
СТРОИТЕЛНИТЕ МЕТАМОРФОЗИ

 НА РУСЕНСКИЯ ВОЕНЕН КЛУБ 

Сградата на Русенското офицерско събрание, наричана през годините също и
Офицерски клуб, Военен клуб, Дом на офицера, Дом на народната армия, Гарнизонен
военен клуб и в наши дни отново Военен клуб има вече своята 125 годишна история. В
това  изследване  няма  да  се  спирам  на  оскъдните  исторически  източници,
свидетелстващи за нейното построяване, поради двата безспорни факта, свързани с нея.
Единият - че е първата, построена след отзоваването на руските офицери - командири и
наставници на новосъздадената след Освобождението Българска войска. И другият  - тя
е сред единиците клубове, построен и изплатен основно със средства от вноските на
членовете на Събранието - офицери от Русенския гарнизон, без държавни средства и
помощи.  Ще  се  опитам  да  пресъздам  как  през  годините,  заедно  с  промените  на
нравите, тенденциите в развитието на обществения живот - от една страна- структурата
и задачите на армията - от друга- се променя не само живота във Военния клуб, но и
неговата външност - сградата, прилежащите терени, обслужващите го съоръжения.

Офицерското  съсловие  е  високо  разположено  в  обществената  йерархия  на
възстановената  българска  държава,  а  след  знаменателната  победа  в  Сръбско-
българската  война  през  1885  г.  е  издигнато  на  пиедестала  на  уважението  и
признателността  от  сънародниците  си.  Благодарение  на  това,  то  е  обгрижвано  по
подобаващ начин от  държавните и  местни органи на  властта.  Офицерите и техните
семейства искат да водят живот, отговарящ на високия жизнен стандарт, който могат да
си позволят. Общите сбирки и формирането на приятелски общности сред колегите е
подкрепяно  от  командването,  защото  създава  здрави  отношения,  помагащи   за
укрепването на войсковите колективи като цяло. Офицерските събрания са точната и
подходяща форма за  това.  Те  предлагат съответстващи на ценза  условия за  отдих и
почивка. Средата е позната. Общността е затворена и какво се случва зад стените рядко
става обществено достояние. Така е предпазен от любопитни очи и уши, и от зли езици
моралът  на  българския  офицер.  Няма  опасност  някоя  неволно  изпусната  дума  по
служебни въпроси да застраши военната тайна. Заедно с това, в определени моменти
тази  „забулена  в  тайнственост”  за  външния  свят  система  се  отваря  и  се  показва  в
пълния си блясък. Прочутите офицерски балове, организирани на всеки голям празник,
събират под покрива на клуба не само офицерите, а и целия градски елит. Разкошните
рокли на дамите,  изисканите обноски,  украсената и подредена зала,  скъпите вносни
вина стават най- обсъжданата „светска” тема за разговор по кафенетата и домашните
сбирки задълго – до следващия бал. Тези балове са желани и от градския елит – красиво
облечените богаташки дъщери могат да се харесат на младите офицери, които са сред
най- желаните партии за брак. 

Такива  са  предпоставките,  описани  най-  кратко.  А  както  казах  в  началото,
русенският военен клуб е първи. И като всяко първо нещо си има своите проблеми и
трудности,  които  трябва  да  преодолява.  Най-  важната  -  липсата  на  пари.  Затова
„тънките сметки” започват още в самото начало. Мястото за строежа е празен терен – за
да може лесно да се убеди градският съвет да го предостави. По тази причина и днес



това  е  един от  най-  отдалечените  от  градския  център  военнни клубове  в  България.
Руините на турското кале предлагат и друго предимство - камъкът е на самото място и в
изобилие  –  няма  нужда  да  се  добива  и  превозва  от  далечните  красенски  кариери.
Крайбрежната крепост е съборена по заповед на маршал Кутузов при отстъплението от
града през 1811 г. и въпреки че през годините след това Високата порта многократно
предоставя средства за възстановяването и, то така и не се случва до войната през 1877-
78 г. 

Старейшинският съвет предлага в искането за отстъпване на терен за строеж,
отправено чрез околийския управител Н. Обретенов до Градския съвет през март 1889
г.1 да заравни терена и да го превърне в градска градина със свободен достъп – нещо,
което години по- късно се сбъдва частично. Но така или иначе – наличните средства,
събрани в касата на Офицерското събрание са твърде малко. Не може да се наеме някой
от известните чужденци – архитекти, направили в следващите години Русе бисер на
българската архитектура. В статия на Иглика Генова от 1 октомври 2010 г.2, публикувана
в ruseinfo.net, е упоменато, че с конкурс за изпълнител на строежа е избран строителния
предприемач Атанас Райков. За съжаление тази информация не се потвърди от друг
източник, а в посочената статия има още доста неточности по отношения на събития и
датировки.  Дори  и  20-  те  хиляди  лева,  дарени  от  Фердинанд  I  са  тласък  само  за
началото. Благодарение на този си жест, князът става патрон на събранието, което от
този  момент  се  именува  Русенско  офицерско  събрание  „Фердинанд  I”.  Въпреки
трудностите,  на  24  юни 1890 г.  в  12  часа  е  поставено  началото,  като  на  специална
церемония князът полага основния камък на клуба3.  Сградата не може да се мери с
построеното наскоро Окръжно управление,  нито с  Мъжката  гимназия.  Двуетажна,  с
правоъгълна форма с двустранна симетрия и два входа – северен, към Дунав и южен,
към градината и градския център. Разликата във височините на двата етажа е близо два
метра. На по- ниския горен са обособени жилищни помещения за временно настаняване
на  новопристигнали  и  несемейни  офицери,  библиотека  и  читалня.  Изпълнението  е
каменни основи и тухлен зид, на места двуред. Варова външна мазилка, с характерните
набраздени  ъглови  профили,  наподобяващи квадратни колони.  Гипсови  корнизи  над
прозорците, които и днес в по- голямата си част са запазени в оригинален вид. Каменни
външни подпрозоречни первази. Няма точни данни кога е завършена сградата или по-
точно казано, завършването се проточило във времето пак поради ограничения паричен
ресурс. В един от малкото запазени протоколи от заседанията на Старейшинския съвет
на Офицерското събрание от края на ХIХ век четем, че през януари 1894 г. са одобрени
разходи за закупуване и зачислени театрални костюми и оборудване,  дървена сцена,
завеси и др4. Разходите са направени в течение на предходната година, но кога точно –
не  става  ясно.  В  същото  време  в  „Общински  вестник”,  бр.  71  от  15.05.1893  г.  и
следващия - 72- ри, е публикуван афиш за оперно представление в клуба на 29 и 31 май
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същата година. А колкото до официалното откриване – съгласно протокола на съвета
№16/27.10.1894 г., “...3) Назначи се денъ за откривание на клуба съ балъ, който да се
даде на 7 ноемврий н.год.”5 (денят на победата при Сливница в Сръбско- българската
война, б.а.). 

Информацията за вътрешността на клуба, която открих е оскъдна. Знае се, че
балната зала в началото била с дървен под и разглобяем дървен подиум /сцена/, на който
се  разполагал  оркестърът.  Нямало  е  балкон-  помещенията  над  югоизточния  вход  са
били офицерски квартири. В заповед по Русенския гарнизон №72/19.11.1899 г. е обявен
протокол  от  заседание  на  Старейшинския  съвет,  на  което  е  назначена  комисия  за
приемане паркета в Събранието. Тя заседавала на 27 същия месец и приела поставената
подова  настилка  с  малки  забележки.  Голямата  зала  не  се  ползвала  ежедневно  и  се
отоплявала с няколко печки. Освен нея, на първия етаж в западната част се намирал т.
нар. бюфет, който се отдавал под наем на частно лице със задължението да организира
ежедневното хранене на  офицерите,  заплащано от Военното събрание,  сервиране на
напитки  и закуски  по  време на  баловете  и  вечеринките,  и  свободна  консумация  на
ползващите клубните помещения в останалото време. От същата страна имало антре и
“дамска тоалетна стая” -  помещение, което имало вътрешна тоалетна за ползване от
дамите. В източната част били двете “игрални стаи”, в които можел да се играе срещу
заплащане билярд.  Шах и други  игри се  играели безплатно,  а  игрите  с  облог  били
абсолютно забранени.  

В много източници се говори за каретите, спиращи на колелото пред клуба, от
които слизали наконтените дами, но това са по- скоро предизвикани от въображението
асоциации,  отколкото  действителни  факти.  Малкото  снимки  показват,  че  сегашният
южен вход в ранните години след създаването на клуба е бил по- скоро заден вход на
сградата. Пред него е имало заравнена правоъгълна, застлана с чакъл площадка. А по-
използваният вход е бил северният, който аз ще нарека „дунавски”. Там нещата от 90-те
години на  19-ти  век  по нищо не  наподобяват днешния изглед.  Руините  на  римския
кастел и турското кале, чиито стени достигали брега на реката, били полуразрушени и
засипани с пръст. На няколко метра над речното корито, върху остатъците от стената
вървял  коларски  път,  идващ  от  площада  пред  австрийската  скеля  /края  на  ул.
„Княжеска”/ и отиващ към „Сарая”. Това бил крайречният път в този район. Пътят, след
построяването  на  военния  клуб,  бил  допълнително  оформен  и  укрепен,  с  поставен
предпазен парапет откъм високия и стръмен бряг, и насадени дръвчета за допълнително
укрепване по цялото протежение. Защо им е трябвало всичко това на офицерите? Първо
– защото това бил най- прекият път от новопостроените казарми на „Александровска”
до клуба. Второ – този път минавал по „Княжеска”,  покрай двореца на княза, хотел
„Ислях хане”  и  пристанището  -  най-  “личните”  места  в  града.  Ако искаш да  бъдат
забелязани и оценени по достоинство офицерската ти осанка и чар, няма по- подходящ
начин от това – да минеш, яхнал офицерския си кон по „Александровска” и „Княжеска”.
Така и правели младите наперени български офицери ежедневно. А  и гледката към
Дунав от въздигащия се  път, водещ до кацналата на височината сграда  си струвала.

5 ДВИА, Фонд 1633, Опис 1, а.е.19, стр.106
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Пред “дунавския” вход била оформена равна, висока тераса,  откъдето се разкривала
прекрасна гледка към устието на Лом, Дунав и румънския бряг. От тази тераса на 21
август 1895 година Фердиданд I и останалите участници в откриването на телефонната
линия Русе - София  наблюдавали илюминациите в чест на събитието.

Има три известни фотографии от този период на клуба . Едната, оформена като
пощенска картичка, показва входа откъм улица „Одрин”, с част от оградата, младите
дръвчета  в  градината  и  достроената  едноетажна  сграда,  долепена   западно  до
основната. Писмото, написано в празните полета на една от картичките носи дата 21
юли 1901 г., което означава, че фотографията е правена някъде по това време.

Десетина години след създаването си, сградата вече е недостатъчна, а  разста-
новката  и  размерът  на  помещенията  не  отговаряли  на  нуждите  на  непрекъснато
нарастващия  брой  офицери  в  гарнизона.  През  последното  за  1899  г.  заседание  на
Старейшинския  съвет,  се  разглежда  въпросът  за  разширяване  на  столовата,  като  се
взема  решение  да  се  проучи  в  градската  техническа  служба  въпросът.  В  Протокол
№4/9.05.1900 г. проучването е докладвано от домакина. Разширяването на столовата в
западна посока не може да стане без да се отслаби конструкцията на сградата и да се
затворят прозорци и направят други промени по фасадата. Ще трябват и много пари, с
които  събранието  не  разполага.  Затова  е  взето  решение  за  вътрешни промени,  като
дамската тоалетна стая е преместена на втория етаж, на мястото на читалнята, а антрето
и  освободеното  помещение  на  първия  етаж при  балове  се  ползвали  от  бюфета.  На
цитираната  по-  горе  фотокартичка  се  вижда,  че  разширението  в  1901  г.  вече  е
направено, като постройката е долепена до западната стена, в която е избит вътрешен
вход, на мястото на единия от прозорците. Съседните два прозореца на етажа също са
зазидани. Все пак, допълнителната сграда е издигната така, че в никакъв случай да не
разваля външния вид и да не засенчва изгледа откъм реката и пристанището.  В нея,
освен  помещение  за  бюфета  имало  и  още  няколко  жилищни  стаи  за  квартири  на
офицерите.

От всички планирани в началото неща трудно и частично се осъществила само
градската  градина.  Не  поради  нежелание  на  Офицерското  събрание  да  изпълни
обещанието си. На годишното събрание, проведено на 18 януари 1899 г.,  е разгледан
този  въпрос  -  кой  да  изработи  план,  как  да  се  извърши  направата,  да  се  изрежат
дърветата в района. Разисква се и за построяване на ограда с врата - най- вероятно за
югоизточната  ограда по сегашната улица “Одрин” и за  прокарването на  пътя  откъм
градската баня, който да свърже споменатата улица с пътя, водещ към “дунавския вход”.
Едновременно с това в района изникнали и още няколко помощни сгради, необходими
на  събранието  -  конюшни  за  конете  на  квартируващите  офицери,  стаи  за  караула,
складове  за  храна  на  животните  и  т.н.  Всички  те  не  пречели  директно  за
функционирането  на  градината,  но  ограничавали  полезната  площ  и  изключвали
момента  на  усамотението  и  чувството  за  уединение.  Близостта  на  речния  бряг  и
храсталаците по крепостните руини над него били развъдник на комари, които през по-
голямата част от лятото правели градината не особено приятна за посещение. За да се
поддържат растенията била необходима вода за напояване, а чешма в района нямало. За
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целта през 1903 г. започнало изкопаването на кладенец, а на работилницата на Флотския
арсенал е поръчана подготовката  на  тръби за  канализация в  двора.  И може би най-
важната причина - само няколко години след създаването на Военния клуб, центърът на
града се измества с 650 метра на североизток. Там, около къщата на Дайнелов започват
да никнат един след друг русенските архитектурни бисери. Покрай тях - новата градска
градина. Невъзможно е такова творение на изкуството, каквото е Доходното здание да
не бъде градски център. И това наистина става факт, а градината пред него е направена
във вид, който напълно да му подхожда и допълва. Постепенно Офицерският клуб със
своята градина остава встрани от градското движение и изгубва привлекателността си,
като  място  за  срещи и  отмора  на  русенци.  Така  или  иначе  градината  е  направена.
Началото е сложено пак през 1901 г.,  когато за целта са отделени “цели” 750 лв. от
годишния бюджет. Докарани са и са посадени в източната част 20-25 млади липи, а
отпред и в югоизточната - елхи и “храсталаци”. Четири от тези липи и днес - 114 години
по- късно-  гордо изправят стъбла в двора на Военния клуб. Градина в двора винаги е
имало - има я и в наши дни- малка, скромно подредена и семпла. Далеч от мащабите,
формите и размерите на останалите градски паркове, но любимо място за тези, които
веднъж са усетили уюта, тишината, лятната прохлада и вълшебното чувство на отмора,
което дава.

Първата голяма метаморфоза на Военния клуб става между 1923 и 1925 година
на миналия век принудително. През 1923 г. пожар почти изпепелява сградата и хотела
до  нея.  С  предприетия  мащабен  ремонт  са  направени  и  конструктивни  изменения.
Сградата е удължена към брега със 7 метра, за сметка на панорамната площадка пред
входа.  В  удължението  е  изградена  сцена,  за  да  могат  да  се  играят  театрални
представления. Вляво и вдясно от нея на първия етаж са оформени помещения за кухня
и за персонала. Залата вече има балкон, а зазиданите крайни прозорци на южната стена
показват, че към горния етаж са оформени бетонните стълбища, съществуващи и днес.
Пред двата входа са изградени преддверия с малки тераси над тях. Това - на южния вход
- е запазено и до днес. Над страничните помещения в удължението са оформени западна
и източна панорамни тераси, свързани над северното преддверие, предлагащи приказна
гледка към реката и града с пристанището. Хотелската част също е подновена и вече е с
два етажа, като покривът както и по- рано е под нивото на основната сграда. Не само
гледката от терасите била прекрасна. Самата сграда, кацнала на високия дунавски бряг,
изглеждала величествено. Тя била първото нещо, което пътниците на приближаващите
от  Европа  кораби  виждали  от  Русе.  От  малкото  запазени  фотографии  се  вижда,  че
Военният клуб по достоен начин е представял своя град!

През 1929 година част от градината източно от сградата е превърната в открит
тенис корт. По настояването на студентите Тодор Хрулев и Евгений Димов, полковник
Бораджиев  дава  съгласие  да  се  учреди  тенис  клуб  към  офицерското  събрание  и
домакинът му -  поручик Н.  Костов,  с  помощта на войници от гарнизона,  изграждат
първото в града открито обществено игрище за тенис. Мрежата, по данни от историята
на русенския тенис, е изплетена в затвора. Пак по данни от тенис клуб Русе, кортът е
открит на 14 август същата година,  а  тенис клубът е  учреден през  септември 1930.

5



Следващите две години съоръжението, макар и с доста несъвършенства, се използва
непрекъснато,  но  когато  през  1933  г.  е  изградена  новата  спортна  база  на  СК
“Напредък” /където е днешнния стадион в университетския град/, интересът към корта
изчезва. Постепенно той е превърнат в площадка за спортни игри - футбол и волейбол, а
до него направили и площадка с уреди, на която в свободното си време квартируващите
в клуба офицери поддържали физическата си форма.

Завладени от кампанията за строеж на Офицерски клубове, русенските офицери
през 1934 г. поискват от общината да им предостави нов терен за клуб - “на пъпа” на
града, срещу съдебната палата. По това време там била сградата на Общинското казино.
И дори успяло в  края на годината  да получи положително решение от общинарите.
След изборите в началото на 1935 г. за кмет е избран Кирил Старцев, който категорично
се  противопоставя  на  това  и  въпреки,  че  взетото  предната  година  решение  не  е
отменено, парцелът така и не е обособен и предоставен6. По- късно, през 1939 година
казиното е съборено, а на неговото място изниква емблематичната “Стъклена будка”.

В спомените на възрастните русенски военни и техните съпруги е съхранен още
един празничен момент - във Военния клуб се провеждали сватбените тържества на
офицерите. Малките по него време дечица тичали на воля в градината и на големите
северни тераси, докато в празнично украсения салон се вихрели сватбените танци и
веселби. Това е най- значимото от четиридесетте години на миналия век. Войските и
техните  началници  са  били  заети  с  отбраната  на  родината  и  малко  от  тях  са  се
задържали  в  Русе.  Следват  бурните  години  след  1944.  Със  Закон  за  офицерските
събрания  от  три  члена,  обнародван  в  Държавен  вестник  бр.  64/  19  март  1948  г.,  е
прекратено съществуването на Офицерските събрания. Имуществото им е предадено за
стопанисване  на  Българската  народна армия.  Офицерският клуб  се  именува  Дом на
народната армия /ДНА/ и в първите години след промяната продължава да прави това,
което  и  преди  -  да  организира  отдиха  и  свободното  време  на  офицерите  и  техните
съпруги.  Скоро  се  появяват  и  нови  роли.  В  съставите  и  отборите,  сформирани  и
обучавани  в  ДНА  се  включват  и  войници  от  гарнизона.  Правят  се  посещения  във
военните поделения и части в цяла североизточна България, където изнасят концерти и
програми. Домът разполага с фотоателие, което освен снимки за войнишките книжки,
отразява  и  популяризира  всички  провеждани  “културно-  просветни”  и  “спортно  -
масови” мероприятия. За съжаление, днес в клуба не е останала нито една снимка от
този и от по- ранните му периоди.

1953 година. Военният клуб вече е “Дом на офицера”. Началник е майор Никола
Маринов, морски офицер и потомствен музикант. От началото на предходната година
има на щат кинооператор, което означава, че салона се използва за кинопрожекции. От
1955 г. домът разполага и с подвижен кинопост. Организират се редовно турнири по
волейбол  и  баскетбол  на  физкултурната  площадка  -  бившият  тенис  корт.  Върху
естественият скат от западната и страна,  са оборудвани четири реда трибуни с пейки.
Във  вътрешността  функционират  казино,  три  лекционни  зали,  библиотека,  а
централният салон вече има балкон и ложи. На 14.01.1959 г. за началник на Дома на

6  - ,  4 , .1, . .85, 286-ДА Русе Ф К оп а е стр
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офицера е назначен к-н Борис Борисов Мандев. През лятото на 1959 г. целият колектив
полага по 30 дни доброволен труд, като се работи по оформянето на парка за отдих.
Сегашният си вид в голяма степен градината пред клуба дължи на тези бригади. През
пролетта на следващата 1960 година, във връзка с предстоящия регионален преглед на
художествената  самодейност  продължава  залесяване  на  района,  поставяне  на  нови
пейки и ремонтиране съществуващите на физкултурната площадка, както и поправка на
сепаретата на лятната градина. В края на годината е заплатен на КЕО- София ремонт на
стойност 15000 лв. Най- вероятно става дума за втората метаморфоза на Военния клуб -
изграждането  на  покрив  над  двете  северни  тераси,  което  ги  превръща  в  зали  и
удължаване  на  сцената,  при  което  сградата  придобива  приблизително  сегашния  си
външен  вид.  Подобрената  функционалност  и  увеличения  вътрешен  обем  стават  за
сметка на влошения външен вид. Клубът вече не е онази приветлива бяла красавица,
посрещаща русенските  гости на  дунавския бряг.  Няма ги терасите  с  белокаменните
виенски парапети. Няма го и “дунавският” вход, с ограденото с две колони преддверие.
Вероятно тази строителна интервенция, в съчетание с нестабилния терен под основите,
набразден  с  ходове  и  галерии  става  причина  земетресението  през  март  1977  г.  да
направи сградата почти необитаема. 

В  началото  на  1961  г.  започва  ново  мащабно  строителство.  Одобрен  и
финансиран е проектът на арх. Белчо Петров за изграждане на Летен театър. Следват
няколко  пролетни  и  летни месеца,  изпълнени  с  усилен  труд  за  23-та  служители  на
отново получилия името Дом на народната армия клуб. Освен тях, в работата активно
са участвали ръководителите на школи, треньорите от спортния клуб към Дома, а също
и състезатели, хористи, участници в съставите. Ежедневно строителите са подсилвани с
групи  военнослужещи  от  русенските  поделения.  Както  си  спомня  служителката  на
клуба  от  този  период  Борислава  Трифонова,  в  работата  се  включват  всички,
включително офицерите - старши на работните команди, дори и командирите. В края на
август  летният  театър  е  факт  -  за  да  бъде  в  следващия половин век  най-  голямото
съоръжение за културно- масови прояви - концерти, спектакли и др. в Русе. Със своите
2770 места и днес той е единствен по мащабите си в Министерството на отбраната. За
“награда”, на 14 октомври ДНА - Русе е прекатегоризиран от 2-ра в 3-та категория и са
съкратени  ¼  от  служителите.  През  есента  на  1962  г.  с  помощта  на  команда  от  8
военнослужещи  са  асфалтирани  Летния  театър  и  алеите  на  парка.  Участниците  са
наградени с книги. В заповедта за отоплителния сезон от 30.10.1962 г. личи, че в хотела
и  помещенията  се  палят  печки  на  дърва  и  въглища,  а  парното-  само  по  време  на
мероприятия. Това означава, че централно отоплен е бил само големият салон. 1963 г. е
първата,  в  която  няма  организирано  новогодишно  тържество.  Макар,  че  в  края  на
февруари  Домът  се  сдобива  с  лек  автомобил  “Шкода”,  настроението  е  понижено.
Причината за това не закъснява- в своя заповед №17 от трети април началникът обявява
ликвидация на ДНА. Последната заповед е от 30 април, с  която е оставен щат от 1
инспектор и 4 чистачи, обслужвани от касиера на ДНА - В. Търново.

В следващите години базата е стопанисвана от ОК на ДКМС и се използва за
школа  за  предказармена  подготовка,  техническа  школа  за  военно  обучение  и  др.
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Летният театър продължава да приема всички известни изпълнители и състави през
лятото и есента. Представленията се организират от Концертна дирекция, където отиват
и приходите от тях.  Поддръжка - почти никаква.  Единствено хотелът продължава да
функционира  за  нуждите  на  армията,  като  приема  командировани  в  града
военнослужещи за нощувка. Към него имало и бюфет, отдаван под наем. В този период
различни помещения са ползвани от външни организации за складови площи. Идва 4
март  1977  г.  Земетресението  не  пощадява  кацналият  върху  неустойчивия  льосов
крайдунавски хълм клуб.  Сградата  е  силно компрометирана.  Огромни пукнатини по
вътрешни и външни стени. Пропаднали тавани и подове и на двата етажа. В малко по-
добро  състояние  е  сградата  на  хотела.  С  най-  малки  поражения  са  последните
пристройки от началото на 60-те години, изпълнени с железобетонни носещи елементи
и подове. Работата в ДНА замира. Продължава да тупти единствено сърцето на Летния
театър и Военния хотел. Стопанинът няма възможности, желание и средства за ремонт
и сградата е готова да рухне. До момента, в който е възстановена на своя предишен
стопанин - Министерството на отбраната.  Използвам “стопанин”,  а не “собственик”,
защото  за  мен  единственият  и  в  законно  и  в  морално  отношение  собственик  са
българските  офицери  и  тяхната  доброволно  създадена  организация,  именувана
“Офицерско  събрание”,  разпусната,  както  по-  горе  писах,  с  постановление  на
Министерския  съвет  през  1948  г.  За  повече  от  60-  годишното  си  съществуване,  с
желание,  усилия  и  най-  вече  събрани от  личните  си  възнаграждения  средства,  тази
организация успява с изграденото и организираното да остави дълбока и светла диря в
съвременната  история  на  града.  Средствата,  с  които  военното  министерство  през
годините подпомага дейността на Офицерското събрание в Русе не надвишават 10% от
бюджета,  а  ангажираните  в  ръководството  и  дейността  офицери  работят  абсолютно
безплатно “за делото”. 

Приемната комисия е отчаяна. Дори в началото на 90-те години има изготвен
проект на заповед за премахване на сградата.  В този момент за началник на ДНА е
назначен  полковник  Тодор  Георгиев.  Сърцатият  офицер  не  може  да  остави  нещо
толкова много дало на  Русе и на неговите колеги да бъде заличено от картата на града.
Изтощително  ходене  по  “мъките”  от  институция  в  институция,  разговори,  молби,
даклади… Докато един ден телефонът звънва и областният управител го уведомява, че
средства за ремонта и укрепването са отпуснати. Работата е трудна, пречки и ядове -
колкото искаш, но нещата вървят напред. Проектите са изготвени. Работата започва с
откопаване на югозападния ъгъл, където основите са подгизнали от многогодишен теч
от  канализацията  и  пропадат  непрекъснато  под  собствената  си  тежест.  Изкопът
доближава дълбочина девет метра, преди да бъде достигната достатъчно здрава основа.
Извършва  се  цялостно  конструктивно  укрепване  с  железобетонни  колони,  трегери,
пояси  и  греди.  В  подземната  част  се  изгражда  комуникационен  тунел  в  който  са
разположени всички основни вътрешни инсталации, опасващ цялата сграда. Прекроени
са вътрешните помещения,  за  да  отговорят на  променените съвременни изисквания.
Кинокабината е повдигната с 0,8 м., за да може да се ползва ефективно, но така и не
вижда монтирани киномашини. Полагат се усилия оригиналният външен вид на клуба,
с  малкото  на  брой  запазени  елементи  от  украсата  да  бъде  съхранен.  Изградени  са
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изцяло нови електрическа,  отоплителна и ВиК инсталации. За съжаление,  в края на
ремонтните  дейности  противоречия  между изпълнителя  и  възложителя  довеждат  до
прекратяване  на  работата,  като  част  от  инсталациите  и  съоръженията  остават
недовършени.  Укрепена  с  четири  3,5  метрови  пилота  е  сградата  на  хотела,  което
“закърпва” и там положението, но няколко години по- късно е взето решение тя да бъде
съборена и да се изгради нов, съвременен хотелски комплекс. През 2003 г. е извършен
цялостен ремонт на покривната конструкция. При започването изкопа за новата сграда
на  хотела,  строителите  се  натъкват  на  останки  от  “калето”  и  работата  е  спряна  за
провеждането на археологически проучвания. Те вървят бавно и мудно в годините до
днес,  а  съдбата  им  продължава  да  е  неизвестна,  за  разлика  от  тази  -  на  хотела.
Предназначените за строежа му средства са пренасочени за други цели и такъв няма да
има. Последният ремонт във Военния клуб е отпреди 2 години - през пролетта на 2013 г.
е  подменена  цялата  външна  дограма  на  сградата  и  фасадата  е  боядисана  в  красив
винено- червен цвят с бели кантове. За съжаление - само половината. За северната и
източната стени средствата не достигат - те и до момента са си такива, каквито са били
преди 30 години - може би за сравнение?! Това е историята на последната метаморфоза
на  Военния  клуб,  която  се  е  проточила  в  последните  две  десетилетия  и  чака
продължението си в бъдещето.

Театралната  зала  е  с  прекрасно  вътрешно  оформление,  което  дължи  на
художника - декоратор Иван Попов. С много труд, въображение и любов той оформя
сценичната  рамка,  украсата  на  ложите,  колоните  и  голямото  входно  фоайе.  За
съжаление,  компромисът  заменя  амортизирания  паркет  с  теракотни  плочи  и
великолепната акустика остава мил спомен.

Какво е бъдещето?

Неясно! Промените в организацията и структурата на армията се проявяват в
непрекъснати реорганизации на Военния клуб. Уж целящи оптимизация за подобряване
на ефективността, единственото до което водят е драстично намаляване на персонала и
средствата за поддръжка на сградата и съоръженията. А те, както и големия район си
искат  своето.  Проведените  археологически  разкопки  нямат  своето  продължение  и
районът им все повече заприличва на това, което е бил преди да започне построяването
на сградата на Офицерското събрание “Фердинанд I”. Теренът, превърнат в обрасъл с
див  орех  пущинак,  предоставен  до  2018  г.  за  стопанисване  на  Министерство  на
културата, в лицето на Регионалния исторически музей - Русе показва, че те сами също
не могат да се справят, а изявленията за големи неща, които да се случат остават само
пожелания без реално покритие. 

И тук е мястото за големия въпрос: 
Защо  първият  в  страната  Военен  клуб  не  е  обявен  за  материално  културно

наследство, по смисъла на глава IV от Закона за културното наследство? Този факт най-
малкото буди недоумение а и предизвиква много допълнителни въпроси, които са далеч
от чистата култура и намирисват на частни интереси!?
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Сградите с отпаднало предназначение в югозападната част на района пустеят и
се самосъбарят, лишени от грижи и средства за поддръжка. При започването ремонта на
срутената  частично  ограда  по  ул.  “Одрин”  преди  два  месеца  бяха  открити  ефектни
останки от  стената и  кула на  кастела  “Сексагинта приста”.  Съжителството на двете
исторически реликви - римската и българската е напълно възможно и осъществимо. То
би  се  случило  единствено  и  само,  ако  всички  имащи  отношение  към  въпроса
институции си подадат ръце и насочат усилията си в една посока. А посоката е ясна -
съхраняване  и  популяризиране  на  историческата  памет,  насаждане  на  патриотични
чувства  и  формиране  на  културни  ценности  в  обществото,  най-  вече  в  младото
поколение. Уникално е, че в толкова малко пространство са събрани монументалната
древноримска  култура,  величието  на  българската  армия  и  съвременната  култура,  в
лицето  на  Летния  театър.  Всяко  прибързано  и  едностранчиво  решение  би  довело
единствено  и  само  до  лоши  и  вредни  резултати.  Русе  има  отлични  специалисти-
професионалисти и в трите области, които могат добре да си сътрудничат. Остава да се
потърси настоятелно съдействието на  заинтересуваните институции и да  се  намерят
правилните действия, допринасящи максимална полза за хората, културата, историята и
туризма. И най- вече - за България!

Военният клуб днес е нужен не само на ветераните от войните и на военно-
патриотичните съюзи. Той ще е нужен и когато и едните и другите намалеят до такава
степен, че ще им стига само една малка стая, за да се събират и общуват. Тогава ще има
достатъчно  място  за  да  се  показва  бляскавото  минало.  Защото  за  да  притежаваме
национална гордост, трябва да познаваме миналото величие и да имаме признанието на
другите народи и държави за него. И възможността на всеки лично да се докосне до
реликвите,  да  се  потопи  в  дълбините  на  годините  и  да  усети  духа  на  времето  и
събитията, довели до това - да бъдем днес тук и да се наричаме Българи.

. . -  .  о р м р инж Евгени Алексиев

 2015 .март г
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