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ХИМИЧЕСКО ИМУЩЕСТВО В
ПОГРЕБИТЕ В БЕЛОГРАДЧИК (1946 Г.)
Вълчо Цанов ТОШЕВ

Abstract. After the disbandment of the 15th Infantry Lom Regiment in
1945, 2/3 infantry battalion remained in Belogradchik. The chemical property
of the former regiment remained in the possession of 2/3 infantry battalion in
the ammunition depots near the city. The information listed in this article is
extracted from an official document of 1946.
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В края на Втората световна война 15-и пехотен Ломски полк за
втори път в историята си – първият е след Първата световна война, е
разформиран. Името на полка е запазено с 15-а пехотна Ломска дружина,
която, обаче, е на гарнизон в гр. Враца. В Белоградчик остава 2-а дружина
полка, но дружината вече е в състава на 3-и пехотен Бдинско полк.
Командир на 2/3-а пехотна дружина е подполковник Найденов. Адютант
на дружината е поручик Вълчо Цанов Тошев. Той е запазил и предишната
си мирновременна длъжност – завеждащ оръжието и химическото
имущество, което, както при 15-и пехотен Ломски полк, и при 2/3-а
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пехотна дружина, което продължава да се намира в Погребите в
Белоградчик.
Погребите (1890 г.) в Белоградчик са уникални големи военни
складове, построени заедно с Офицерското събрание на полка от Тома
Върбанов, строителен предприемач. Това са три, изцяло каменни военни
складове, които навярно сега са единствените запазени представители на
военната архитектура на XIX век.

Подпоручик Вълчо Тошев в кабинета си на завеждащ оръжието и
химическо имущество на 15-и пехотен Ломски полк, 1941 г.
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Погребите в Белоградчик

Погребите в Белоградчик
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Химическото имущество в Погребите към 1 август 1946 г.
1. Противогазови маски – лицеви части ДВФ – 1774 броя.
2. Малки бойни дихатели ДВФ – 1774 броя.
3. Големи бойни дихатели – 180 броя.
4. Големи торби за маските – 190 броя.
5. Малки торби за маските – 1774 броя.
6. Апарати за изпитване съпротивлението на дихателите – 2 броя.
7. Кислородни апарати „Дрегер“ – комплект – 3 броя.
8. Кали патрини – 7 броя

Противогазова маска ДВФ
9. Кислородни цилиндри – 6 броя.
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10. Маркучи за големи двигатели – 185 броя.
11. Учебни дихатели малки – 196 броя.
12. Противогазово облекло „Дрегер“ – комплект – 4 броя.
13. Пръскачки за хлорна вар „Фамоза“ – 12 м. – комплект – 4 броя.
14. Хлочна вар – чиста – 50 кг.
15. Химическа санитарна чанта – комплект – 1 брой.
16. Гаооткривателна чанта – комплект – 1 брой.
17. Обозначителни рейки – комплект – 5 броя.
18. Санитарни сирени „Страж“ – 1 брой.
19. Ветропоказател – 1 брой.
20. Влагомер – 1 брой.
21. Сандъци за кислородни апарати – 3 броя.
22. Сандъци за противогазово облекло – 4 броя.
23. Сандъци за пръскачките за хлорна вар – 4 броя.

Скица на Погребите, изготвена от поручик Вълчо Тошев (2002 г.)
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24. Барометри – 2 броя.
25. Сандъци за хлорна вар– 7 броя.
26. Сигнални флагове – 1 брой.
27. Сандъци за задиминителни апарати – 1 брой.
28. Калъфи за обозначителни рейки – 4 броя.
29. Телени закачалки – 4110 броя.
30. Описание за задимителните апарати – 1 брой.
31. Описание за пръскачките за хлорна вар – 2 броя.
32. Сандък за маркучите на пръскачките – 1 брой.
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