полк. свещеник
Деловодител

Генерал Никола Жеков,
Главнокомандващ 1915-1918г.
Ген. Георги Тодоров, Командващ 2ра армия, 1915-1918г.

Ген. Никола Рибаров,
Началник 3-та Балканска дивизия,
1915-1918г.
Полк. Алекси Попов - Командир на
1/3 бригада, 1915-1918г.

Полк. Никола Писаров,
боен командир на полка, IX.1915-XII.1916г.
Полк. Дренски, боен командир
на полка, XII.1916-I.1919г.

Полк. Кюркчиев, 1914-1915г.

Д-р Никола Батулев, др. лекар, 2 др.

Д-р Капон Рудолф, др. лекар, 4 др.

Схема на придвижването и граничния бой при Крива Паланка, 30.IX-3.Х.1915г.

