
 

               

                 СТО ГОДИНИ ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ  
 
    В историята на България боят при гр.Добрич е известен както в ис- 
торически документи, така и в литературата като в Добричка епопея. 
Това  сражение  се  състояло  от 5 до 7 септември 1916 г. по време  на 

първата  Световна  война, която  е военен конфликт от 1914 до 1918 г. 
    В боя  при  гр.Добрич  участват части от III-та българска армия, ко-
ито  отблъскват настъплението  на румънци и руснаци. С победата си 

българските  войски, отблъсквайки  настъплението на румънци и рус- 
наци, допринасят не само за освобождението на Южна Добруджа, но 

и за целостта и укрепването на България и българската нация.  
    Ще ми бъде удоволствие да представя хода на битката.  
    На 4 септември 1916 г. след  оттеглянето  на предните части на XIX  

дивизия  от Добрич, градът  се  смята за освободен от VIII Приморски 

полк, който  е  част от т. нар. Варненски  укрепен  пункт  с командващ 

генерал Тодор Кантарджиев.  
    Варненската  войскова  част  е подпомогната от бригадата на VI пе-
хотна Бдинска дивизия, командвана от генерал-майор Христо Попов. 
    В рамките на гр.Добрич българските войскови части се натъкват на 

много на много цивилни жертви, избити от румънските войници. Из-
бити са 53 граждани, а много повече са отвлечени като заложници. 
    На 5 септември 1916 г. българските  войскови  части  са  принудени 
да водят отбранителни  боеве за гр.Добрич, понеже срещу тях са мно- 
гократно  превъзхождащи  ги  въоръжени сили на  руски, румънски  и 

сръбски  войски,  които  са  задържани. През  нощта  на  6  септември 

пристигат подкрепления за двете страни.  
    На 6 септември атакуващите руски войски са на около 200 метра от 

позициите на варненските войски, но са контраатакувани и отблъсна-
ти „на нож”. В помощ на Варненските войски са части от 6-та девезия 

(35-ти Врачански полк), които  нападат  левия фланг  на руско-румън-
ските  войски, настъпващи  ъм Добрич. Късно през нощта две дружи-



ни от 35-ти полк и артилерийски части са прехвърлени край Добрич в 

позициите на варненските войски.  
    Седми септември (последният ден) е най-критичният за отбраната 

на Добрич, въпреки от страна на българското командване, че решава-
щото сражение ще се състои в района на варненските войски пред 

града,  руският  командващ  генерал  Андрей  Зайончковски  насочва  
поредния  си удар  на запад срещу бригадата от Шеста Бдинска диви-
зия – отслабения  35-ти  Врачански полк, 36-ти пехотен Козлодуйски 

полк, пионерна дружина и няколко батареи от 2-ри артилерийски 

полк. За кратко време 33-ти полк, разположен край село Осман Факъ 
(дн. Козлозуйци), 36-ти пехотен артилерийски полк и получава запад 

да атакува във фланк настъпващата руска 61-ва дивизия, но на свой 

ред е подложен на изненадващ удар от страна на сръбско-хърватската 

доброволческа дивизия и е принуден да отстъпи, с което 35 полк из- 
пада в критична ситуация. Неминуемата загуба и отстъплението на 

току що освободения Добрич е предотвратена от своевременната на-
меса на разположената на запад конница на генерал-лейтенант Иван 

Колев, които прави бърз и смел преход на югозапад от с.Кочмар, Тер-
велско, след като на 3-ти септември вече е разбила превъзхождащите 

я руско-румънски части в битката  при съседното  му  Карапелит. Без 

да чака заповед  от щаба на армията, генерал Иван Колев насочва сво-
ята  Първа конна дивизия  срещу фланга на сръбските части , като ос-
тава  слабо прикритие срещу руската 3-та кавалерийска дивизия.  В 

късния  следобед  на 7-ми  септември  край  село  Голямо  Чамурлии 

(дн.Голяма  Смолница, което  през 1959 г. е слято със съседното село 
Смолница – б.р.)  конната  дивизия  разгромява  сръбско-хърватската 

дивизия и я принуждава да отстъпи в безпорядък. Това води до пани-
ка сред руските части, разположени пред фронта на Варненските вой-
ски, които също отстъпват на север.  
   В боевете при Добрич от 1 до 7 септември 1916 г. българските войс- 
ки губят 1012 убити, безследно изчезнали  и починали от раните си 

войници и подофицери, и 31 офицери. Най-големи са българските 

загуби в последния и решителен ден на битката. 
    Общият брой на ранените български войници и подофицери е 2274 



души, а на офицерите – 50, в това число са полковник Панайот Мин-
ков – командир  на VIII Приморски  полк, полковник  Димитър Чола-
ков, командир  на дружина в 33 Врачански полк. О частите най-засег-
нат е 36  пехотен  Козлодуйски  полк, който дава 1354 убити и ранени 

военнослужещи.  
    По-голяма част от убитите български войници са погребани във 

военното гробище – музей в гр.Добрич.  
    Добричката епопея е съпоставима и достойна с онова, което бъл-
гарските  войски  правят при Тутракан. Със  своята  победа  България 
проваля плановете на  румънското командване за настъпление в Севе-
роизточна  България. 
    Друга важна и положителна  последица  е освобождаването на Юж-
на Добруджа.  
    Този исторически факт  доказва  родолюбието на Българския народ 

и неговото силно желание за укрепване и заздравяване на целостта на 

нашата родина – Република България.  
    Важно е да се отбележи, че епизоди от боевете край Добрич са опи-
сани  и  отразени от  големия  български писател  - певецът на Добру-
джа Йордан Йовков. Същият поход за описание на боевете е заложен 

и  в  сборника „Червени страници” на  друг бележит писател и драма-
тург Антон Страшимиров.  
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