
СЪЮЗЪТ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА В ГР.РУСЕ ПРЕЗ
ГОДИНИТЕ И ДНЕС

I. Създаване и дейност на Съюза на запасните офицери в гр. Русе в периода до
1944 г.

   Възникването на организации на запасните чинове от българската войска неминуемо
изисква кратка справка за формирането на офицерския корпус в България, тъй като е
ясно че допреди освобождението през 1878 г. такъв не съществува.
Безспорно началото на формирането на българския офицерския корпус  е свързано с
началото  на  военното  образование,  организирано  по  модела  на  руската  армия.
Назначеният  на  8  май  1878  г.  руски  императорски  комисар княз  Дондуков-
Корсаков предприема в най-кратък срок създаването на институция за подготовката на
офицерски  кадри  за Българската  земска  войска.  В  края  на  месец май 1878 г.  пред
сградата  на  областната  управа  в  Пловдив  е  оповестен  приказ  на  комисариата  на
временното руско управление за създаването на военно-учебна команда, която поставя
началото на военното ни  образование. В навечерието на Сръбско-българската война в
знак  на  несъгласие  с  водената  от  Българското  правителство  политика,  руският
цар Александър II изтегля руските войски от България, включително и всички руски
офицери от военното училище. 
   След  напускането  на  страната  ни  от  руските  инструктори,  техният  военен  дух
продължава да живее у нашите офицери. За краткия свой престой в страната ни (всичко
около седем години) руските офицери успяват да внедрят в душите на своите български
възпитаници-офицери  фанатичната  любов  към  Родината,  военната  служба,  към
военното  призвание,  към  армията  и  войника.  Строгата  дисциплина  е  евангелие  за
цялата им служба,  дългът към службата  и Родината са основен стимул в цялата им
дейност.
   Издигнало образованието, възпитанието и дисциплината в култ, Военното училище
става инкубатор на офицерското съсловие не само като елемент от българската армия,
но и като водеща,  елитна част  на обществото.  Вън от строя животът на българския
офицер е материално осигурен, а самолюбието – задоволено от принадлежността към
най-привилегированото  съсловие  в  България.  Това  е  закономерен  резултат  от  един
справедлив и честен договор, еднакво изгоден и за двете страни. Държавата гарантира
на офицерството  висок  социален  статут,  срещу който  получава  вътрешна  и външна
сигурност. Самото офицерство осъзнава, цени и се гордее с мястото си в обществото и
гледа на своя морал като на пряко продължение на възрожденските ценности и идеали.
   Натрупаната  в епохата  на Възраждането съзидателна енергия у българския народ
осигурява  такова  възходящо  развитие  на  България  в  първите  следосвобожденски
десетилетия, което поразява Европа и кара нейните политици и държавни мъже да и
предричат  голямо  бъдеще.  Един  от  стожерите  на  това  развитие  и  причина  за
оптимистичните прогнози е Българската армия. Строителите на българската държава
ясно съзнават  значението  на  армията  като  гарант  на  политическото  благополучие  и
затова влагат много средства в нейното изграждане и във формирането на офицерския
корпус. 

Офицерът е професионален военен – службата за него е постоянно занятие. Затова за
офицерството като обособена социално-професионална прослойка можем да говорим
след  възникването  на  постоянните  военни  формирования.  Именно  такова
формирование  за  гр.  Русе  се  явява  Пети  пехотен  дунавски  полк,  формиран  под
името Пети пеши дунавски полк с указ №41 от 12 октомври 1884 г., чийто легендарни
командири  капитаните  Андрей  Блъсков,  Васил  Кутинчев,  Христо  Драндаревски
впоследствие са едни от радетелите и факторите за създаването на местната структура
на Съюза на запасните офицери в гр. Русе и на съюза, като цяло.
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Първоначално  мотивите  за  изграждането  на  организации  на  запасното  воинство  са
чисто социални и защитни,  както и убеждението тези структури основащи се преди
всичко на военно-патриотични чувства винаги да бъдат в помощ на българската войска,
поддържайки висок боен дух и готовност за защита на Отечеството. Със създаването на
Военното  училище,  а  в  последствие  и  на  Школата  за  подготовка  на  запасни
подпоручици, в която се обучават преди всичко родолюбиви и благонадеждни младежи
с висше образование,  броят на  запасните  офицери след 1901 г.  рязко се  увеличава,
което  е  още  една  важна  предпоставка  за  изграждане  на  дружества  на  запасните
офицери.
Първи опит за създаване на организация на запасните офицери у нас се прави през 1903
г. от запасния майор Димитър Попов, който обаче не постига успех. Въпреки това на
много места в страната, включително и в Русе започват неформално без координация
на  национално  ниво  да  се  обособяват  дружества  на  запасните  офицери.  В  това
отношение  съществуват  доста  неясноти и  спорове,  относно кога  и къде всъщност е
основан Съюза на запасните офицери в България. Безспорен е фактът, че и без да е
учреден Съюзът той има вече действащи структури по места в големите гарнизони на
страната, според данни от ЦВА –В.Търново, фонд № 2654 „Списък на дружествата на
запасните  офицери   и  техните  настоятелства  в  страната  1889  –  1933  г.”  В  гр.Русе
организираното  запасно  офицерство  води  началото  си  от  28  октомври  1907  г.,
наброяващо 334 члена. За голямо съжаление тези архиви са доста оскъдни и все още не
са  проучени  достатъчно  добре,  за  да  дадат  по-добра  представа  за  дейността  на
дружеството в града.  Със сигурност може да се предположи обаче,  че инициатор за
създаването на дружество в гр. Русе е именно пенсионираният през 1905 г. Генерал-
майор Христо Драндаревски, който в последствие е и сред основателите на съюза на
национално ниво. 
В споменатия по-горе фонд намираме единствено данни за датата на основаването и
броя на членовете на дружеството, а едва след 11 март 1923 г. съществуват имена и
заеманите  от  тях  постове  в  настоятелството  и  то  забележете  вече  не  на  СЗО,  а  на
федерацията,  която  фактически  действа  от  14  септември  1922  г.,  когато  Съюза  на
запасните офицери се обединява със сродния нему Съюз на запасните подофицери и
просъществува до 1944 г. Наследник на създадената по това време федерация между
двата съюза в наши дни се явява именно създаденият на 23 януари 1990 г. СОСЗ /Съюз
на  офицерите  и  сержантите  от  запаса/,  респективно  на  местно  ниво  в  гр.  Русе
създадената първоначално общинска организация на СОСЗ, а впоследствие Регионален
съюз с общински организации в 8-те общини на област Русе.
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И така в архивния фонд разбираме, че първият председател на Настоятелството на
запасните офицери и на Федеративния съвет от 11 март 1923 г. в гр. Русе е избран
запасният генерал  Пантелей Георгиев Киселов (още известен като победителят край
Тутракан, генерал от пехотата). Командир на 5-и пехотен Дунавски полк от 9 декември
1909 г. до 2 март 1912 година. През 1919 г. е уволнен от армията, като малко преди това
е произведен в чин генерал от пехотата. Съответно подпредседатели са зап.полковник
Рашо Михнев и зап.полковник Г.Дочков. Настоятелството се състои от общо 11 члена,
като освен гореизброените съществува и още една длъжност: секретар-касиер, заемана
от зап.подпоручик П.Цачев, а останалите са членове.
От списъка  с  имената  прави впечатление,  че на  тази първоначална  дата  са вписани
отделно  имената  на  настоятелството  на  запасните  офицери  и  отделно  Федеративен
съвет, в който фигурират вече имена и на подофицери. Самият Федеративен съвет се
състои  от  6  члена,  съответно  трима  офицери  и  трима  подофицери  –  зап.генерал
П.Киселов,  зап.майор  Алекс.  Коларов,  зап.поручик  Вас.Янакиев,  зап.подофицер
Д.Тодоров,  зап.подофицер Н.Чолаков, зап.подофицер Ив.Бо......../не се чете/. 
Следват  Настоятелството  избрано  на  28  февруари  1926  г. с  председател
зап.полковник  Георги  Дяков и  подпредседатели  зап.полковник  Ив.Ванков  и
зап.полковник  В.Минчев.  В  списъка  на  това  настоятелство  вече  фигурира  и
Проверителен съвет от 3-ма души в състав зап.полк. Жечо Йовчев, зап.подполковник
Ст.Стойнов  и  зап.подпоручик  Георги  Коев.  Прави  впечатление,  че  настоятелството
вече е в състав от 9 члена, от които председател, подпредседатели и секретар-касиер, а
останалите членове са записани като съветници. В списъците вече липсва Федеративен
съвет, вероятно в резултат на реформи в новосъздадената федерация. 
Настоятелството избрано през 1930 г. е с председател зап.полковник Георги Дяков и
подпредседатели  зап.полковник  Филип  Цонев  и  зап.полковник  Симеон  Попов.  При
това настоятелство броят на членовете се запазва – 9 члена, но вече са налице две нови
длъжности: библиотекар и домакин.
Докато в периода до 1930 г. се очертават 3-4 годишни мандати на настоятелствата, то
след посочена година до 1933 г. съставът на настоятелствата се променя всяка година.
Дори през 1933 г.  са записани два състава на настоятелствата, съответно от месеците
юли  и  септември  същата  година.  Вероятно  в  резултат  и  на  вътрешно-съюзни
нормативни  актове,  а  защо  не  и  продиктувани  от  сложната  вътрешно-политическа
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обстановка, довела до  Деветнадесетомайският преврат , извършен на 19 май 1934 г.
от Политическия кръг „Звено“ и Военния съюз с помощта на армията. 

Настоятелството избрано  през 1931 г. с председател  зап.полковник Васил Динов и
подпредседатели зап.подполковник Стефан Стойнов и забележете зап.поручик Кирил
Старцев /Бележит русенски градоначалник,  кмет на  град Русе/. След преврата на 19
май 1934 г., като симпатизант на "Звено" и със своя опит в управлението той се оказва
най-подходящия кандидат за кмет на Русе. Със заповед № 3941 от 24 декември 1934 г.
на министъра  на  вътрешните  работи  и  народното  здраве инж.  Кирил  Старцев  е
назначен  за  кмет  на  Русе.  Неговата  инициативност,  настойчивост  и  умение  в
ръководството на общината и благоустрояването на града го очертават като един от
най-способните кметове в страната през този период. Избран е за председател на Съюза
на българските градове, което е голяма чест за Русе. 

Това за сетен път показва, че българският офицер е не само добър воин и пълководец,
но  и  много  добър  администратор  и  ръководител.  Между впрочем запасни  офицери
кметове  на  гр.  Русе  са  и  зап.полковник  Панайот  Ангелов,  началник  на  Дунавската
флотилия – 1886 г., комадир на 2-ри пехотен искърски полк в състава на 5-та пехотна
дунавска дивизия. Кмет на Русе в периода 15 януари 1904 — 12 май 1908. Д-р Иларион
Буров, военен лекар по време на Балканската и Първата световна война, кмет на Русе в
периода 20 май 1915 — 9 декември 1916. Роман Мариниович, офицер от запаса, кмет на
Русе в периода 10 май 1919 — 19 декември 1919. о.з.подполковник Пламен Стоилов
кмет на община Русе от 23 октомври 2011 до настоящия момент. 

Продължавайки списъка на настоятелствата на съюза в Русе  през 1932 г. виждаме, че
промени в ръководството не са настъпили,  съответно продължават като  председател
зап.полковник Васил Динов и подпредседатели зап.подполковник Стефан Стойнов и
зап.поручик Кирил Старцев.

Както беше споменато по-горе през 1933 г. са записани два състава на настоятелството.
От  м.юли 1933  г. председател  е  зап.полковник  Филип  Цонев и  подпредседатели
продължават  да  бъдат  зап.подполковник  Стефан  Стойнов  и  зап.поручик  Кирил
Старцев. А от м.септември 1933 г. на мястото на подпредседателя зап.поручик Кирил
Старцев е записан зап.подполковник Ап.Данев.

Показателен е фактът, че Русенската организация със своята работа е доказала своята
активност и съпричастност към съюза и именно затова от 25 до 27 октомври 1931 г. в
гр. Русе се провежда  Тринадесетия редовен конгрес на СЗО, в който участват 224
делегати  от  цялата  страна.  Конгресът  преизбира  за  председател  на  СЗО  генерал
Велизар  Лазаров  и  демонстрира  единомислието  и  единодействието  на  съюзните
членове по основните национални въпроси. 

За съжаление към настоящия момент други данни за дейността на дружеството в гр.
Русе  до  закриването  на  съюза  с  1-во  постановление  на  МС  на  правителството  на
Константин Муравиев от 6-ти септември 1944 г. не са намерени. Имайки предвид това,
че  съюза  на  национално  ниво  продължава  да  функционира  до  датата  на  неговото
закриване,  със  сигурност  можем  да  предположим,  че  и  организацията  в  Русе  е
просъществувала до тази дата, а изследванията в тази посока ще продължат и занапред.

Но да се върнем към ден първи от основането на Съюза.  За начало на създаването на
Съюз на офицерите от запаса на национално ниво се счита общото събрание на група
запасни  офицери  от  Софийския  гарнизон,  проведено  на  16  септември  1907  г.
Събранието приема проектоустав и приема следните решения:
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1. Присъстващите единодушно решават и приемат да се организират и създадат
своя организация за живеещите в София запасни офицери, а така също това да се
предложи и на тия живеещи в провинцията;

2. Приема се с минимални изменения и и допълнения проектоуставът
3. Избира Управителен съвет на Софийския клуб,  в който влизат  генералите от

запаса Никола Бочев, Матей Андреев, Бончо Балабанов, Иван Цончев и Андрей
Блъсков. 

Така на 16 септември 1907 г., освен принципното решение за създаването на СЗО, са
приети неговият Устав, управителното тяло и решение за свикване на Първи конгрес за
учредяване на съюза на национално ниво. Това дава основание да се счита, че именно
на тази дата е основан Съюза на запасните офицери в България. Още повече, че това е
записано в чл.1 на приетия Устав: „Основава се Съюз на запасните офицери от всички
категории на  армията  и в оставка  ....  със  седалище в столицата  София и с  клонове
(клубове) във всеки окръжен и околийски град.” Девиз на съюза става „България над
всичко”
Официалното  становище  е,  че  основането  на  организацията  е  от  датата  на  нейния
Учредителен конгрес, който се провежда по настояване на „провинциалните клубове”
на 2 май 1908 г. в гр. София. Конгресът е в продължение на 3 дни, като за негов първи
председател е избран генерал от запаса Рачо Петров, а за негов подпредседател тясно
свързният с гр. Русе генерал от запаса Андрей Блъсков. В работата му вземат участие
34  делегати  от  10  провинциални  клуба,  сред  които  и  тези  от  гр.  Русе.  Основните
принципи залегнали в целите на дейността на съюза са патриотизма, професионализма
и  надпартийността,  без  това  да  се  разбира  като  аполитичност!  Създателите  на
организацията  разбират,  че  постигането  на  поставените  цели  може  да  стане  при
условие, че не се намесват в партийно-политическите борби. Затова специален член от
Устава забранява разискванията от партиен характер, като по този начин да се създадат
условия  да  бъдат  привлечени  всички  запасни  офицери,  независимо  от  техните
политически пристрастия. Между впрочем това изискване допринася в голяма степен за
съхраняването на съюза, та и до наши дни.
Само след по-малко от два месеца след конгреса организацията си осигурява особеното
отношение  на  обществеността  и  военното  министерство,  като  военния  министър
генерал Данаил Николаев със специална заповед № 266 нарежда „запасните офицери да
се  считат  за  редовни членове  на  офицерските  събрания  и  да  им се  даде  достъп  до
библиотеките на полковете и...” 
Както  стана  ясно  по-горе  един  от  основателите  на  Съюза  на  запасните  офицери  в
България  и  негов  председател  през  периода  ноември  1910  г.   до  март  1911  г.  е
бележитият русенец  Генерал-майор Христо Драндаревски. Той е уволнен в запаса със
заповед на Н.В. № 13 през 1905 г. Запасният генерал е един от видните граждани на
Русе и на българското запасно войнство. 
Председателството му е най-краткото заемане на този пост в съюза, вероятно и поради
факта  че  в  навечерието  на  Балканската  война  с  тайна  заповед  № 107  от  1911  г.  е
приведен  отново  на  действителна  военна  служба,  като  заместник-началник  на  5-та
дивизионна област – Русе.  Въпреки краткото време през което той е председател на
съюза,  генерал Драндаревски има значителен принос за урегулиране и подобряване на
социалния статус на запасните офицери. Той и Централното управление се заемат да
изпълнят  две  от  най-важните  конгресни  решения.  Първото  е  да  се  свържат  с
министрите на войната и вътрешните работи и официално да ги запитат за службите, на
които да бъдат назначени запасни офицери. Второто е да упражнят персонален натиск
върху  депутатите  и  министрите  за  изменение  на  чл.22,  параграф  55  от  Закона  за
пенсиите, касаещ пенсионирането на кадровите военнослужещи и размера на пенсиите
на офицерите в запаса. Успехите в тези начинания не закъсняват и на 13 февруари 1911
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г.  тази  поправка  е  приета.  Негов  принос  е  и  изготвянето  на  устав  за
взаимоспомагателната каса на съюза, който е приет през м.март, преди сдаването на
поста председател на СЗО.

Едновременно с формирането и развитието на офицерския корпус неразривно свързано
с  него  се  обособява  още  една  военна  прослойка,  тази  на  подофицерите  имаща
съществен принос за изграждането на българската войска. Учредителният конгрес на
Съюза на запасните подофицери се провежда  според официалните документи в Стара
Загора  от  24  до  26.10.1910  г.  Въпреки,  че  и  тук  както  и  при  СЗО  съществуват
противоречиви  информации  (В  „Резолюции  от  І  –  VІІІ  конгреси”  пише,  че
учредителният  конгрес  е  проведен  в  Стара  Загора,  но  в  История  на  Централното
благотворително  на  запасните  подофицери  дружество  „Гургулят”  с  автор  И.
Градинаров се сочи, че се е провел в София в бирария “Балкански сокол”  .).   На 24
октомври  председателят  на  Софийското  дружество  “Гургулят”  фелдфебел  Таке
Василев привества делегатите  и открива работата на конгреса. Присъстват 29 делегати,
като от Русе присъстват 2-ма делегати от дружество “Защита” – Русе. Избрано е  бюро
за  неговото  ръководство  в  състав:  председател  –  Георги  Тачев  –  делегат  на
русенското дружество “Защита”, подпредседател Йордан Хранов от  кюстендилското
дружество “Сливница”  и секретари – Г. Николов и Р.Ив. Найденов от София.
От 14 септември 1922 г. Съюз на запасните подофицери се обединява със Съюза на
запасните офицери в обща федерация и функционира до 1944 г. На 29 юли 1923 г. е
публикуван Уставът на федерацията на запасните офицери и подофицери. В него се
подчертава,  че  Федерацията  трябва  да  служи  само  на  „беззаветното  родолюбие”,
стоящо над партийни,  съсловни и класови интереси.  Между впрочем, цел която и в
наши дни е актуална и е заложена в Устава на Регионалния съюз в Русе.

Самото естество на организацията  обединила  в  себе  си офицери,  готови да отдадат
живота си в служба на отечеството, определя техния активен принос към основния за
българите  проблем –  националното  обединение.  Още през  1908 г.  СЗО посочва,  че
единствения път за неговото постигане е войната „политиката на желязото и кръвта”.
Затова основните усилия на съюза до началото на Балканската война са насочени към
поддържане  на  военно-патриотичния  дух  на  населението  и  създаването  на
благоприятна атмосфера за военно решаване на проблемите с вековния поробител. По
това време вниманието на СЗО е приковано от развитието на събитията в Македония и
от назряващия конфликт на Балканите. 
Балканската  и  Междусъюзническата  войни  прекъсват  дейността  на  СЗО.  Хиляди
ентусиазирани  запасни  офицери,  членове  на  съюза,  участват  в  мобилизацията  и
заминават на фронта, доказвайки на дело своята безгранична любов към отечеството,
голяма част от които оставят костите си по бойните полета. Лично председателят на
СЗО  по  това  време  генерал  Никола  Генев  оглавява  командването  на  Македоно-
одринското  опълчение.  За  жалост  първоначалната  надежда  и  еуфория  са  сменени с
покрусата от резултатите на водените войни и грешките на политическото ръководство
на страната. Именно затова в периода до 1915 г. – включването на България в Първата
световна война, се налага СЗО все по-активно да се намесва в текущата политика и да
поставя условия и искания към политиците. 
В хода на войната се включват 15 000 запасни офицери, които за пореден път показват
изключителен героизъм за отстояване каузата на националното обединение. Краят на
Първата световна война, обаче носи нова трагична развръзка за съдбата на българското
офицерство. Жестоките клаузи на Ньойския договор насила изпращат в запаса около
2/3 от кадровите офицери, както и хилядите запасни офицери,  които не могат да се
върнат към довоенните си занимания.
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Естествено  тази  ситуация  изисква  ново  виждане  и  нова  идеология  за  следвоенното
съществуване на съюза. Първия следвоенен конгрес е свикан през м.май 1920 г., като за
председател на съюза е избран героят от Дойран-генерал Владимир Вазов, а в края на
септември 1920 г. се свиква Втори извънреден конгрес, на който е приет нов Устав,
учредява  се  издаването  на  вестник  „Отечество”,  за  патронен  празник  се  приема  6
септември – датата на Съединението. 
В  този  период  се  забелязват  и  първите  идеологически  противоречия  с
Комунистическата партия и правителството на Земеделския съюз. Атаката срещу СЗО
не закъснява! Със специално писмо №727 от 14 август 1920 г. ЦК на БКП (т.с.) посочва
необходимостта  всички  партийни  членове-запасни  офицери  и  подофицери  да  се
запишат в съответните организации, където да осветляват от комунистическо гледище
всички въпроси и  да печелят  офицери за  делото на пролетарската  революция.  Това
принуждава Централното управление на СЗО в свое окръжно да нареди на местните
дружества да изключват и да не приемат членове комунисти.
На свикания Трети конгрес на СЗО през май 1921 г. конфликтът е ясно очертан и също
толкова  ясно  решен.  Главен  политически  фактор  през  този  период  и  основен
политически противник на СЗО е БЗНС, или по-точно неговото правителство.  Този
конфликт е твърде стар,  още от времето на войните БЗНС разглежда офицерството,
като креатура  на Фердинанд.  Офицерството пък се противопоставя  на антивоенната
дейност на земеделците и на техния лидер Александър Стамболийски, свързвайки ги с
инсценирането  на  войнишките  бунтове  в  края  на  Първата  световна  война.
Недоволството на СЗО е предизвикано и от недостатъчното внимание, което БЗНС като
управляващ  фактор  отделя  на  армията  и  офицерите.  Въпреки  декларираната
надпартийност на СЗО, ширещата се корупция,  финансови афери и безцеремонност,
карат СЗО през април 1922 г. открито да обяви своите антиправителствени позиции.
Стреснато от засилващото се обществено влияние на СЗО, земеделското правителство
предприема  ответни  мерки,  обявявайки  организацията  в  подготовката  на  заговор  и
преврат. Прави се опит и за разцепление на организацията, чрез създаване на паралелен
„Народен съюз на запасните офицери и подофицери, който обаче не успява да спечели
някакво обществено влияние.
И ето го и резултатът: Държавния преврат на 9 юни 1923 г., който радикално решава
политическия  конфликт  в  страната  и  поражда  спиралата  на  нови ,  още по-дълбоки
идейни и политически сблъсъци. Въпреки, че СЗО пряко не участва в преврата, имайки
предвид състава на Централното управление и връзките им с Кимон Георгиев – един от
главните  организатори  на  преврата,  зап.подполковник,  един  от  основателите  на
Военния съюз, поставя организацията в ролята на ангажиран фактор в процеса. 
Интересен  е  и  фактът,  че  в  жестоката  кървава  разправа  с  Министър-председателя
Александър  Стамболийски,  като  своеобразен  създател  на  сценария  е  неговият
съученик, полковника от запаса Славейко Василев. Самият той съосновател на Военния
съюз, а от края на 1936 г. и Председател на СЗО.

Не без значение е и обстоятелството, че след Деветоюнския преврат редица членове на
СЗО заемат важни военни и административни длъжности, назначени като областни и
окръжни  управители,  градоначалници,  жандармерийски  и  полицейски  началници.
Запасните офицери на дело показват как трябва да се управлява България – с много
любов към Родината, с ред и дисциплина. 

Активното  участие  на  СЗО  в  обществено-политическите  борби  поражда  и  първия
вътрешен конфликт в организацията, както стремеж към преоценка и преосмисляне на
нейната  роля  в  обществото.  По  време  на  Петия  конгрес  през  ноември  1923  г.  се
проявява  недоволство  против  прекаленото  ангажиране  на  съюза  в  политиката.
Конгресът избира за председател на съюза зап.генерал Стефан Тошев, герой от войните
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и ползващ се с авторитета на необвързано политически лице, който година по-късно
умира и на негово място е избран зап.генерал Владимир Вазов.

Въпреки заявените намерения на ръководството на съюза, че „Намесата в политическия
живот е  допустима  само,  ако са  застрашени върховните  държавни интереси,  когато
трябва да се защити конституцията и териториалната цялост на страната” в резултат на
все  по-изострящата  се  политическа  обстановка  и  идеологическите  противоречия  на
СЗО с комунисти и земеделци, се стига и до един от най-зловещите дни за запасното
воинство: Кървавият атентат  в църквата  „Света  Неделя”,  целящ  ликвидирането на
военният и политическият елит на страната, включително и цар Борис III.  Извършен е
на 16  април 1925 г., Велики  четвъртък,  когато  група крайнолеви дейци  на Военната
организация (ВО на БКП) взривява покрива на църквата „Света Неделя“ в София. По
това време в  нея  се  провежда церемонията  по  погребението  на  генерал Константин
Георгиев – подпредседател на СЗО, убит на 14 април същата година от други дейци на
комунистите.  Сред  убитите  е  председателят  на  софийското  дружество  на  съюза
зап.генерал Стефан Нерезов, ранен е и председателят на СЗО зап.генерал Владимир
Вазов, както и русенецът зап.генерал от пехотата Васил Кутинчев. В атентата загиват
общо 40 членове на Съюза – 11 генерали, 12 полковници, 4 подполковници, 4 майори, 5
капитани,  3  поручици  и  1  подпоручик,  дошли  да  изпратят  генерал  Георгиев  в
последния му път. Атентатът нанася тежък удар на офицерството в България и най-вече
на Съюза.

Краят  на  1925 г.  и  началото  на  1926 г.  бележат  началото  на  стопанска  и  социална
стабилизация на българското общество. Новият министър-председател Андрей Ляпчев,
„со кротце, со благо и со малко кютек”, постепенно налага линията на нормализация и
възстановяване. Смяната на правителството се приема спокойно от СЗО. Предприети са
мерки  за  подобряване  на  социалния  статус  на  запасните  офицери,  укрепва  и
организационното  състояние.  По това  време  от  7  април  1926 г.  до  14  март  1932 г.
председателят на СЗО зап.генерал Владимир Вазов е и кмет на София, което е още едно
признание  и  доказателство  за  голямата  обществена  роля  на  съюза,  качествата  и
способностите на българските офицери.

В периода до 1930 г. обаче настъпилото успокоение сред редиците на СЗО изиграва
своята и положителна, но и негативна роля. Постепенно в организацията се заражда и
развива организационна и идейна криза. Общественото мнение все повече разглежда
запасните офицери, като една от основните опори на властта свързвайки с тях успехите,
но и неуспехите на правителството. Вътре в средите на запасното воинство избухват
недоразумения,  завист  и  борба  за  постове.  Намалява  численият  състав,  отслабват
връзките  между  централното  ръководство  и  провинциалните  дружества.  Все  по-
очевидно става, че организацията е силна и сплотена в моменти на кризи, отколкото в
условията на граждански мир и стабилизация.

Въпреки това, проследяването на обществените настроения на организираното запасно
воинство в края на 20-те и началото на 30-те години на миналия век, показва все по-
нарастващата му роля и значимост в обществено-политическия и културен живот на
страната.  Така  в  края  на  1932  г.  СЗО  се  превръща  в  един  от  главните  носители,
пропагандатори  и  радетели  за  промяна  на  партийно-парламентарния  режим  и
налагането на безпартииен такъв. Главен защитник на тази идея е председателят на
съюза зап.генерал Борис Сирманов. Още в началото на  1933 г. неговите идеи намират
място в едно изложение до Министерския съвет , където се обявява, че България е в
опасност,  че  държавната  власт  е  изгубила  всякакъв  имунитет  и  се  налага  пълна
реорганизация на целия държавен апарат, като се започне от Народното събрание и се
завърши с последната община. При такава ситуация разбира се стигаме до нов преврат
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– Деветнадесетомайският,  отново със същите действащи лица и не без подкрепата и
участието на запасното офицерство.

В този период се създават максимално добри условия и възможности за развитието на
двете  военно-родолюбиви организации СЗО и СЗПО,  като  само за  две  години след
преврата  техните  членове  се  удвояват,  продиктувано  по-скоро  от  възможностите  за
назначаване на държавна служба, от длъжности в полицията, до кметове и министерски
постове. Скоро обаче се появяват и първите противоречия между СЗО и Военния съюз,
като на Седемнадесетия конгрес през ноември 1935 г. открито е издигнато искането за
закриване на Военния съюз и приета линията за безусловна подкрепа на монарха. В
резултат на това постепенно назряват вътрешни конфликти в самата организация, които
продължават почти до 1938 г. С решения на извънредния конгрес от април 1937 г. се
променя  Устава,  който  ограничава  самостоятелността  на  дружествата  и  увеличава
правомощията на Централното управление. 

Запасното  воинство  болезнено  реагира  на  краха  на  надеждите  за  национално
обединение,  загувата  на  територии,  кръвно  свързани  с  Майка  България,  на
унизителните клаузи на Ньойския диктат и разсипването на армията. В средата на 30-те
години запасното офицерство изказва своите предпочитания към една мирна ревизия на
следвоенното статукво. Отпадането на военните клаузи на Ньойския договор засилват
надеждите за постепенната промяна на ситуацията и правилността на търсене на мирни
пътища за тази цел. Неопределените цели на започналата през септември 1939 г. Втора
световна  война,  неутралитетът  на  редица  големи  европейски  държави,  ктрахът  на
полската  армия  са  основните  причини,  поради  което  СЗО  подкрепя  обявеният  от
правителството неутралитет. Връщането на Южна Добруджа, посрещнато с неописуем
възторг,  бележи  и  поврата  в  техните  възгледи.  Те  недвусмислено  се  обявяват  за
включване на страната ни във войната на страната на Германия. Поради това актът от 1
март 1941 г., с който България се присъединява към Тристранния пакт се възприема от
запасното  офицерство  с  одобрение  и  задоволство,  още  повече  че  с  връщането  на
Македония и Беломорска Тракия за пореден път се преживява илюзията за национално
обединение.

Търсейки социална опора, управляващите след 19 май 1934 г. стимулират създаването
на нови военни организации. През 1934 г. се изгражда Обществото на кавалерите на
ордена  „За  храброст”.  През  1935  г.  окончателно  се  оформя  Съюзът  на  бойците  от
фронта, който цели обединяването на всички воювали в последните войни от редника
до  генерала.  Появата  на  тези  нови  организации  първоначално  среща  яростната
съпротива  от  СЗО  и  СЗПО,  но  в  последствие  приема  да  се  създаде  една  обща
Федерация  на  българското  запасно  воинство.  Така  през  м.  май  1941  г.  се  приема
специален  закон  за  Общия  съюз  на  запасното  воинство,  който  включва  всички
военнородолюбиви организации. Организацията се ръководи от 15-членен (по трима от
всяка организация) Върховен съвет, който излъчва петчленно Постоянно присъствие.
Председателят на общия съюз се назначава от Военния министър и за такъв е назначен
Председателят на СЗО зап.полковник Славейко Василев. Общия надзор се осъществява
от  Военния  министър  генерал-лейтенант  Теодоси  Даскалов  и  подчинените  му
началници.  В  обединената  организация  членуват  около  120  000  души,  което  е
значителна обществена сила. Законът предвижда и значителни привилегии за членовете
на съюза.Законът за запасното войнство е приет от Народното събрание и е обнародван
в ДВ бр.10/13 май 1941 г.

Включването на страната ни към Тристранния пакт променя ситуацията в страната и
голяма част от членовете отново са призовани в редовете на Българската армия. В този
период  се  създават  нови  дружества  в  новосвободените  земи,  а  броят  на  съюзните
членове  на  СЗО  нараства  до  9700  през  1942  г.  Символично,  въодушевени  от
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национаоналния  идеал  за  Обединението  на  бългаските  земи  в  новоосвободените
територии от 24 до 27 май 1942 г. в гр. Битоля е свикан Двадесет и първия конгрес на
СЗО , на който присъстват 350 делегати пристигнали заедно с влак до Македония. На
конгреса е преизбран за председател зап.полковник Славейко Василев, който после е
назначен за Председател на Общия съюз на запасното воинство. Това е и последният
конгрес на Съюза. Следващият е насрочен конгрес е за 15 и 16 октомври 1944 г. в гр.
Добрич,  но той така  и  не  се  състои.  Месец преди конгреса  на 2 септември 1944 г.
Последният Председателят на СЗО  зап.полковник Славейко Василев се самоубива, в
последствие  посмъртно  е  осъден  от  т.нар.  „Народен  съд”  и  имуществото  му  е
конфискувано в полза на народа.

Запасното офицерство, след разгрома на немската армия при Сталинград ясно вижда
намаляващите  шансове  на  Германия,  но  у  него  задейства  комплексът  унаследен  от
войните  „Всичко или нищо”, поради което до последния момент отстоява една губеща
кауза с идеята, че всичко е в името на обичаната от всички офицери България!

И след всичко направено от Съюза идва най-жестокия за неговото съществуване ден!
Новата  власт  дошла  на  9  септември  1944  г.  забранява  СЗО  като  "фашистка"
ораганизация и неговите членове и активисти са подложени на репресии, включително
разстрели, изпращане в лагери и др. Първонача;лно военният министър Дамян Велчев
се  опитва  да  съхрани  организацията,  премахвайки  крайните  елементи  в  нея.  Тази
позиция обаче не се споделя от представителите на комунистическата партия. По тази
причина със заповед № 4096 на министъра на Вътрешните работи Антон Югов от  1
декември  1944  г. Общият  съюз  на  запасното  войнство  е  обявен  за  фашизирана
структура  и  е  разтурен.  Санкциите  не  спират  дотук,  като с  10-то  постановление  на
Министерски съвет от 20 юли 1948 г. са отнети всички имоти и финансови средства на
съюза възлизащи на милиони левове. 

Въпреки  малкото  данни с  които  разполагаме,  можем да  заключим,  че  участието  на
местните структури на съюза в обществено-политическия и културния  живот на гр.
Русе  следват  тенденциите  на  поведение  и  спазване  на  нормативните  документи  и
Устава  на  съюза  на  национално  ниво,  които  ще  бъдат  обект  на  последващи
изследвания.

I I. Създаване и дейност на Съюза на офицерите и сержантите от запаса в гр. Русе
в периода след 1990 г.

Въпреки,  че  след  края  на  Втората  световна  война  с  цел  привличане  на  запасното
воинство на страната на отечествено-фронтофското правителство, възниква идеята за
създаване  на  подобие  на  Общия  съюз  на  запасното  войнство  ,  наречено  „Съюз  на
бойците  против  фашизма”,  в  който  да  се  включат  всички  фронтоваци без  оглед  на
званието  им,  тази  идея  така  и  не  се  осъществява  и  просъществува  до  1951  г.
Впоследствие възникват т.нар. Комитети на запасните офицери към Военните окръжия,
но и те не могат да заместят в пълен обем дейността, която е развивал съюза преди 1944
г.,  тъй  като  са  създадени  по  административно-команден  ред,  а  не  на  принципа  на
доброволното сдружаване.. Те са силно политизирани и идеологизирани от постулатите
на управляващата комунистическа партия

Едва след демократичните промени, настъпили след 10 ноември 1989 г., голяма част от
запасните офицери, познавайки ролята и значението на съюзите на запасното войнство
от периода на монархията, и с оглед защитата на офицерското съсловие от реваншизъм
започват  неформално да обсъждат, както по места так и на национално ниво идеите за
сдружаване  и  създаване(възстановяване)  на  Съюза  съобразно  новите  условия  и
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законодателство.   Стига  се  до  становището,  че  новосъздадения  съюз  не  следва  да
копира всичко от миналото, но в голямата си част да привлече всички категории от
запасния команден състав - висшия и младши офицери, старшини и сержанти.
Така на  20  декември 1989 г.  в  Централния  Военен клуб  внушителна  група  запасни
генерали  и  офицери  от  София  избират  инициативен  комитет  за  създаване
(възстановяване) на съюза, въпреки несъгласието на армейски генерал Добри Джуров и
министър-председателя  Андрей  Луканов.  Изготвен  е  проекто-устав  и  е  насрочен
учредителен конгрес на 23 януари 1990 г. На конгреса за председател на СОСЗ е избран
о.з. генерал-лейтенат Петър Стоянов(Карата), а за член на Централния съвет о.з.майор
Аврам Маринов Чернев, който до тази дата е Председател на комитета на запасните
офицери към Военото окръжие в гр. Русе. Следвайки тези общи тенденции през 1990 г.
група  запасни  офицери  от  гр.  Русе  се  събират  в  неформален  състав  и  обсъждат
създаването  на  местна  структура  на  съюза,  първоначално  общинска,  а  след  това  и
областна. Сред тях са о.з. майор Чернев, полковник Костадин Костадинов, полковник
Петър  Папазов,  полковник  Димитров,  полковник  Мартев,  полковник  Гагов,
подполковник Г.Благоев и др.
След  конгреса  и  приемането  на  Устава  започва  усилена  работа  по  учредяване  на
дружества на запасните офицери и сержанти предимно на територията на гр. Русе, като
в последствие да се учреди общинска и областна организация (Регионален съвет). 
За  първви  председател  на  Регионалния  съвет  е  избран  о.з.  полковник  Костадин
Костадинов,  който е председател  на  съюза в  периода  1990 – 1991 г. Както всичко
друго, началото е много трудно и изисква време за убеждаване и привличане на нови
членове.  В първите  стъпки голяма част  от  офицерите  и  сержантите  от  запаса  имат
разнопосочни идеи и виждания за създаването и дейността на организация, повлияни от
политическата обстановка в страната. Много от тях не виждат смисъл да членуват и
като цяло местната структура е сформирана преди всичко от бивши кадрови офицери
на МО и МВР. 
От 1991-1993 г.  за председател на Регионалния съвет е избран о.з. полковник Петър
Папазов, който е и председател на общинската организация. След него ръководството
се поема  от о.з.полковник Димитър Бешев за периода от  1994 – 1997 г.  В периода
1997 – 1998 г. председател на съюза в Русе става о.з. полковник Борис Антов.
Общо  взето  в  периода  1990  –  1997  г.  първоначалният  замисъл  за  създаване  на
общински организации не се осъществява, както и дейността на съюза в гр. Русе като
цяло  не  е  добре  структурирана  и  организирана,  което  е  характерно  за  съюза  и  на
национално ниво. Същото е видно и от писмо № 115/01.08.1996 г. на председателя на
ЦС на СОСЗ о.з.генерал –лейтенант Ангел Ангелов до председателя на Регионалния
съвет  на  СОСЗ  Русе  о.з.полковник  Димитър  Бешев,  считайки  че  поради  неплатен
членски внос към Центалния съвет не се спазва Устава и едва ли не съюза в Русе е
нелегитимен и се е самоизключил. Това се вижда и в писмо № 221/03.07.1997 г. от зам-
председателя на ЦС на СОСЗ о.з.полковник Тамахкяров до следващия председател на
Регионалния съвет о.з. полковник Борис Антов, като отново се напомня че не е плащан
членския  внос.  Независимо  от  това  протиоворечията  между  местната  структура  и
централното  ръководство  се  тушират  и  на  4-тия  конгрес  на  Съюза  участват  2-ма
делегати от Русе, които са избрани на 9 април 1997 г. на отчетно-изборна комференция
на  Регионалния  съвет  в  Русе.  (о.з.  полковник  Борис  Антов  и  о.з.капитан  Борис
Найденов).   Въпреки това  заслугите  на председателите Регионалния  съвет на  СОСЗ
Русе са безспорни за създаването и укрепването на съюза в този тежък в социално-
икономическо отношение преходен период. 
В този период започва да назрява  идеята  за възстановяване собствеността  на Дома-
Паметник на запасното войнство, бивш Потсдам. Началото е поставено от председателя
на  Регионалния  съвет  о.з.полковник  Димитър  Бешев,  който  с  помощта  на  о.з.
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подполковник Георги Благоев издирва документите за имота.  Оттогава са и първите
искания и преписки за възстановяване на собствеността между Регионалния съвет и
кмета  на  община  Русе,  областния  управител,  Централния  съвет  на  СОСЗ  и
министерския съвет.
Заседанията на съвета се провеждат редовно в Гарнизонния военен клуб, поради липса
на други помещения. Съживяването на дейността и учредяването на дружества в гр.
Русе се извършва основно от Председателя на общинската организация в периода 1993
– 2003 г. о.з.полковник Владимир Тушев.
Нов тласък в дейността на съюза през 1998 г. дава избирането на ново ръководство на
Регионалния  съвет  с  председател о.з.  подполковник  Красимир  Ениманев  и  зам-
председател  о.з.полковник  Иван  Иванов. Подполковник  Ениманев  председателства
съюза  до  2001  г.  и  продължава  борбата  за  възстановяване  собствеността  на  Дома-
Паметник на запасното войнство, бивш Потсдам. В този период започва и реализацията
на структурирането на общински организации и воденето на редовен организационен
живот.
От 2001 до 2010 г. кормилото на Регионалния съвет се поема от о.з.полковник Иван
Иванов. Той  заедно  с  о.з.полковник  Георги  Р.Георгиев,  о.з.полковник  Владимир
Тушев,  оз.подполковник  Георги  Николов,  о.з  полковник  Антон  Антонов,  о.з.
подполковник  Тодор  Георгиев,  о.з.  подполковник  Тодор  Цонев  и  други  изявени
членове  на  съюза  започват  масирана  кампания  за  създаване  на  нови  дружества,
привличане на нови членове и организационно изграждане на общински организации.
Поставена  е  основната  цел  организационно  укрепване,  издигане  авторитета  на
организацията, родолюбивото възпитание на младото поколение и оказване на помощ и
социална подкрепа на напускащите и съкратените офицери и сержанти от армията ,
МВР и службите за сигурност.
Негова  е  заслугата  за  възстановяването  на  собствеността  на  Дома-Паметник  на
запасното  войнство,  бивш Потсдам.  За  да  се  случи  това  обаче след продължителни
юридически консултации, заседания и съвещания на Регионалния съвет  става ясно, че
без регистрация на съюза в съда, като ЮЛНЦ в обществена полза, това е невъзможно.
Именно  затова  с  пълно  единодушие  на  членовете  на  съюза  от  всички  общински
организации  се  стига  до  вземането  на  решение  за  регистрация  на  самостоятелно
сдружение.  Учредването  на  сдружението  се  извършва  от  23  членове  на  съюза  на
24.02.206  г.,  а  с  решение  №  491  от  28.02.2006  г.  на  Русенския  окръжен  съд  е
регистриран „Регионален съюз на офицерите и сежантите от запаса и резерва гр.Русе”.
Вписан е Устав на сдружението и 5-членен Управителен съвет.
 След  многото  ходене  по  мъките  едва  през  2008  г.  със  съдействието  на  областния
управител на област Русе – Мария Димова, с Решение на Министерски съвет № 294 от
9  май  2008  г.  Дома-Паметник  на  запасното  войнство  е  прехвърлен  безвъзмездно  в
собственост на Регионалния съюз. На 20 август 2008 г. е издаден и Нотариалния акт на
името на сдружението № 93/2008 г. 
След тази голяма победа на съюза и лично на Председателя на Управителния съвет
о.з.полковник  Иванов,  обаче  започва  още  една  голяма  битка.  Възстановяването  на
апетитния имот става ябълката  на раздора вътре в редовете на съюза и извън него,
включително  с  ЦС на  СОСЗ под  председателството  на  о.з.генерал-лейтенант  Стоян
Топалов. Започват необосновани обвинения и удари под кръста. Съюза периодично се
тресе от скандали и противоречия, възниква въпроса за неговата легитимност, създава
се паралелно обединение на недоволни от случващото „Областен съвет”, който обаче е
в символичен състав и има подкрепата единствено на ЦС на СОСЗ.
Междувременно възниква и още един въпрос „Какво да се прави с имота?”, така че да
бъде от полза  за всички членове. Намеренията са да бъде отдаден под наем и основно
ремонтиран, при което през 2008 г е сключен договор за наем, но нещата така и не
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потръгват  поради  разногласия,  обективни  и  субективни  причини.  Председателят  на
съюза  о.з.полковник  Иванов  е  подведен  под  съдебна  отговорност  и  е  заведено
следствено дело, което в крайна сметка е прекратено и всички обвинения към него са
отхвърлени.  Цялата тази ситуация се отразва крайно негативно върху авторитета  на
съюза и неговите редови членове. 
С избирането на нов Председател на съюза през 2010 г. о.р.капитан инж.  Димитър
Вълков,  поради  това  че  изпълнението  на  договора  за  наем  става  невъзможно  се
предприема процедура за неговото прекратяване и избор на нов наемател, като на 1
октомври 2010 г. е подписан нов договор за наем. За провеждане на процедурата за
избор на наемател са разписани и приети от Управителния съвет специални правила за
участие и е обявена публично в местните електронни и печатни издания. На 20 юли
2011 г. ремонтът на сградата е приключен и официално е открит Централния клуб на
РСОСЗР.
Новото ръководство си поставя амбициозната задача да възроди дейността на съюза и
да изчисти негативните нагласи на русенската  общественост.  В този период съюзът
започва да  се  отърсва  от  скандалите  и настъпва успокоение  сред неговите  членове.
Приет  е  за  колективен  член  от  Централния  съвет  на  СОСЗР,  провеждат  се  редица
мероприятия, финансират се изграждане на паметници и паметни плочи, организират
се  ученически  конкурси,  тържествени  чествания  на  бележити  дати  и  годишнини,
издаване на книги и организиране на изложби. Като една от най-важните е подетата
отново  инициатива  през  2013  г.  за  построяването  на  Мемориал  на  загиналите  във
войните съвместно със Съюза на ветераните,  която през 2015 г. се увенча с успех и
премина  през  всички  админбистративни  процедури,  не  без  подкрепата  на  кмета  на
община Русе г-н Пламен Стоилов. Стартира и работата по проекти, като финансирането
се  осигурява  от  съюза.  Един  от  значимите  проекти  на  РСОСР  е  ежегодно
провеждащият се „Лято във Военния клуб”, включващ ученици от различни възрасти.
През  2011  г.  са  приети  и  отпечатани  в  книжен  формат  правилници  и  наредби  за
дейността на съюза. Започва да функционира интернет страница на РСОСЗР, на която
се публикуват важни новини за проведените мероприятия.
Обществеността,  медиите,  местните  и  държавни  власти  започват  да  гледат  по  друг
начин на дейността на съюза. Съюза развива мностранна дейност във всички аспекти на
обществено-културния живот на гр. Русе и областта и все повече се утвърждава, като
значим фактор в обществото.
През  2014  г. за  Председател  на  съюза  е  преизбран  о.з.капитан  инж.   Димитър
Вълков,  като негови заместници продължават да бъдат о.з.полковник Иван Иванов и
о.з.подполковник Людмил Марков, а секретар е о.з.капитан Благомил Благоев.
Какво  ще  се  случва  оттук  нататък  тепърва  времето  ще  покаже,  но  едно  е  ясно
офицерите  от  запаса  винаги  са  били  и  ще  продължават  да  бъдат  най-големите
родолюбци, беззаветно предани на армията и народа. Те никога не са се стремяли да
застанат начело на управлението на страната, но винаги в тежки за страната моменти са
казвали своята дума и са участвали в решаването на нейните съдбини. Още по-актуална
става тяхната дейност в съвременния несигурен свят, независимо от факта че страната
ни е член на НАТО и Европейския съюз.

Накратко това е само една малка част от дейността и историята на съюза в Русе.
Предстоят много по-задълбочени проучвания, като в крайна сметка целта е да се издаде
Алманах за историята на съюза в гр. Русе от неговото създаване през 1907 до наши дни.
Със сигурност можем да кажем, че Русенското запасно войнство винаги е играло и ще
продължи да играе важна роля в обществено-културния живот на града, отстоявайки
принципите  на  патриотизма,  професионалната  чест  и  достойнство  на  българския
офицер и сержант. Огромна е неговата заслуга за възпитанието на подрастващите в дух
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на уважение към бойните традиции на Българската армия, съхраняването и развитието
на националните идеали и подвига на загиналите воини за национално обединение.
Завършвайки с девиза „БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО” 

25 април 2015 г.
О.р.капитан инж. Димитър Вълков

Председател на Управителния съвет
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