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1) 929(497.2)“1943/1978“
2) 94:355.486“1941/1944“
3) 929 Стојанов, С. “1943/1978“

Станимир СТАНЕВ,71
ПРЕСВРТОТ ВО СУДБИНАТА НА ЕДЕН БУГАРСКИ ВОЈНИКАНТИФАШИСТ ЗАПОЧНАЛА ВО БИТОЛА

Апстракт: Во статијата, чија основа е антифашистичкиот отпор во
Бугарија-Севлиевска околија, презентирана е судбината на еден млад
бугарски војник-Стојан Станев Стојанов, чиј живот драстично се менува
во текот на неговото воено службување во Бугарскиот 54. (битолски)
пешадиски полк во текот на 1943 година. Уапсен поради антифашистички
активности, тој бил заточен во повеќе казнено-работни (трудови) логори
во Бугарија-Белене, Припечене, Свети Врач. Исто така, проследен е и
неговиот живот во социјалистичка Бугарија, по 9 септември 1944 година,
како офицер на Бугарската народна армија (БНА), до предвремената смрт
во, 1978 година во градот Шумен.
Клучнизборови: Антифашистички отпор во Бугарија, ГабровскиСевлиевски партизански одред, с.Крушево-Севлиевска околија, Струмски
работен одред, Шумен-Бугарија.
И покрај фактот дека во текот на Втората светска војна, Бугарија
била придружна членка на Тројниот пакт, два денови по германскиот
напад на Советскиот Сојуз, на 24 јуни 1941 година, Бугарската работничка
партија (БРП), застанала на курсот за вооружена борба против бугарската
монархофашистичка власт.72 БРП учествувала во организирањето и
раководела со нелегалните вооружени партизански групи, како и
партизанското движење. Исто така, учествувала во организирањето и
активностите на Отечествениот фронт и како политички дел од истиот, се
залагала за излегување на Бугарија од Тројниот пакт и да се придружи кон
антихитлеровската коалиција. Еден од центрите на антифашистичката
борба во Бугарија бил градот Севлиево, кој се наоѓа во централниот дел на
Бугарија, во чија околина дејствувал и надалеку прочуениот Габровско-

71

Проф.д-р Станимир Станев е вработен во Шуменскиот университет „Епископ
Константин Преславски“, адреса: Универзитетска улица 115, Шумен-Бугарија, е-маил:
stan_stanev@yahoo.com.
72
За историјата на вооружениот-антифашистички отпор во Бугарија види повеќе:
История на антифашистката борба в България 1939-1944. том 1. София, 1976, 1-3;Alan
Ogden, Through Hitler’s back door. Pen & Swardb, Barnley,2010, 125-127; История на
Отечествената война на България 1944- 45. том 1. Военно издателство, София,1981, 8.
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Севлиевски партизански одред.73 Од друга страна, главен центар на
антифашистичкиот вооружан отпор во околијата било с. Крушево, нешто
подоцна, од народот наречено „Мал Сталинград“.74 Првите акции против
месната власт во селото, од страна на месната вооружена група била
реализирана на 14 септември 1942 година, по ова, била формирана
Крушевската партизанска чета, која подоцна прераснала во ГабровскоСевлиевски партизански одред, во кој од с. Крушево имало 18 партизани,
од кои, 10 загинале во борбите пред 9 септември 1944 година.
Еден од учесниците во антифашистичката борба од с. Крушево бил и
мојот татко-Стојан Станев Стојанов.75 Тој бил роден на 23 декември 1923
година, во сиромашна фамилија од селото. Неговиот татко, Стано, бил
земјоделец, неговата мајка, Дана, домаќинка. Имал и еден помал братЈордан. Стојан од мал помагал при земјоделските работи и одгледувањето
на домашните животни и се соочува со неправдите во државата. Желен за
образование, од 1937 година, во голема беда, учел во Севлиевската
гимназија, додека при празниците и ваканциите помагал дома. Од 1941
година станал член на младинската организација на БРП, Работничкиот
младински сојуз (РМС), истовремено членувајќи и во марксистички
кружоци во гимназијата. Во текот на 1842 година, во с. Крушево, собирал
храна и друг материјал за потребите на партизаните. Одржувал тесни
врски со познатите антифашисти од околијата Стојчо Гатев Стојчев и
Јанко Неделков Јанков (од с. Крушево), Иван Христов Бенчев (Градски
комитет на БРП-Севлиево), Велчо Ненков Ванев (Градски комитет на
БРП-Габрово) и партизаните Илија Сбев Илиев (псевдоним „Сашо“) и
Цанко Ганчев Цанков (псевдоним „Бончук“).
Веднаш по завршувањето на средното образование, во септември
1942 година, С. Стојанов е мобилизиран и распореден во Бугарскиот 54.
пешадиски полк, со седиште во Битола.76Со чин „редник“ (војник), станал
73

За историята на Габровско-Севлиевският партизански одред види повеќе:История на
антифашистката борба в България 1939-1944. том 1..., 347; Alan Ogden, ThroughHitler’s
back door…, 142.
74
Селото Крушево, до 1947 година, било дел од Плевенската област, а сега дел од
Габровската. За историјата на селото и учеството во антифашистичката борба види
повеќе: Петко Недялков и Петко Цонев. История на с. Крушево. М-Прес-ООД, Севлиево,
2012.;В първите редици на борбата. Издателство на НС на ОФ, София,1969, 144.
75
За Стојан Стојанов види повеќе: В първите редици на борбата..., 126., каде е заведен
под реден број 15 во списокот „Концлагеристи“ и во истото дело на страна 138 во
списокот „Учесници и помагачи. Тој се споменува и во веќе посоченото дело История на
с. Крушево на страните 599 и 615.
76
Бугарскиот 54. пешадиски полк, како дел од Бугарската 15. пешадиска дивизија,
официјално бил формиран дури на 3 март 1943 година. За жал, во Државниот
военоисториски архив (ДВИА), со седиште во Велико Трново, недостасуваат
документите кои се однесуваат на полкот од јануари до јули 1944 година. (ДВИА-В.
Трново, ф.361, а.е.125).
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дел од 4. ударна чета на полкот. Во крајот на истиот месец, како регрут,
зел учество во првиот воено-учебен марш на неговата чета, реализиран до
с. Бистрица, Битолско. Воена заклетва положил на 21 февруари 1943
година, од кога потекнуваат и неговите портретни фотографии.77Во текот
на април 1943 година, бил награден со домашно отсуство, тогаш повторно
се сврзал со антифашистите и добил наредба: „Земи го пушкомитралезот
од касарната и бегај кај партизаните“...78 Во истиот контекст треба и да се
напомене дека и други војници од с. Крушево, кои служеле во Србија и
Македонија, при домашните отсуства носеле украдено оружје и муниција,
кои потоа им ги давале на партизаните.79

Војник С. Стојанов, зимата 1942/1943 година во Битола.
Војник С. Стојанов, пред
седиштето на Штабот на
Бугарскиот 54. пешадиски полк
во Битола, каде што сега е
сместен НУ Завод и музеј Битола.

77

Дел од приложените фотографии од военото службување на Стојан Стојанов во Битола
се изработени во фото-ателјето на Никола Хр.Иванов „УФА-UFA“, со адреса ул. Цар
Борис III (денешен ШирокСокак), бр. 109.
78
Во тој временски период, веќе имало случаи бугарски војници и офицери кои служеле
во Македонија да се приклучат кон партизаните. На пример, целиот состав, од 69 војници
од 1./15. граничен подучасток, на чело со командантот Дичо Петров, се ставил под
команда на Главниот штаб на народноослободителната војска и партизански одреди на
Македонија (ГШ на НОВ и ПОМ) и ќе влезат во составот на Баталјонот „Христо Ботев“.
9
В първите редици на борбата..., 40.
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4. ударна чета на Бугарскиот 54. пешадиски полк, во која воено службувал војникот С. Стојанов, на стрелиште јужно од Битола, во
1943 година.

Војници од Бугарскиот 54. пешадиски полк со британски
пушкомитралези „брен“. С. Стојанов е крајниот десно (Битола,
февруари-март 1943 година)
Според неговите кажувања, Стојан не зел учество во воени акции
против македонските патизани, туку чекал погоден момент да дезертира
од полкот и ним да им се приклучи. Но контраразузнавачите од РО-2 на
дивизијата и полкот ги откриваат неговите намери и тоа на основа на
„неблагонадежните“ податоци пристигнати од Бугарија и мнението на
неговиот командир на чета, поручник Нечев, кој во војничката книшка на
25
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С. Стојанов го напишал следното:„Непокорен, надахнат комунист, не ја
сака Бугарија, началниците и сé што е бугарско“... По ваква оценка патот
бил само еден, кон „црните (казнени) чети“ или кон казнено-работните
логори.

„Оценката“ на С. Стојанов во неговата војничка книшка (раздел 4)
На 6 јули 1943 година, со вооружена придружба, пристигнал во
Беланскиот работен одред, кој бил ангажиран околу с. Белане, крај р.
Дунав, во североисточниот дел на Бугарија.80Со наредба бр. 118, т. 3, од 31
јули 1943 година бил распореден во 1. градежна чета и бил приморан
повторно да даде заклетва на 29 август 1943 година. Потоа, до 18 ноември,
бил работно ангажиран на изградбата на една огромна заштитна брана на
Црноморското крајбрежје, на р. Дунав, во просторот на с. Белане.

Изведување на роботи на заштитната брана од страна на
припадниците на Беланскиот работен одред. С. Стојанов, на првата
фотографија, е прикажан десно од биволската запрега.
80

Во текот на 1943 година во Бугарија дејствувале 5. и 7. работни баталјони, кои
командно му биле потчинети на Управата на работната војска. Исто така, се формираат
Струмскиот и Беланскиот работен одред, во кои, за да извршуваат тешки физички
работни обврски, биле испраќани млади војници оценети како „неблагонадеждни“ и со
„противдржавни убедувања и тенденции“.
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На 19 ноември 1943 година, С. Стојанов е префрлен во Струмскиот
работен одред, чиј логор се наоѓал во просторот на с. Припечане,
Петричко (сега Генерал Тодоров), во подрачјето на 11. работен баталјон.
Од 1 април 1944 година бил преместен во подрачјето на 23. работен
баталјон, на железничката станица Свети Врач (сега Сандански).81

Во текот на работите на железничката станица Свети Врач.
Во меѓувреме, во Стојановиот роден крај, дел од ГабровскоСевлиевскиот партизански одред, кој дејствувал во просторот на с.
Крушево, бил откриен од полицијата меѓу 28 и 29 март 1944 година се
водела во Бугарија познатата Балванска битка меѓу 39-те партизани и
неколку илјади војници и полицајци, поддржани од извидувачки авиони,
притоа живи останале 20 партизани и под раководство на Стојановиот
другар-Цанко Ганчев (Бончук), го пробиваат обрачот во правец на
планината Балкан. Поради ова, во знак на одмазда, на 29 март 1944
година, фашистичката полиција, без суд и пресуда, стрела 10 најактивни
поддржувачи-јатаци на партизаните во с. Крушево.82
Во наредниот временски период, наоѓајќи се сè уште во работен
логор, С. Стојанов се запознава со, во повоениот период, познатиот
филмски глумец Иван Братанов, кој, исто така, бил интерниран.
Непосредно пред навлегувањето на Црвената армија во Бугарија, во
почетокот на септември 1944 година и доаѓањето на власт на
Отечествениот (Татковински) фронт, на 9 септември 1944 година, се дал
81

Струмскиот работен одред се состоел од три градежни чети, една репрезентативна чета
и една заштитна чета. Во почетокот на април 1944 година, војниците од составот на
одредот влегле во составот на 23. работен баталјон и истиот престанал да постои.
82
Йовчо Симеонов, Крушево-кървав данък. Читалище „Развитие“,Севлиево,1989, 76.
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во бегство и облечен само со маица без ракави и куси панталони, како на
долната фотографија, на 15 септември 1944 година се вратил во с.
Крушево, каде неговиот брат Јордан, кој од новата власт бил поставен на
одредена раководна функција, бидејќи не го препознал, за малку ќе го
застрелал.

Последната фотографија од периодот на логорувањето на С.
Стојанов (последен, десно) од логорот во Свети Врач (6 мај 1944 година)
Во наредните денови, С. Стојанов се приклучил кон Народната
гарда, за да замине на боиште, но поради лошото здравје, се разболува
тешко и се лекува до крајот на годината. Во текот на октомври 1944
година станал член на БРП (комунисти), а потоа, во родното село е
назначен за прв претседател на новообразованото коперативно
стопанство. Во есента 1947 година, од страна на БРП (комунисти), бил
испратен на политички курс, за потоа, до неговата смрт во 1978 година,
како офицер, непрекинато служел во БНА. Воено службувал во различни
места-Сливен, Габрово, Ловеч и Софија. Наоѓајќи се во Софија, веројатно
бил сведок на внатрешно-политичкиот судир меѓу двете групи бивши
партизани, „Чавдарци“, на чело со Тодор Живков и онаа од другите
делови на Бугарија, поради што, како антифашист од Габровскиот регион,
во 1956 година бил распореден во Шумен, да го „засили развојот во
провинцијата“.Потоа е заменик началник и начлник на Шуменскиот воен
округ, сé до неговата смрт на 15 септември 1978 година, како последица
од втор срцев инфаркт. Претходно, во 1975 година, добил решение дека
бил активен борец против фашизмот и капитализмот и бил награден со
голем број ордени и медали. Истата година, со група ветерани од војната
против Третиот Рајх што во 1944-1945 година ја водела Бигарија, посетува
повеќе градови во СФР Југославија, како Крагуевац, Косовска Митровица
и др., меѓутоа неговата желба повторно да се врати во Битола-град кој ја
сменува неговата животна судбина, не се остварила. Неговите две деца,
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две внуки и трите правнуци со гордост се споменуваат на својот скромен
молчлив херој, кој останал во аналите на историјата на неговиот роден
крај кој е заборавен од бугарските „демократски“ власти.

Една од последните фотографии на С. Стојанов (1923-1978 година)
Conclusion
The article,on the background of the facts of the anti-fascist resistance in
Bulgaria,in Sevlievo region, presents the fate of an young Bulgarian soldier Stoyan Stoyanov Stanev,whose life dramatically changes during his service in
Bitola 54th Infantry Regiment. He was arrested for anti-fascist activity, and
sent to labor camps in various places in Bulgaria – Belene, Pripechene Saint
Vrach. His life in socialist Bulgaria after September 9, 1944 as an officer from
BNA, to his untimely death as Head of Shumen military District in Shumen, in
Bulgariain 1978 ,r is tracked.. He fails to realize his dream - to return to Bitola,
where dramatically was changed his life.
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