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УБИТИ ПОДОФИЦЕРИ ОТ 15-И ПЕХОТЕН
ЛОМСКИ ПОЛК В БАЛКАНСКАТА
ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА
Б. В. ТОШЕВ

Abstract. A rare book (Котев, 1913) gives biographical data about six
of the non-commissioned officers of the 15th Lom Infantry Regiment who died
in the battles of a regiment in the Balkan Liberation War.
Keywords: 15th Infantry regiment, Belogradchik, killed soldiers

Увод
Белоградчишкият 15-и пехотен Ломски полк влиза с четиридружинен състав в Балканската освободителна война (1912 г.) под
командата на полковник Теофан Хранов. Командир на 1-а деужина е
майор Асенов, командир на 2-а дружина е майор Тодоров, командир на 3а дружина е подполковник Мандов и командир на 4-а дружина е майор
Стефан Илиев.
Илия Мусаков (1939) дава имената на 1174 офицери, подофицери и
войници от 15-о пехотен Ломски полк, които са загинали в сраженията,
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които е водил полка в двете фази на Балканската освободителна война –
Балканската война, 1912 г. и Междусъюзническата война, 1913 г.
През 1913 г. майор Котев е издал една вече много рядка и трудно
достъпна книга, която съдържа биографични данни за загиналите във
войната портупей-юнкери, фелдфебели и подофицери от някои от
полковете на Българската войска.
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Фелдфебел Димитър Иванов Митров (загинал на 4 ноември
1912 г.)
Фелдфебел Митров (Котев, 1913) е роден през октомври 1888 г. в с.
Гомотарци, Видинска околия. Получил е първоначалното си образование
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в родното си село. Военната си служба е отбил в 15-и пехотен Ломски полк
в Белоградчик.

В полка Митров е завършил полковата учебна команда и през 1909
г. е бил произведен в чин младши подофицер. След уволнението си
Димитър Митров е постъпил на свръхсрочна служба в полка в
Белоградчик – следващата година той е станал старши подофицер. При
обявяването на Балканската война Димитър Митров е бил назначен за
фелдфебел на 10-а рота (ротен командир: капитан Тодор Петров) и е
назначен в този чин на 10 октомври 1912 г.
Човек с крайно добър характер, отличен другар и началник,
фелдфебел Митров се е ползвал с обичта и уважението на всички свои
познати, другари и подчинени.
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Фелдфебел Митров е взел живо участие в боевете на полка при
Люле Бургас, Чаталджа и Арнауткьой. В последния от тези боеве на 16
март 1913 г. към 11 ч. сутринта предните взводове на ротата се били
увлекли в твърде честа и непрекъсната стрелба срещу противника. Стоящ
прав зад тези взводове, фелдфебел Митров е дал команда да се прекрати
огъня, но в този момент е бил пронизан от неприятелски куршум в гърдите
и моментално издъхнал.
За отличното му държане в боевете фелдфебел Митров е бил
награден с ордена за храброст.
Покойният е оставил жена вдовица с едно дете.
Старши подофицер Русин Николов (загинал на 16 октомври
1912 г.)

Русин Николов е роден на 13 май 1883 г. в с. Влахович, 1)
Белоградчишка околия. Завършил е учебната команда на 2-и конен полк и
е произведен младши подофицер през 1906 г. Постъпил е на свръхсрочна
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служба в 15-и пехотен Ломски полк през 1909 г., където следващата
година е бил произведен в старши подофицер. Мобилизацията го заварва
като взводен подофицер в 6-а рота (ротен командир: поручик Димитров),
на която длъжност останал и по време на войната.
Старши подофицер Русин Николов е добър другар, началник и
храбър войн.
Паднал е убит от неприятелска граната в боя при Люле Бургас на
16 октомври 1912 г., към 4 часа сл. пл., при първата атака на гр. Люле
Бургас като настъпвал с взвода си.
Ст. подофицер Русин Николов е оставил във Влахович жена –
вдовица с две деца.
Старши подофицер Александър Василев Русняков (загинал на
16 март 1913 г.)
Той е роден на 18 февруари 1882 г. в гр. Лом. Свършил е основното
училище в този град. Отбил е военната си служба в 36-и пехотен
Козлодуйски полк и е преминал курса на учебната подофицерска дружина
в София през 1903 г. На следвашата година е бил произведен в младши
подофицер, а през 1905 г. е бил произведен в старши подофицер. При
обявяване на мобилизацията ст. подофицер Русняков е бил назначен за
взводен подофицер в 14-а рота (ротен командир: капитан Филипов) на 15и пехотен Ломски полк в Белоградчик.
Способен, тих и с горещ темперамент, общителен, учтив,
внимателен, искрен и любезен в обноските си към всички, за което е
получавал уважението и обичта на войниците и началниците си, старши
подофицер Русняков още се е отличавал и с преданост към службата и с
голямата си смелост и безстрашие.
Старши подофицер Александър Русняков е взел живо участие в
боевете при Люле Бургас и Чаталджа и в боевете от 11 до 16 март 1913 г.
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при селата Сургюнкьой и Арнауткьой. За юнашкото си държане на фронта
ст. подофицер Русняков е бил награден с Кръст за храброст.
В боя при Арнауткьой на 16 март 1913 г., около пладне, като
настпвал с взвода си, бил ударен в главата си с неприятелски шрап нел и
повален мъртъв на земята.
Старши подофицер Александър Василев Русняков е оставил жена
– вдовица с две деца в бедно положение.
Списък на убити подофицери – отдельонни началници
Младши подофицер Божил Димитров Николов, 3-а рота, от гр. Лом,
убит в боя при Люле Бургас на 16 октомври 1912 г.; младши подофицер
Иван Данков Петков, 4-а рота, от с. Ружинци, Белоградчишко, убит в боя
при Люле Бургас на 16 октомври 1912 г.; младши подофицер Илия Др.
Николчов, 4-а рота, от с. Медковец, Ломско, убит при с. Арнауткьой на 16
март 1913 г.; старши подофицер Христо Стефанов Пекачев, 5-а рота, от с.
Стакевци, Белоградчишко, умрял от холера в с. Фенер на 13 ноември 1912
г.; младши подофицер Лило Цеков Спасов, 13-а рота, от с. Цар
Шишманово, Кулско, убит при с. Арнауткьой на 16 март 1913 г.; младши
подофицер Кръсто Илиев, 13-а рота, от с. Луковица. Ломско, убит при с.
Арнауткьой на 16 март 1913 г.; младши подофицер Михаил Иванов
Мицкин, 1-а рота, от с. Бела, Белоградчишко, убит при Люле Бургас на 16
октомври 1912 г.; младши подофицер Господин Манойлов, 9-а рота, от с.
Голинци, Ломско, убит в боя при Чаталджа на 4 ноември 1912 г.; младши
подофицер Трифон Близков, 8-а рота, от с. Криводол, Ломско, убит при
Люле Бургас на 16 октомври 1912 г.; младши подофицер Арсен Митоя, 10а рота, от с. Ковачица, Ломско, убит в Чаталджа на 6 ноември 1912 г.;
младши подофицер Първан Младенов, 12-а рота, от с. Ковачица, Ломско,
убит в Чаталджа на 6 ноември 1912 г.; старши подофицер Александър
Василев, 14-а рота, от гр. Лом, убит при с. Арнауткьой на 16 март 1913 г.
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Обявяване на Балканската война в Белоградчик – пред Военния клуб,
17 септември 1912 г.
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