Родопчани в
Съединението и по фронтовете на Сръбскобългарската война
Златка Петрова - РИМ „Стою Шишков“ - Смолян
Историческата наука разполага с много научни изследвания, посветени на
Съединението и Сръбско-българската война от 1885 г. Документални извори,
мемоари и спомени по тази тема са публикувани и анализирани в редица
академични издания и регионални изследвания.
Изключително ценни са спомените, личните дневници и записки на участниците в
различни местни тайни комитети, като редови войници, командири и доброволци
във войната от 1885 г. Те са важен извор за съпоставяне на различни гледни точки
относно едни и същи събития. Все още от личните архивни и музейни фондове се
откриват нови свидетелства за събитията отпреди 130 години, които се осветляват с
нови обстоятелства. Възкресяват се и забравени личности, чиито заслуги към
Отечеството са безспорни.
Целта на настоящето съобщение е да се представи темата за Съединението и
Сръбско-българската война от 1885 г. през погледа на родопчани, участници в тези
събития. Също така и въвеждане в научен оборот на нови документални извори,
показващи активното участие на местното население от двете страни на границата
в създаване на Рупчоския революционен комитет и доброволчески отряд в
Чепеларе по време на войната. Акцент е личният дневник на бележития
родопчанин генерал Калин Найденов, като пряк участник в Съединението и
Сръбско-българската война от 1885 г., съхраняван в Държавен архив – Смолян.1
Много важен момент е и сформирането и бойния път на Рупчоския военен отряд,
който всъщност е създаден със заповед за пет роти, а шестата рота е
доброволческата.
Едно от важните условия за осъществяване на Съединението е всенародното
съединистко движение, което е продължение на националноосвободителната борба
на българския народ. Най-голяма сила то придобива след създаването на 10
февруари 1885 г. в Пловдив на Български таен централен революционен комитет,
начело със Захари Стоянов. След него в по-големите центрове на Източна Румелия
се създават местни комитети. Такъв се създава и в Родопите - в Чепеларе, чиято
дейност е най-изявена през месеците юни-август на 1885 г.
В Държавен архив - Смолян се съхраняват документи, които дават сведения за този
комитет. Те са свързани с дейността на родоповеда Васил Дечев от Чепеларе, който
е един от неговите основоположници. Същите се съхраняват в неговия личен
архивен фонд.2
Във всички родопски села идеята за Съединението е посрещната и приета с
ентусиазъм и радост. В това крупно историческо дело родопчани виждат закрепване
на едва-що освободеното отечество.

1 ДА – Смолян, ф. 483 К, оп. 1, а.е. 1.
2 ДА – Смолян, ф.365 К, оп. 1.

Представители на БТЦРК извършват голяма организационна дейност за създаване
на структури в различни селища. През ноември 1884 г. в Чепеларе пристига Григор
Аргиров от с. Дедово, който е поборник от Априлското въстание, дългогодишен
кмет и създател на комитет в селото. Тук се среща с Васил Дечев, когото убеждава,
че като селище на границата е много важно да създадат организация. Той
препоръчва да се издирят 10-15 млади патриоти, които да учредят комитета с цел
събиране на информация зад границата. Васил Дечев възприема идеята да се
състави в Чепеларе таен комитет. Аргиров дава наставления относно първите
стъпки. Най-напред трябва да се напише устав по образец на комитетския устав
преди освобождението, който да се подпише и да положат клетва.
Дечев започва усилена дейност за създаване на комитетска организация и след 1520 дена, в една тъмна нощ, се събират в училището при църквата „Св. Богородица“.
Това са: Дечев, Паскал Раев, Васил Кръстанов, Костадин Делисивков, Атанас
Делисивков и Васил Радков Кацаров. Те учредяват „Таен рупчоски родолюбив
комитет“. След приемане и подписване на устава следва клетва върху кама и
пищов. Председателят му Дечев уведомява Аргиров в специално писмо за
учредения комитет.3 От неговата работа пряко се интересува Захари Стоянов. Той
им изпраща дарение - десет броя от книгата „Четите в България“ и един
черногорски револвер с 50 патрона.4 Комитетските членове главно агитират с речи
и позиви, събират сведения за отношението към съединението и какво оръжие има
в българомохамеданските къщи. Председателят Дечев пише протоколи и писма,
разпространява сред членовете и другите съмишленици вестниците „Борба“ и
„Южна България“.
В началото на месец януари 1885 г., неизвестно по чия инициатива, се събират
кметът Иван Н. Чичовски, главният учител Христо Господинов, Гочо Н. Митов,
Нешо Иванов и Горчо С. Мерджанов с цел да решат какво трябва да се направи в
Чепеларе по делото за Съединението. След продължително обсъждане те решават
да създадат таен революционен комитет и възлагат на Господинов да изготви устав
и протокол. Освен това основателите на комитета решават отначало да посветят в
делото само неколцина другари - чепеларски жители. В къщата на кмета Чичовски
се събират за създаването на този „втори“ таен комитет, за което е поканен и Дечев.
Тук той обявява, че вече е създаден такъв от местни чепеларци, а този е само от
външни чиновници. След няколко дневни преговори между Господинов и Дечев се
постига съгласие. Двата комитета се обединяват в един, което се оформя с протокол.
Приема се изцяло устава на „втория“ комитет. Той е с наименованието „Таен
рупчоски родолюбив комитет” и следното настоятелство: председател Христо
Господинов, подпредседател Иван Н. Чичовски, военен организатор Антон
Бозовски, касиер Гочо Н. Митов деловодител Горчо С. Мерджанов и заместник
Васил Дечов. Целите на комитета според устава са: 1) да помага за освобождението
на Македония, 2) да помага за съединението на южна със северна България, 3) да
следи и научава какво става зад граница, 4) да следи и проверява какво вършат
турците – чиновници в Рупчос и 5) да сплашва и наказва ония турци, които са

3 Дечев, В. Миналото на Чепеларе. Кн. ІІ. С., 1936, с. 148.
4 Пак там, с. 150.

против съединението. Печатът на комитета е с надпис „Рупчоски родолюбив
комитет”, а в средата вместо лъв, петел с разкъсани вериги на нозете си. 5
След това председателят на комитета изпраща Васил Дечев в Пловдив да предаде
писма в Централния комитет и да се изготви комитетския печат. Дечев предава
писмата на Тодор Гатев, а в редакцията на в. „Борба“ за два дни е направен печата.
Рупчоският комитет развива активна дейност през месеците юни, юли и август на
1885 г. Секретарят на околийското управление и член на комитета Митов често
свиква в Чепеларе селските кметове по служебни работи за прикритие, а в същност
ги записва за членове на комитета и дава наставления по комитетските работи.
Васил Дечев и Антон Бозовски обикалят рупчоските села, за да агитират за
Съединението и събират помощи за Централния комитет. В съседната
Ахъчелебийска околия тази дейност е възложена на Господинов. Той организира
събирането от ахъчелебийското българско население следните помощи: пари, аби и
други вещи, които тайно се пренасят през границата и изпращат в Пловдив. В деня
на Съединението Господинов се намира в Ахъчелебийско. На 8 септември турската
полиция го подозира и започва издирване, за да го арестува. Той се укрива и минава
през нощта границата. Другите комитетски членове основно са куриери, а
останалите извършват разузнавателна дейност в граничните райони. Най-изявени
дейци в околията, извън Чепеларе са: Васил Иванов от с. Широка лъка, Атанас
Арнаудов и Костадин Златанов от с. Хвойна, Сотир Кайковски и Апостол Н. Кисов
от с. Стойките.6
Съхранените документи показват, че родопчани активно участват в тези паметни
исторически дни около Съединението в Пловдив. Това са свидетелствата на
родопчаните Горчо Мерджанов от с. Широка лъка, на Атанас Кьоргогов и Георги
Семерджиев от Чепеларе, удостоверяващи участието им в революционната чета на
фелдфебел Продан Тишков с прякор „Чардафон“. Те са подпечатани и подписани
лично от него с дата 6 февруари 1886 г. Текстът е с еднакво съдържание, само
имената и номерата са различни: „… ратник служил в мойта чета от 6-й февруарий
1885 год. до 9-й февруарий1885 г. После приведен в хасковски партизански отряд и
уволнен от военна служба на 5-й февруарий 1886 г.“. Свидетелството дава право
тези лица да се ползват „от установените месеци служба по време на Сръбскобългарската война“.7 Към тях са приложени и заповедите за удостояването им с
бронзови медали в памет на войната със Сърбия, подписани от началник-щаба на
пловдивската бригада и военния министър.8
По време на Съединението в Пловдив има доста родопчани, които работят там след
Освобождението. Един от тях е Никола Михайлов Мерджанов, родом от с. Върбово,
който работи като зидар в града и е пряк свидетел на септемврийските събития. В
спомените му, записани от неговия внук Никола Василев, пише:“ На 5 срещу 6
септември на разсъмване, в хана срещу Джумаята, чухме стрелба. Излизаме и
виждаме следната картина. Града се напълнил с четници и пред Джумаята пълно
народ. Тогава на двайсетина метра от мене един непознат застреля военен, който
5 Пак там, с. 149-150.
6 Пак там, с. 155.
7 ДА – Смолян, ф. 321 К, оп. 1, а. е. 1, л. 2; ф. 1413, оп. 1, а. е. 13, л. 1; ЧП 52.
8 ДА – Смолян, ф. 321 К, оп. 1, а. е. 1, л. 1; ф 1413, оп. 1

вървеше и си правеше път сред хората. Както си вървеше, един излезе от една
сграда, отиде зад него и го уби. След това казаха, че убитият е капитан Райчо
Николов“.9
Подпоручик Калин Найденов от с. Широка лъка току-що получил офицерските си
пагони, също се оказва в центъра на събитията. В навечерието на Съединението той
характеризира ситуацията като предстояща “скорошна революция“. 10 Решава да
изчака събитията и става свидетел на еуфорията, обзела пловдивското население и
на посрещането на княз Александър І Батенберг. В дневника си записва: „На 5
септември на сутринта, още в пет часа започва да бие камбаната на църквата
„Св.Георги“ и започнаха да се чуват тук там гърмежи от пушки и револвери.
Войската, която съставляваше гарнизона на южната столица, беше заедно с народа“.
От прозорците летят цветя като град и въздухът с цепеше от „ура“. 11
Така през погледа на тези родопчани се предават ентусиазмът и радостта от
вълнуващите събития в Пловдив.
В същото време нека проследим как се развиват събитията в Родопския край. Във
Хвойна, до моста на 4 срещу 5 септември сутринта, комитетският член Костадин
Златанов забива голямо трицветно знаме, което озадачава всички. Но никой не пита
защо забитото знаме се развява така гордо. Точната дата за обявяване на
Съединението не е известна, но още на 5 септември вечерта той предупреждава
своите другари-съзаклятници. Това са Димитър Бялев в Павелско, Костадин
Стойчев от с. Косово, свещеник Васил Згуровски от с. Малево и поп Ной Ангелов
от с. Орехово.
На 6 септември камбаните в Малево и Павелско закънтяват лудо като за пожар, а
след това и от другите рупчоски села се чуват гърмежи. Пукотевицата продължила
и щяла да продължи още, но Златанов развявайки знамето предупреждава: Пестете
патроните, може да ни потрябват!“ 12 През нощта срещу 7 септември в тези села се
събират освен съзаклятниците и доброволците. Всички знаят, че Турция няма да
остане безучастна и това ги задължава да бързат в действията си за запазване на
Съединението.
До 4 септември в Чепеларе обстановката е спокойна и няма никакви признаци, че в
управляващите и комитетски среди има напрежение. Но в същия ден след обяда се
получават две тайни окръжни телеграми. В първата се съобщава, че в областта се
движат „безделници“, които призоват населението да не се подчинява на законните
областни власти. Затова се разпорежда тяхното арестуване и предаване на
съдебните власти. С втората телеграма се заповяда на Околийският началник
Ибриям ефенди да се яви в Пловдив по служебни въпроси.
Васил Дечев в деня на Съединението е в Пловдив. Тук той се среща с членовете на
Временното правителство, получава прокламациите и тръгва към Чепеларе. На 7
септември рано сутринта Дечев е в родното си селище и пръв донася радостната
вест за Съединението. Камбаните бият тържествено. Дечев прочита Прокламацията

9 ДА – Смолян, ф. 1225, оп. 1, а. е. 86, л. 1-2.
10 ДА – Смолян, ф. 483 К, оп. 1, а. е. 1, л. 7.
11 Пак там, л. 8, 12.
12 ДА – Смолян, ф. 467 К, оп. 1, а. е. 82, л. 9-11.

и правителствените телеграми, а свещеник Марин Караджов в двора на църквата
„Св. Богородица” прави молебен. Последва народно веселие.
В колекция „Спомени“ на смолянския архив се съхранява спомена на чепелареца
Христо Калинов за това събитие: “Тогава пъдаре на няколко места туриха колове, та
горяха борина за осветление и ура викахме, че станало Съединението“. 13
През 1886 г. от председателя на комитета Иван Чичовски се издава свидетелство, с
което се удостоверява, че „Васил Дечев като член на Рупчоския революционен
комитет се е отличавал с голяма честност и неуморима деятелност за постигането
на народния ни идеал.“14
Със заповед на 9 септември се формира Рупчоски военен отряд с командир поручик
Старипавлов от шест роти с основна задача да пази границата в случай на военен
сблъсък с Турция. Този отряд е на пряко подчинение на хасковския с командир
подполковник Любомски.
Първа Чепеларска рота, с командир запасния фелдфебел Васил Ст. Пепеланов от
Чепеларе, е с предназначение да пази границата южно от Чепеларе.
Втора Широколъшка рота, с командир старши подофицер Костадин Михов от с.
Широка лъка, е с предназначение да пази границата пред селата Широка лъка,
Стойките и Върбово.
Трета Хвойневска рота, с командир старши подофицер Петко Вълчанов от с.
Хвойна, е с предназначение да пази границата над с. Чукуркьой (дн. с. Забърдо).
Четвърта Павелска рота, с командир запасния фелдфебел и хвойненски кмет Атанас
Арнаудо,в е с предназначение да пази границата над селата Лъкавица, Крушево и
Манастир.
Пета Лилковска рота с командир старши подофицер Никола Ат. Льонтов от с.
Лилково е с предназначение да пази границата над селата Орехово и Лилково срещу
Тъмраш.
Шеста доброволческа рота, с командир старши подофицер Никола Кръстев от
Асеновград, е сформирана от асеновградски и чирпански доброволци. Причислена
е към Рупчоския отряд с предназначение да пази границата над селата Карамуш,
Борово и Еркюприя.15
Но ударът идва от друга страна. Сърбия обявява война на България. Със заповед на
командира на Източния отряд - майор Николаев, от Рупчоския отряд се формира
сборна доброволческа рота с командир запасен подофицер Тодор Въргулев от с.
Павелско. Тя е дислоцирана по-късно в състава на 7-ма Софийска рота. Фелдфебел
е запасният подофицер Стоян Мизюлев от с. Стойките, командир на първи взвод е
Стайко Мерджанов от с. Върбово, артелчик е учителят Лука Д. Каров от с. Широка
лъка, ротен писар е Васил Дечов, а знаменосец е опълченецът от шипченските
боеве Илия Комитата от с. Павелско. Знамето на четата е българският национален
трибагреник.
Много ценен документ е запазената „Вещева ведомост“ от 8 ноември 1885 г. на
чепеларския отряд, състоящ се от четири взвода. Тя е попълнена ръкописно от
командира - старши фелдфебел Васил Пепеланов и започва със следния текст:
13 ДА – Смолян, ф. 1069, оп. 1, а. е. 73.
14 ДА – Смолян, ф. 365 К, оп. 1, а. е. 7, л. 1.
15 Дечев, В. Миналото на Чепеларе. Кн. ІІ. С., 1936, с. 166.

“Списък на лицата, които са се числили в І чепеларска рота при чепеларския отряд
във време, когато беше във война със Сърбия 1885 и 1886 г., и която рота беше
поверена мен да е командвам в качеството си на сержант-майор поради липса на
офицери тогава.“16 В табличен вид по графи съдържа следната информация: военен
чин, име и фамилия, название на вещите (пушка, патрони, шинел и цървули).
Численият състав на четирите взвода общо е 189 души. Според данните от
ведомостта, от тях само половината са въоръжени с 99 пушки обр. „Кринка“, за
които патрони няма. Шинелите са 31 броя, цървулите 164 броя“. 17
В края на посочената ведомост е даден списъка на доброволците, участници в
Сръбско-българската война. Той съдържа: име и презиме, възраст и община. От
Чепеларе са 15 души; от Павелско - 5 души; от Малево - 1; от Шейтаново - 5 души;
Бойково - 2. Всички са на възраст 18-20 години. Васил Дечев е пръв в списъка - на
19 години. След него е Никола Чичовски - на 18 г. Списъкът е подписан от бивш
ротен командир - сержант-майор Васил Пепеланов.18
Чепеларската рота осъществява боен преход в посока София и Белоградчик. На 7
ноември 1885 г. тръгва от Чепеларе и, съгласно заповедта, на 18 ноември е в
Берковица. Тук заедно с карловската, копривщенската и една софийска роти
формират „Тракийска доброволческа дружина”, с командир подпоручик Бочев. Тази
дружина е причислена към доброволческия отряд на капитан Паница и
продължават в посока към българо-сръбската граница. При с. Чупрен и
пограничния проход „Св. Никола” изпълняват гранична патрулна и отбранителна
дейност срещу сръбските военни постове и части. Дечов като часови пост замръзва
през тези студени дни и едва оцелява. Макар и изтощен, той, заедно със своята
рота, продължава похода към Белоградчик.
На 18 декември със заповед се разпускат чепеларската и другите доброволчески
чети и се издават уволнителни билети от Белоградчишкото околийско управление.
На 21 декември капитан Паница произнася реч пред уволнените четници, които
начело с подпоручик Запрянов потеглят за София. На 31 декември чепеларските
четници се завръщат в Чепеларе и Рупчоският военен отряд е разформирован.
Уволнителният билет на Дечев, който е под № 23 от 11 юли 1892 г. и е подписан от
началника капитан Старипавлов, който удостоверява че „…опълченеца от с.
Чепеларе… Васил Дечов Харитев…е служил в чепеларски партизански отряд от 1й октомврий до 12 ноемврий 1885 г. Зачислен е със заповед по отряда от 30-й
септемврий 1885 г. под № 20/2. Изпратен е в София – в състава на 7-а сводна рота –
на 7-и ноември с. г. и със заповед от същата дата под № 58/6. Изключен от списък
на отряда на 13 ноември със заповед № 63/2.“ 19 За проявена храброст по време на
войната, той е удостоен през 1897 г. с бронзов медал.
В Чепеларската походна чета участват следните доброволци: х. Георги Дамянов,
Филю Вълков Пакулев, Атанас Г. Найденов, Янко Г. Пичуров, Васил К. Тунев,
Атанас Делисивков, Георги Митювски, Никола Г. Сираков, Лазар Митаров, Никола

16 ДА – Смолян, ф. 365 К, оп. 1, а. е. 22, л. 11.
17 Пак там, л. 3-6.
18 Пак там, л. 11.
19 ДА – Смолян, ф. 365 К, оп. 1, а. е. 4, л. 1-2.

Баленозов, Васил Дечов, Тодор П. Манолев, Ангел Ив. Папучаров, Атанас Ганин,
Илия Учиков.
От различни родопски села има и редовни войници, които вземат участие във
войната. От с. Стойките са: Анастас Ангелов, Илия Яръмов, Илия Белов и Райчо
Скокидов. Те са едва 18-20 годишни младежи и за проявен героизъм получават
бронзови медали.20
Личните дневници, за разлика от официалните военни документи, са отражение на
моментните преживявания в тежките и трудни дни на войната, с радостта от всяка
една победна атака, с нищетата и несгодите, които са техни постоянни спътници.
Такъв е личният дневник на бележития родопчанин генерал Калин Найденов. Той е
един от най-извстните представители на българския военно-политически елит в
следосвобожденската ни история. Роден е в с. Широка лъка, в семейството на
Георги и Стойка Найденови. През 1883/84 г. завършва Военното училище и е
назначен за фелдфебел на Първа юнкерска рота. На 30 август 1885 г. е произведен в
чин подпоручик.
В архивния фонд на генерал Калин Найденов, съхранен в Държавен архив-Смолян,
е запазен негов личен дневник, посветен на Съединението и Сръбско-българската
война от 1885 г.. Документът е на хартиен носител в обем от 49 листа,
представляващ тефтерче в малък джобен формат, с кожени подвързии.21 Запазен е в
добро състояние, без повреди. Текстът е ръкописен оригинал, изписан с мастило и с
не особено четлив почерк. Авторът е озаглавил дневника си „Кратък очерк от
живота ми. Част ІІ.“ Това е продължение на първа част, която не е запазена.
Номерацията, направена от автора, започва от страница с № 218 и завършва до №
312.
Дневникът с автобиографични бележки на Калин Найденов обхваща краткия
период от завършване на Военното училище до раняването му в Сливнишкото
сражение по време на Сръбско-българската война. Разказът е непосредствен и
проследява събития от гражданското и военно ежедневие. Описани са важни бойни
действия и интересни фронтови събития.
Основните подзаглавия са четири, които тематично са свързани. Първата тема в
дневника си Найденов е озаглавил „Животът ми – Подпоручик“. Изложението
хронологично започва от 30 август 1885 г. - денят, в който със заповед № 42
военният министър произвежда в първи офицерски чин завършилите Военното
училище. На тази дата Калин Найденов е произведен в чин подпоручик. На няколко
листа описва този много важен момент за него. Заедно с офицерските пагони той
получава и първото си назначение в VІ батарея в Пловдив. Тръгва веднага, защото
на следващия ден - 31 август трябва да бъде зачислен в батареята и да се яви при
батарейния си командир капитан Иванов и полковия командир полковник Стоянов.
На 3 септември пристига в Пловдив. Решава да остане няколко дни, за да отиде до
родното си село Широка лъка, но се обявява Съединението и плановете му не се
осъществяват.

20 Чернев, Т. Стойките. С., 1982, с. 47-48.
21 Сираков, М. Дневникът на генерал Калин Найденов. – Известия на Държавните
архиви, Т. 81, С., 2001, с. 170-185.

На 12 септември получава телеграма от полковия командир - полковник Стоянов. В
нея „се разпорежда да се яви в VІ-та батарея на Първи артилерийски полк в София
„.22
Втората тема в дневника е озаглавена „Поход“. В нея той описва по дати от 15
септември до 19 септември бойния поход на батареята от София до турската
граница. Неговият полк е разположен „на 10 км от позицията по линията ТърновоСеймен (дн. Симеоновград) към Харманли и тук остават до 13 октомври, когато
получават заповед да се отправят към София“.23
В третото подзаглавие „Война“ изложението започва с информация за обявяване на
войната. Подробно е описан обратният път на батареята му до Сливница и
напрежението от първия бой. И последната четвърта тема подпоручик Найденов
озаглавява „Ранен“. Тук дневникът продължава пак по дати, проследявайки бойните
действия между българските и сръбски войски, раняването и връщането му в
София.
Най-критичните дни от войната са 5, 6 и 7 ноември, когато се водят сражения на
Сливнишката позиция. Въпреки лошото време, умората и мъчителния преход на
войските от турската граница, българските войници отбиват неприятелските
нападения и настъпват. Провален е замисълът на сръбското командване за бързо
превземане на столицата.24
Именно на тези тежки боеве, подпоручик Найденов посвещава по-голяма част от
бележките си, а на 7 ноември става и неговото раняване. На Сливнишката позиция
той командва VІ-та полубатарея от четири 9-фунтови далекобойни оръдия в
сраженията при височината Три уши. „Неприятелската батарея, що беше поставена
против моята полубатарея прикрита от мъглата стреляше ни“ – пише той на 5
ноември в дневника. - В центъра е съсредоточена батареята на кап. Иванов. Част от
огъня се обърна против мен. Захвана да мръква, огънят се усили до максимум,
неприятелят напираше все повече и повече. Вечерта светеше обгряна от залповете
на нашата рота. Артилерията биеше непрекъснато. Към пет часа боят беше адски,
всички бяха в удар и от двете страни“.25
Сръбските войски в този ден предприемат прегрупиране, а българските укрепват
позициите си и изчакват пристигащите подкрепления. В мъгливото утро
подготвената за атака сръбска конна бригада получава заповед да се оттегли. Това
се схваща от капитан Бахчеванов като подготовка за атака, той открива огън и вдига
на щиков удар ротите. Помощ му оказва ротмистър Бендерев и така целият десен
фланг на българите преминава в настъпление.26
На 6 ноември бойните действия започват по инициатива на българските войски. В
бележките си Найденов описва реалната ситуация: „Войниците много са уморени.
Никакво подкрепление и помощ. Силите ни бяха много слаби. От зори сърбите
22 ДА – Смолян, ф. 483 К, оп. 1, а. е. 1, л. 12-13.
23 Пак там, л. 18.
24 Стателова, Е., Ст. Грънчаров. История на нова и най-нова България 1878-1944.
С., 1999, с. 78.
25 ДА – Смолян, ф. 483 К, оп. 1, а. е. 1, л. 27.
26 Прокопиев. А. Военната защита на Съединението 1885 г. В: Сб. Военна защита
на Съединението. С., ВИ., 2006, с. 13.

почнаха да стрелят. Стреляха почти два часа, без да им се отговаря от наша
страна“.27
В четири часа след обяд VІ-та полубатарея на подпоручик Найденов получава
заповед да завземе височината, която на 5 ноември, поради липса на подкрепление,
е изоставена. Стратегически това е много важно, защото при тази голяма
стръмнина е необходим „отвор за изкарване на топовите оръдия“. Неприятелската
армия отстъпва и височината е в български ръце.
На 7 ноември настъпва поврат във войната. В динамичен разказ авторът описва
това сражение на батареята: “Целият щаб беше при моята полубатарея. Пред
фронта се забеляза, че неприятелските колони се движат на помощ към левия ни
фланг“.28 „Аз стрелях от тая позиция от върха. Началникът на Сливнишката
позиция майор Аврам Гуджев беше при батареята. Открихме огън към Три уши и
вершината на позицията, на която имаше две неприятелски батареи. Взводът
обърнат към Три уши, управлявах аз. Не се мина много време и неприятелят
отстъпи от втората и третата вершина. Нашата цепь вече задмина каменистия
гребен на последната вершина. Неприятелят отстъпваше зад вершината… Аз знаех
разпореждането; обърнах едно оръдие и първата граната ги застави да поспрат
настъплението си. Втората граната, що се пръсна всред цепьта, показа на
неприятеля, че картечът подир минута ще се пръсне над главите им“. 29
В тази битка, която продължава девет часа без прекъсване, подпоручик Найденов
прилага успешно знанията от Военното училище. Но в този критичен момент става
и неговото раняване: „Аз командвах новодошлия взвод, когато една граната се
пръсна в крака ми. Аз паднах бечувствено и усетих, че поручик Перниклийски ме
държи под мишниците, а левия ми крак не чувствах, аз помислих, че го няма. На
панталона ми имаше доста голяма дупка. Панталонът ми беше накъсан, но кракът
ми беше на мястото си. Мен ме обхвана необикновена радост като си видях
крака.“30 Изведен е от строя и придвижен до полковия лазарет в Сливница, а оттам
до София, където докторите шинират крака и прогнозират, че не по-рано от пет
месеца ще може да заздравее. От тук телеграфира на родителите си, че е ранен. С
това завършва дневника си подпоручик Найденов.
За преживените тежки боеве и ужасите от смъртта край Сливница, той споделя с
много болка и страдание: „.. ранени българи и сърби разбъркани бяха. Натъркаляни
връз един дебел пласт със слама, като дини. Много ранени имаше отвън, защото
вътре вече нямаше място. Предсмъртни стенания и отчаяни викове на борещите се
със смъртта, раздиращи на човека сърцето и още повече като тежеше как
неприятелите, които се бяха клали и убивали, сега изказваха болките си на един и
същ език “.31
За проявения героизъм по време на сливнишките сражения е награден с орден „За
военна заслуга“, връчен му лично от княз Александър Батенберг.
27 ДА – Смолян, ф. 483 К, оп. 1, а. е. 1, л. 29.
28 Пак там, л. 33.
29 Пак там, л. 35.
30 Пак там, л. 44.
31 Пак там, л. 47-48.

На 19 февруари 1886 година се подписва Букурещкият договор, според който се
възстановява мирът между Сърбия и България при запазени предвоенни граници
между двете държави. Със Съединението българите променят балканското статукво
и доказват, че няма да спрат борбата за национално обединение. Но след него
границата на Рожен се превръща в истинска междудържавна граница. Поставена е
митница, кула и турска погранична стража на Каракуля, Рожен, Момина вода,
Имарет дере и Каракулас. Разделеното родопско население от двете страни на
границата не сломява дух и продължава националноосвободителната борба, която
завършва с Балканската война от 1912 г.
Така представените дневници и спомени са много ценни източници за хода на
военните действия и техния по-нататъшен анализ ще обогати историческата
информация за доброволческите и военните формирования в защита на
Съединението и Сръбско-българската война от 1885 г. Те са много важен дял за
представяне на регионални изследвания, допълващи националните.

