ПОЛКОВНИК ВЛАДИМИР СЕРАФИМОВ – ОСВОБОДИТЕЛЯТ НА РОДОПИТЕ
Златка Петрова
Балканската война от 1912 г. е славна епопея в най-новата българска история. Българите
не само печелят тази война, но така и доказват, че бившата „рая” е в състояние да
побеждава довчерашните господар.1 Несправедливите решения на Берлинския конгрес
(1878) разпокъсват България и оставят Западна Тракия, Македония и част от Родопите
отново под турско владичество. Цели 34 години повече остава под турско и Смолянският
край, който е освободен по време на Балканската война (1912) от 21-и пехотен
Средногорски полк, командван от прославения полковник Владимир Серафимов.
На базата на архивни материали, съхранявани в личния фонд на полковник Владимир
Георгиев Серафимов, колекция „Балканска война 1912 г.”, фондове на участници във
войната в ТДА-Смолян, както и негови военни отличия във фондовете на РИМ „Стою
Шишков” – Смолян в настоящето научно съобщение се разкрива жизнения път, военните
подвизи и кариера на големия стратег и пълководец.
Командирът на 21-и пехотен Средногорски полк Владимир Георгиев Серафимов е роден
на 23 август 1860 г. в с. Аджар (дн. с. Свежен), Карловско, в семейството на Гено и Радка
Серафимови2. Баща му Георги хаджи Стефанов известен като „даскал Гено” в Свежен е
първият учител на класното училище, възпитал няколко поколения достойни българи. 3
Той е активен участник в националноосвободителните борби в Карловския край и
роднина по майчина линия на Васил Левски.
Владимир учи при баща си до 14-годишна възраст, после продължава образованието си в
гимназията в Измир. След 1878 г. се връща в България и заварва родния си дом опожарен,
баща си убит от отстъпващите турски части, а семейството прокудено. Осиротелият
младеж отива при брат си Коста в София, където се самообразова и работи в адвокатска
кантора. През 1880 г. е приет за юнкер в четвъртия випуск на Военното училище в София.
За показани отлични познания и военни умения е награден със сребърна казашка сабя от
преподавателите си, предимно руски офицери.4 С нея той не се разделя през целия си
офицерски път. Тази сабя, която младият офицер приема и пази през годините със своя
възрожденски патриотизъм, той предпочита пред подарената му по-късно сабя от цар
Фердинанд. Първата е дарена от дъщеря му Лиляна Тотева на Исторически музей –
Смолян, който я предоставя впоследствие за съхранение на кметството на с. Полковник
Серафимово, а втората сабя се съхранява в музейната сбирка при поделение 28330, което е
наследник на полка.5
Първото си офицерско звание – подпоручик, Серафимов получава на 30.VIII.1883 г.
Назначен е за командир на пристанищната рота в Русе. Следват години на военна служба
в Пещера, Пазарджик (тук се оженва за Елена Серафимова, която му ражда пет дъщери и
един син), Хасково, Карлово, Асеновград, Пловдив и София.
Владимир Серафимов участва в четирите войни – Сръбско – българската, двете
Балкански и Първата световна.
При обявяване на Сръбско – българската война, Владимир Серафимов е командир на
Пета рота от Втора дружина на Дунавския полк. В своето първо бойно кръщение край
Сливница и Пирот подпоручик Серафимов проявява умело ръководство и
самопожертвователност, а с отличните бойни действия, проявявайки небивал личен
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пример, героизъм и висок боен дух, неговата рота успява с контраатака да разбие
многобройния противник. Младият, едва 25-годишен командир получава своето първо
воинско наградно отличие за проявен героизъм при боевете при Пирот – орден „За
храброст” – II степен, а по-късно повишение в звание „поручик”.
Своя воински патриотичен дълг до Балканската война Серафимов отбива в различни
подразделения – в Дунавския полк, в 22-и Тракийски полк, като командир на Портовата
рота във флотилията и морската част, в Пети резервен полк, ротен, а след това и ротен
командир в 10-и пехотен Родопски полк. Като подполковник той е назначен за командващ
28-и Стремски полк. На 1 януари 1909 г. Серафимов е произведен в чин полковник.
В навечерието на Балканската война полковник Владимир Серафимов е назначен за
командир на 21-и пехотен Средногорски полк, с който ще запише златни страници във
военната история на България, а родопчани ще го приемат като свой освободител.
Успешно изпълнява основните стратегически задачи да ликвидира Тъмръшкия клин и да
освободи Смолянския край.
От особено значение за операциите на българската армия през Балканската война са
бойните действия в Родопите. За тази цел Българското главно командване формира така
нар. военни отряди с цел настъпването им на юг и освобождаването на българското
население, останало отново под турска власт след 1878 г. Родопският отряд е с най-важно
значение и е формиран от частите на Първа бригада (21-и пехотен Средногорски полк),
Трета бригада (27-и и 39-и пехотен полк) и от 9-и пехотен Пловдивски полк, числящи се
към Втора пехотна тракийска дивизия, както и няколко доброволчески чети.6 В състава на
21-и полк влизат 4 дружини, една картечна и една нестроева роти, една скорострелна, три
нескорострелни батареи от Трети планински артилерийски полк и Шеста погранична
дружина.
Войната е обявена на 5 октомври 1912 г. и войните на полк. Владимир Серафимов
започват бойния поход от Чепеларе съгласно военния план на командването.
„Той беше внушителен и благороден и по-късно беше баща за войниците и офицерите,
тъй като се отнасяше бащински с тях. Мустаците му бяха гъсти и бели. На ръст беше
среден. Съветваше офицерите главно да бъдат внимателни с властите и населението. Не
мога да опиша многото разговори и случки, но моето впечатление, че той е голям
пълководец, плюс много големи човешки добродетели”.7 Така чепеларецът Илия Демирев
при краткия досег с него ни е оставил едно неподправено описание на личността на
легендарния Серафимов.
Бойните действия на полка от Тъмраш до Аламидере (дн. с. Полковник Серафимово)
през октомври 1912 г. показват героизма и себеотрицанието на средногорци и техния
командир полк. Серафимов. След освобождението на Девинския край, с което се
изпълнява първата основна задача на 12 октомври полкът настъпва в три колони към
Смолян, Райково и Устово. Дясната колона (1-а дружина на подполк. Долапчиев) форсира
границата при Мургавец. Средната колона (3-а дружина на подполк. Шарлаганджиев)
преминава границата при поста „Св. Георги”. Лявата колона (2-а и 4-а дружини),
командвани от полк. Серафимов, пресича границата между Остри връх и Момина вода и
настъпва по пътя източно от Соколовци за Устово.8
В ранното утро на 13 октомври полкът влиза в Пашмакли (дн. Смолян), Райково и
Устово под звуците на полковата музика. „Приемът на нашите войски от местните
българи бе сърдечен и задушевен. Оплаканите лица на жените, облечени в пъстрите си
родопски носии, ни срещнаха приветливо – пише по-късно взводният командир
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Константин Лукаш. – Мъжете и дори невръстните деца предлагаха своите услуги, за да ни
помогнат. Едните и другите се чудеха как и с какво да гостят българския войник.”9
Начело на посрещачите е учителят Димитър Караманджуков, знамето се носело от
Стефан Христов, на което Мария Гогова Белева изписала със сърма „Добре дошли, скъпи
освободители”. На командирите бе поднесено символично хляб и сол.
Средногорци влизат като победители и в ликуващите Райково и Устово. С икони и
песнопения райковци посрещат своите освободители извън селото. В Устово пръв влиза
фелдфебелът Атанас Дечев. Ето какво пише в дневника си той: „В 5 ч. след пладне
стигнахме върха на север от Устово. Турците бягаха в безпорядък към Кавгаджик. Нашата
артилерия откри огън по отстъпващия противник. Те също с едно оръдие дадоха няколко
изстрела по нас. Вечерта отидох в Устово с 10 души и влязохме първи, където ни
посрещнаха.”
След освобождението на Смолян, Райково и Устово 1-а дружина на полка и четата на
Стефан Калфа получават заповед да разрушат железопътния мост на гара Бук. Но
турското командване разбира и предприема обходен маньовър от Рудозем към Устово
срещу 2-а дружина. Военен куриер изненадващо донася заповед на командира на полка
полковник Серафимов, която гласи: „Ако до този момент – получаването на настоящата –
не сте успели в задачата си, започнете да отстъпвате към превала и незабавно донесете за
резултата”. Командирът на бригадата полк. Гешов и неговият щаб след анализ на военната
обстановка решават бригадата да отстъпи района на Устово – Райково – Смолян и се
оттегли на Рожен и Пампорово, т.е. на границата, откъдето е тръгнала. „Но храбрият
полковник отказва да изпълни тази заповед за отстъпление. На тази заповед на бригадния
командир той отговаря твърдо: „Като минат турците през моя труп, тогава полка ще
отстъпи!”- пише в спомените си за войната взводния командир на 21 пех. Средногорски
полк Тодор Стойчев.10
И вместо отстъпление 21-и пехотен Средногорски полк, намиращ се в района на Устово
и кота 1311, настъпва към Рудозем. В този момент ба върховно изпитание полковник
Серафимов с чувство на отговорност заявява: „Аз не ще отстъпя на противника селата, в
които вчера бях посрещнат като освободител!”11
Турските войски оказват ожесточена съпротива от своята добра позиция в гористия и
силно укрепен район. Започва подготовка за решителния бой при с. Аламидере (дн. с.
Полковник Серафимово). След критична оценка на обстановката и противниковите сили,
полк. Серафимов преценява, че изходът от боя за българските части може да бъде
успешен само ако частите на полка обходят противника във фланг и в тил.
Ето какво пише в дневника си за бойните действия на 20 октомври 1912 година полк.
Владимир Серафимов: „Взех решение на всяка цена да задържа превала 1311, защото
веднъж зает същия превал, застрашаваше положението на полка и всичкото българско
население в Устово, Райково и други села ще бъде унищожено... Като преценявам
противника недотам значителен и силен, взех решение, след като съсредоточа полка на
връх 1311 и тази източно от нея, да премина в настъпление към Голям Палас (дн. Рудозем)
– Смилян и се явя във фланг и тил на противника”. 12 Полковник Серафимов издава
заповед: „Втора дружина на подполковник Врачев да се върне незабавно на превала;
Трета дружина на подполковник Шарлаганджиев да се оттегли от височините на Малък
Палас също на превала и да се отбранява упорито; Четвърта дружина на подполковник
Брайков, намираща се в района на манастир „Св. Атанас”, да се отправи към Селище”. С
тази дружина е и полковник Серафимов. На 20 октомври след полунощ частите получават
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заповед на командира на полка: „Днес, (21 октомври) в 8:00 ч. преди пладне заповядвам:
полкът да премине в настъпление към Голям Палас с цел да отблъсне неприятелските
части, които се намират по пътя за горния пункт, като заеме същия и се утвърди на
височините северозападно от същото село”.13
На 21 октомври започват ожесточени боеве. Според военните специалисти в бой и поход
три неща пречат – мъглата, дъждът (снегът) и пътят. И трите трудности съпътстват бойния
път на 21-и пехотен полк по време на Балканската война. При такива тежки условия, с
цената на много жертви средногорци настъпват. Твърдостта и решителността на полк.
Серафимов да победи противниковите сили се вижда и от последната част от неговата
заповед:”Г. Г. дружинните и ротни командири и всички началстващи лица, със своя личен
пример да вдъхват смелост в своите подчинени, за което българското традиционно „ура”
да се носи в гръмлив глас през време на действията, като имат предвид, че за 21-я полк
няма връщане назад, преди да е преди да е изпълнил своя дълг пред Царя и
Отечеството”.14 И когато 21-и полк в непълен състав едва устоява атаките на 6-те табора
турска пехота, поддържана от една скорострелна батарея, настъпва обратът. Внезапната
поява на идващата от гара Бук 1-а дружина обърква турците. Тя достига съседната
височина и атакува във фланг многобройния противник. В спомените си за този критичен
момент взводния командир на 21-и пех. Средногорски полк Тодор Стойчев описва
желязното поведение и твърдата вяра в победата „От тук нататък цялата отговорност за
изхода на боя пое лично полковник Серафимов.... на няколко крачки от мен вдига високо
ръката, прекръсти се и каза: „Господи, Боже, спаси ме!”. Засвири музиката „Шуми
Марица”. Веригите полетяха с устрем и викове „Напред на нож” и „ура”. 15 Поражението
на частите на Явер паша край Аламидере вече е факт. Турците отстъпват в безпорядък,
оставяйки оръдия, пушки, гранатни сандъци и над 150 загинали турски войници. Със
заповед №95 от 23 октомври 1912 година полк. Серафимов обявява, че положението в
района е овладяно. Победа, извоювана с участието на доброволческите чети, с пряката
помощ на местното население, с кръвта на 75-те български войници, които на 19, 20 и 21
октомври 1912 г. оставят костите си за свободата на Среднородопския край.
След тези решителни боеве 21-и полк настъпва в три колони за град Ксанти, където след
кратки боеве влиза на 8 ноември. Тук полкът се присъединява към останалите
формирования на Родопския отряд, числящ се към Втора пехотна Тракийска дивизия.
Заедно с тях на 9 ноември полкът продължава настъплението си по направление
Гюмюрджина – Дедеагач – Фере и се включва в операцията по пленяването на корпуса на
Явер паша.
Успехът на бойните действия на полка се дължи на голямото себеотрицание на
войниците, на подкрепата, оказвана от местното население, и на безспорните командни
качества на командира на полка полк. Владимир Серафимов. Умението му да оценява
обективно обстановката, да прегрупира и съсредоточава силите там, където положението
е застрашено, да ръководи умело боя, застанал начело на атакуващата колона, да
организира разузнаване и оценява правилно намеренията на противника, го правят
безспорно голям командир. В мотивите, с които Висшето командване го награждава с
военен орден „За Храброст” – I степен, е посочено, че успехът на боя на 20 и 21 октомври
1912 година се дължи на „неговото твърдо решение полкът да не отстъпи на противника
селата, от които предния ден е бил посрещнат като освободител... и благодарение на
неговата лична намеса противникът е принуден да отстъпи в панически страх”.16
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Командирските качества на Серафимов се проявяват както и в грижата за войниците,
така в привличането на българомохамеданското население на страната на българската
войска. В нареждане до командира на Трета дружина той пише: „да се вземат най-строги
мерки за прекратяване на мародерството от страна на селяните из помашките села, като
заловените се наказват най-строго. Ще бъдат издадени свидетелства на бедни помашки
семейства в с. Долно Райково да се снабдят с храни от Смилян.жените и децата, старците
и имотите на помашкото население да се запазва”. В друга заповед от 25 октомври 1912
година той нарежда „войската да се отнася дружелюбно към местното население, за да
бъде използвано в разузнавателни задачи и в доставката на храни за войската”.17
Принципен и безпощаден си остава към малодушието и грешките на подчинените му
офицери. Със служебно писмо №319 от 31 октомври 1912 година нарежда на командира
на Трета дружина: „В присъствието на всички офицери от дружината да бъде разобличен
капитан Михайлов – командир на 9-та рота, проявила бездействие по време на боя на 21
октомври 1912 г. За тази му непохвална, даже срамна и позорна постъпка да се
предупреди, че при повторение на същото деяние ще му бъде отнета ротата и даден под
съд”.18
21-и пехотен Средногорски полк изпълнява с чест поставените стратегически задачи през
Балканската война. Бойните действия на полка са своеобразен героизъм и принос във
военно-тактическата наука. Благодарение на далновидността на командира на 21-и
пехотен полк полковник Серафимов и изключителната му решителност в критичните
моменти на боевете Смолянско и населението е спасено от жестокостите на врага.
След Втората Балканска война полк. Серафимов е командир на бригада във Втора
пехотна и Осма Тунджанска дивизия. От 1915 г. за кратко време е и офицер за особени
поръчения към Главното интендантство при Министерство на войната. Полковник
Серафимов съвсем скоро ще преживее разочарование и огорчение. Той не одобрява
политиката, която Фердинанд и правителството водят. Предвиждаше, че това ще бъде
катастрофа за България.
В продължение на десетилетия РИМ „Стою Шишков” – Смолян, целенасочено събира и
обогатява колекции и сбирки от символи, предмети, архивни документи и други
свидетелства, свързани с освободителната Балканска война. Сред тях особено ценна е
колекцията от наградни отличия на участници в тази война. Важно място в нея заемат
ордените и медалите на командира на 21-и пехотен полк полковник Серафимов,
олицетворяващ освободителя в представите на среднородопското население.19
Името на полк. Серафимов се свързва с участието му в четири войни: Сръбскобългарската, Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Във всяка една
от тях е награждаван с най-високото воинско отличие – ордена „За храброст”, който е и
първият официален български орден, учреден на 01.01.1880 г. от княз Александър
Батенберг. С него се награждават офицери и генерали за извършени от тях подвизи, за
проявена храброст по време на война.20 Благодарение на дарителския жест на неговата
дъщеря Лиляна Тотева, през 1963 г. в Исторически музей – Смолян, постъпват голяма част
от военните му отличия, което прави колекцията значима като свидетелство за военните
му подвизи и кариера. Сред тях е и първият му орден „За храброст” – IV степен, връчен с
грамота №220 от 21 април 1886 г. за участието му в Сръбско-българската война.21
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Следващият орден „За храброст” е за участието му в Първата световна война.22 Сред
наградните му отличия е и орден „Св. Александър”, вторият по ред учреден от княз
Александър Батенберг, който копира съществуващия в Хесенското княжество орден
„Филип Великодушни”. С него се награждават военни и граждански лица „за държавни
заслуги, храброст и в знак на лично благоволение на монарха”. Във фонда на РИМ –
Смолян, се съхраняват ордените му „Св. Александър” – III степен, с корона и мечове, с
която се награждават висши военни и чиновници;23 „Св. Александър” – IV степен с корона
– присвояван на щатни офицери, със звание не по-високо от полковник24 и „Св.
Александър” – V степен без корона и мечове, получаван от младши офицери.25 Този орден
е с грамота №1005 от 14 февруари 1896 г. Следват ордените: „За заслуга” – сребърен, с
който се отличавали офицери за мирни и военни заслуги;26 „За военна заслуга” – IV
степен, с който се награждават военни лица „за непорочна служба и извънредни
заслуги”.27 Орденът е придружен със съответната грамота №154 от 14 февруари 1903 г.
Колекцията включва почетния знак – Кръст „За 20-годишна отлична служба”, учреден
през 1899 г. и предназначен за офицери28, и възпоминателни медали: „За Сръбскобългарската война 1885 г.” – сребърен, с който се възнаграждавали всички лица, взели
участие в сраженията.29 Медалът е с грамота №914 от 15 август 1887 г.; „За
независимостта на България 1908 г.”, учреден през първата половина на 1909 г. и раздаван
на бивши поборници, държавни чиновници, висш и младши военен състав от българската
армия, намиращи се на служба към деня, в който е обявена независимостта – 22 септември
1908 г.30
Освен българските ордени и отличия в колекцията са и чуждестранните му: руският „Св.
Станислав” – III степен,31 австрийският военен кръст „За заслуги” – подарен на полк.
Серафимов от император Франц Йосиф за участието му в Първата световна война,32 и
иранският орден „Лъв и слънце” – III степен, подарен на полковника от персийския шах
по време на посещението му в България, към който е бил аташиран като преводач.33
В музейната сбирка при военно поделение 28330, което е приемник на 21-и пехотен
Средногорски полк се съхраняват още два ордена на полк. Серафимов „За военна заслуга”
– V степен и бойната му сабя.
Родопският герой полковник Серафимов, който преживява гордостта от освобождението
на Смолянския край през 1912 г. остава до края на живота си верен приятел и защитник на
родопчани, както и те непрестанно показват почитта си към него. През 1924 година
подофицерите от с. Чепеларе, по-голямата част, от които са служили в полка през 1912 г.
образуват Подофицерско благотворително дружество и го наименуват „Полковник
Серафимов”. В редица писма и телеграми до патрона, те изразяват моралната си отплата
към „нашия военноначалник на 21-и пехотен Средногорски полк, който сломи врага и
увенча с победни лаври знамената на полка”.34 От 1924 до 1933 година дружеството
празнува всяка година на 24 май патронния празник и освешава знамето. С поздравителни
телеграми те му пожелават „здраве и дългоденствие, за да олицетворява героизма на
българския войник при Кавгаджик и Палас”.35
22

ИМ – Смолян, инв. № К 321-1
ИМ – Смолян, инв. № К 310-1
24
ИМ – Смолян, инв. № К 311-1
25
ИМ – Смолян, инв. № К 312-1
26
ИМ – Смолян, инв. № К 315
27
ИМ – Смолян, инв. № К 314-1
28
ИМ – Смолян, инв. № К 316
29
ИМ – Смолян, инв. № К 318
30
ИМ – Смолян, инв. № К 317
31
ИМ – Смолян, инв. № К 320-1
32
ИМ – Смолян, инв. № К 319-1
33
ИМ – Смолян, инв. № К 322-1
34
ДА – Смолян, ф 223 К, оп. 1, а. е. 8, л. 1
35
ДА – Смолян, ф 223 К, оп. 1, а. е. 8, л. 2-4
23

Двадесет години след паметните боеве на връх Кавгаджик, наречен по-късно връх
Средногорец, местни патриоти подемат идеята мястото на стратегическото сражение за
Родопския боен театър, проведено на 21 октомври 1912 г., да бъде увековечено с
паметник.
На 26 юни 1932 година в прогимназията в Устово се основава инициативен комитет за
издигане на паметник. В протокола е отбелязано, че той следва „да се издигне там, където
през месец октомври 1912 г. 21-и пехотен Средногорски полк, при голямо себеотрицание
и саможертвование, разби по-многобройните турски войски, спасявайки от гибел
родопското население”. Председателят на комитета пашмаклийския окръжен управител
Петър Попиванов в специално писмо №4 от 15 юли 1932 г. до полк. Серафимов споделя
главната цел „издигане паметник в чест и памет на падналите български войници в
боевете през 1912 г. в околностите между селата Аламидере и Палас, Пашмаклийско до
братската гробница”.36 Писмото завършва с покана „Господин Полковник да присъствате
на това паметно за края ни тържество като бивш боен К-р на Средногорци и пръв
освободител на този край. С Вашето присъствие, на това скъпо за родопци тържество, Вий
ще им направите една голяма част и ще покажете като доблестен военачалник как да
тачим паметта на онези, които тъй храбро и самоотвержено водихте в онези паметни
боеве, и които поднесоха в дар пред ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ОЛТАР най-скъпото си – СВОЯ
ЖИВОТ, ЗА СВОБОДАТА НА БРАТА РОБ”.37
Средствата за изграждането на паметника се събират от селищата около паметното
място, от Асеновград, Пловдив, Кърджали, Смолян, Чепеларе и други селища в страната.
Всички постъпления от дарителската акция се отбелязват в Златна книга, на първата
страница на която стои собственоръчен подпис от Цар Борис III: „Народ, който помни
своето минало и тачи свещените подвизи на своите синове-герои, е народ с бъдеще,
X.1932 г.”.
На 31 юли 1932 г. тържествено е положен основният камък на паметника. Герой на
събитието става полк. Серафимов, командирът на българските бойци, победили на върха
през 1912 г. трикратно по-многобройния противник. Полковникът е вече на преклонна
възраст и това е последното му пътуване в този край и поклонение пред костите на
неговите бойци. „Днес, 31 юли 1932 г., среднородопци ще поставят основния камък на
този паметник – пише в спомените си подполк. Никола Попноев, началник на Смолянския
гарнизон. Старец, но с бодрост на младеж... На ръце носен, при мощно „Ура” на хиляди
гърла е оставен пред бойно знаме, стоящо пред напета войска – изпокъсано... Пробито от
куршуми, история цяла... Кой е тоя щастливец? – се шепне в множеството... Побелелият
старец целува дълго свещения емблем на дълг към Отечеството... Сълзи бликат още по
свежото му лице. Дълго стоя пред светинята на неговия полк. Стройната фигура на
бившия командир на геройския 21-и пех. полк г-н полк. Серафимов се изправи. Очите му
заискриха, със свалена шапка той мина край наредената дружина, поздравявайки я както
нявга бе поздравявал своя юначен 21 боен полк”.38 При откриването на паметника след
две години той вече не е между живите. Решението за преименуване на село Аламидере в
чест на полк. Серафимов се обявява на тържествата за полагане на първия камък през 1932
г., а преименуването става през 1934 г. На извънредна сесия на Аламидерския селски
общински съвет, Пашмаклийска околия (дн. Смолянска) от 28 юли 1932 г. се взема
решение за преименуване на селото. Мотивите, посочени в Протокол №14 от тази сесия са
следните: „Знае се, че през 1912 година месец октомври през дните 21 и 22 когато са се
развили боевете между българските войски, и турските нашето село, което било под
кръстосания огън е рискувало да бъде първо унищожено от турските пълчища, ако тогава
за щастие не се е бил случил командир на войските полковник СЕРАФИМОВ, който
въпреки че е получил заповед за отстъпление задържа войските и нанася решително
36
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поражение на турците. Очевидно и ясно, че спасителят на селото ни става казания
полковник СЕРАФИМОВ, без него нашето село щеше да бъде сринато и жителите ни
едни избити, немилостно, обезчестени и една малка част щяха да се пръснат като пилци из
вътрешността на България, и селото щеше да бъде опожарено и заличено от картата. За да
подчертаем нашата вечна признателност за това велико благодеяние на селото ни, за да
изпълним свещения дълг на признателност и оставим на бъдещето заслужения спомен”.39
Всички единодушно приемат предложението да се преименува от село Аламидере на село
„СЕРАФИМОВО” и за в бъдеще остане с това име, като „един препис се връчи на
Господин Полковник СЕРАФИМОВ”.
Освещаването на паметника става на 12 август 1934 г. при много тържествена обстановка
и в присъствието на 12 хиляди души. Тогава и върхът е наречен Средногорец. Заради
боевете, разиграли се тук през 1912 г. и съотношението на силите между българските и
турските войски върхът влиза в аналите на историята под името „Родопската Шипка”. В
Акта за откриването и освещаването на паметника-мавзолей пише следното: „... двадесет
и две години от сражението в местността „Кавгаджик”, сега преименува на
„Средногорец”, по името на храбрия 21 пехотен Средногорски полк достойно воден от
смелия и доблестен негов командир, полковник Серафимов Владимир. Тук на това място
през дните 19, 20 и 21 на месец октомври 1912 година, 21и пехотен Средногорски полк
разби турските пълчища на Явер Паша, три пъти по-многобройни от българските войски и
освободи този край от турско робство, като го приобщи към малкото отечество. Нека този
паметник, въздигнат по инициатива на местното българско население с благословията на
родната ни св. църква с благоволението на Негово Величество Царя на българите и при
щедрите дарения на мнозина родолюбиви български граждани и учреждения, буди
удивление за безпределната любов на покойниците към България, служи за достойно
изпълнен дълг към Цар, род и родина. Вечна памет на падналите герои! Слава на живите
борци!”.40
Освен с увековечаване името на полковник Серафимов с паметника на връх Средногорец
и преименуването на село Полк. Серафимово признателните родопчани продължават
идеята да изграждане на негови паметници и в други селища.
През 1992 година в ниша до жертвеника на паметника на връх Средногорец е поставен
скулптурен портрет на полк. Серафимов с автор – Константин Камбарев. По повод на 80годишнината от Балканската война в новия център на град Смолян се открива нов
паметник на героя – освободител. При откриването на 23 октомври 1992 г. присъстват
авторът скулптора Владимир Гиновски, Лиляна Тотева – последната все още жива дъщеря
на полк. Серафимов и други негови родственици.
През същата година още един бюст-паметник на полк. Серафимов се открива и в град
Рудозем по проект на проф. Ненко Маров. Тези два паметника, посветени на прославения
командир на славния 21-и пехотен Средногорски полк, освободил Средните Родопи през
1912 г., са най-новите войнишки паметници на територията на Средните Родопи.
Така родопчани и много поколения родолюбиви граждани показват и до днес почитта и
признателността към Освободителя на Родопите полковник Серафимов, командирът
доказал безспорните си командни качества на талантлив военачалник и на човек, защитил
достойно целия си живот.
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