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Ловеч има богата и многовековна история. Неговото име означава “град до река”. В 
историческата му съдба важна роля имат цивилизациите на траките, римляните, славя-
ните и българите.

Археологическо наследство

гр. Ловеч
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През 14 век започва на-
шествието на османски-
те турци на Балканския 
полуостров. През 1393 г. 
те успяват да превземат 
българската столица Тър-
новград. Достигат Ловеч 
и го овладяват с много 
мъки и трудности.

Българският народ 
загубва своите права. 
Турците се настаняват 
в българските селища и 
живеят за сметка на по-
корените българи, които 
наричат рая (стадо). Сул-
танът налага многоброй-
ни данъци.
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Българският народ 
живее много години под 
турския гнет. В края 
на 18 век го сполетява и 
нова беда. Появяват се 
разбойници “кърджалии” 
и “даалии”, които погуб-
ват и ограбват невинни 
мъже, жени, деца и цели 
семейства. Отвличат 
многобройните домаш-
ни животни и превръ-
щат всичко в прах и пе-
пел.
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Българският народ не иска по-
вече да търпи това положение. По 
времето на войните между Русия и 
Османската империя оказва помощ 
на руската армия. Така възниква на-
деждата за освобождение с помощта 
на Русия. 

Борбата за Ловеч започва при 
Руско-турската война 1806-1812 г. 
Градът е превзет два пъти от ру-
ската армия на 18 октомври 1810 г. и 
31 януари 1811 г. Ловешките гражда-
ни запомнят тези събития с името 
“първия московец”.

 По време на Руско-турската 
война 1828-1829 г. руската армия пре-
взема за трети път града на 30 сеп-
тември 1829 г. - “втория московец”. 

Борбата с Османската империя 
е много трудна и турците трите 
пъти успяват да възстановят своя-
та власт над Ловеч.



8

Р е ш и т е л н и т е 
действия започват през 
1875 г. Из цялата бъл-
гарска земя се създават 
тайни революционни ко-
митети, купува се оръ-
жие и се леят куршуми. 
Свободолюбивите ловча-
лии излизат в красиви-
те околности на града и 
сред люляковите храсти 
на Стратеш, бистрите 
води на река Осъм при 
местността Башбу-
нар и хладните сенки 
на местността Липака 
пеят бунтовни песни. 
Готвят се за въстание 
срещу османския поро-
бител.
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На 20 април 1876 г. започва Априлското 
въстание на българите. Голямата и силна 
Османската империя успява да го потуши 
с много жестокости. Загиват мъже, жени, 
деца и стари хора. Изгорени са множество 
села и градове.

Европейските държави научават за 
страданията на българския народ и подкре-
пят неговите искания за освобождение. Им-
ператорите на Великите сили се разбират 
помежду си за подялбата на европейските и 
част от азиатските територии на Осман-
ската империя. Дават своята подкрепа на 
Русия да започне нова война с турците. На 
12 април 1877 г. руският император Алек-
сандър II подписва Манифест за обявява-
не на война на Османската империя. Така 
идва времето на “третия московец”. Сфор-
мирана е Дунавската руска армия. Чрез об-
ръщение на нейния командир великия княз 
Николай Николаевич, към българския народ 
за пръв път се заявява намерението да се 
възстанови българската държава.
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В Дунавската ру-
ска армия отвсякъде 
се стичат българи и 
е сформирано Българ-
ското опълчение. На 
15 юни 1877 г. при гра-
довете Зимнич и Сви-
щов руските войни и 
българските опълчен-
ци преминават река 
Дунав и започва осво-
бодителният поход. С 
тежки боеве последо-
вателно се освобожда-
ват българските се-
лища и руската армия 
достига до град Ловеч.
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В близкия град Севлиево 
е сформиран сборен руски 
отряд от 400 конни войни-
ци и 2 оръдия с командир 
фигел-адютанта полковник 
Алексей Жеребков. Неговата 
задача е да осигури десния 
фланг на руската армия по 
направлението Търново-про-
хода Шипка. Турският гар-
низон в Ловеч се състои от 
две роти низами, отряд чер-
кези и башибозук. На 5 юли 
1877 г. отрядът излиза от 
Севлиево и се отправя към 
Ловеч. При село Петко Сла-
вейков води бой с турски 
подразделения, побеждава и 
продължава към Ловеч. Води 
втори победен бой преди 
Пазимостките височини и 
Стратеш и влиза в града по 
стръмния Стратешки път.
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“Спускайки се от хълма Стра-
теш, ние излязохме на площад, къ-
дето нас ни чакаше тълпа народ и 
трима свещеници в одежди, които за-
почнаха да отслужват молебен. Ние 
си свалихме шапките и застанахме 
в полукръг около свещениците, а жи-
телите, сред които нямаше никой с 
празни ръце, в надпревара ни гощава-
ха с плодове и местно вино...в нача-
лото при срещане на нашите войски 
българите бяха във висша степен 
дружелюбни, радушни и гостоприем-
ни”. Това свидетелство е на руския 
офицер и участник в действията пол-
ковник Пьотр Паренсов. Той остава 
в спомените на ловешките граждани 
като полковника, който “...ни проче-
те императорската прокламация, 
че Русия ще воюва до край да освободи 
християните от турско робство.”
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На 6 юли 1877 г. пол-
ковник Алексей Жереб-
ков организира първия 
избор на временна бъл-
гарска управа. Наречена 
е Съвет на старейши-
ните. В него влизат ува-
жавани и опитни бъл-
гари - свещеник Тодор 
Мишаков, Анастас Кун-
чев, Михаил Димчев и 
Димитър Дойчинов. Ор-
ганизирана е охраната 
на града и околности-
те от градска стража. 
Състои се от 400 въоръ-
жени българи. В тяхна 
помощ са руските кон-
ни войници.
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Командир на западната 
турската армия е Осман 
паша. Той разглежда Ловеч 
като селище, което е важно 
за атака срещу тила на ру-
ските сили, разположени в 
прохода Шипка. Осман паша 
подготвя превземането на 
Ловеч и възлага задачата на 
отряда на Рифат паша. Със-
тои се от 6 пехотни табора 
и една батарея, всичко 5 000 
войници. Към тях се присъ-
единяват конни черкези и 
пеши башибозук. 

На 15 юли 1877 г. дос-
тигат до Ловеч, който е 
отбраняван от 400 конни 
руски войници с командир 
полковник Николай Бакланов 
и българската градска въ-
оръжена стража с командир 
учителя Найден Войнов.
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В боя за града паметен 
е подвигът на Цачо Шишков, 
който със своята пушка “Уин-
честер” успява да задържи за 
известно време черкезката ко-
нница и дава възможност на бя-
гащите българи да се спасят. 
За тези, които не успяват, 
следват дни на тежки изпита-
ния и мъки. Къщите са разбити 
и разграбени. Загиват мъже, 
жени, старци и деца, бежанци 
от околните села и от долина-
та на река Тунджа - всичко 294 
българи.

Рифат паша превръща Ло-
веч в укрепен военен пункт. 
Строи отбранителни линии 
от редути, окопи и траншеи 
на височините Стратеш, Си-
нан тепе и Червен бряг. Прис-
тигат и допълнителни турски 
подкрепления.
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Руското командване 
взема решение да превзе-
ме за втори път Ловеч. Ра- 
зузузнаването на турски-
те сили, тяхното разпо-
ложение и укрепване е въз-
ложено на генерал-майор 
Михаил Скобелев. Главната 
сила на турската отбрана 
е редутът на височината 
Червен бряг. За овладяване-
то на Ловеч е необходима 
атака от изток, превес на 
руските сили и силна арти-
лерийска поддръжка. Плана 
на атаката разработва 
капитан Алексей Куропат-
кин. Битката за освобож-
дението на Ловеч е част от 
борбата на Западния руски 
отряд срещу Западната 
османска армия, укрепена 
в Плевен.
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Сформиран е специален сборен 
отряд от 25 батальона, 15 сотни, 98 
оръдия. Всичко е от 571 офицера и 22 
132 войници. Командир е генерал-ма-
йор княз Александър Имеретински. 
Съгласно приетия военен план сбор-
ният отряд е разделен на три колони:

Лява щурмова колона - командир 
генерал-майор Михаил Скобелев. 

Дясна поддържаща колона - ко-
мандир генерал-майор Владимир До-
броволски. 

Резервна колона - командир гене-
рал-майор Карл Енгман.

За флангови удар е предвидена 
Кавказката казашка бригада с коман-
дир полковник Иван Тутолмин.

На 20 и 21 август 1877 г. времен-
ният отряд на генерал-майор Миха-
ил Скобелев успява да изтласка тур-
ците, които са укрепени на командни 
височини, разположени от двете 
страни на пътя за Севлиево.
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На 22 август 1877 г. сборният отряд на ге-
нерал-майор княз Александър Имеретински зае-
ма изходни позиции за решителна атака. В 6:00 
часа генерал-майор княз Александър Имеретин-
ски подава сигнала за атака. Провежда се на 
силно пресечен и сложен терен. 

Колоната на генерал-майор Владимир До-
броволски извършва демонстративни действия. 
Руската артилерия масирано обстрелва височи-
ната Стратеш и след силна пехотна атака към 
обяд частите на генерал-майор Михаил Скобе-
лев и генерал-майор Пьотър Разгилдеев я овла-
дяват. 

Частите на генерал-майор Владимир До-
броволски преминават в атака и достигат из-
точния бряг на река Осъм. Следобяд бойните 
действия се пренасят на западния бряг на река-
та. Руските сили се съсредоточават и устрем-
но атакуват укрепената отбранителна тур-
ска линия на височината Червен бряг. Турските 
части са принудени да отстъпят, но незабавно 
са атакувани по фланга от Кавказката казашка 
бригада на полковник Иван Тутолмин и Терския 
казашки ескадрон на щабс-ротмистър Парфен-
тий Кулебякин.
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За резултатите от битката е запазено свидетел-
ството на капитан Алексей Куропаткин:

“И така, боят при Ловеч се свърши с пълно поражение 
на турците...6-7 батальона...стояха на гребена на заета-
та позиция в пълен порядък, готови да срещнат всякаква 
опасност. На лицата на всички все още се четеше очакване 
на нещо, като че още не вярваха, че боят се бе вече свършил. 
Но когато се почуства победата и когато стана ясно, че 
противникът е почти унищожен, дълбока радост - по-голя-
ма от която на войника не се случва - обхвана всички”.

С телеграма, изпратена от походната телеграфна 
станция, е съобщено на главнокомандващия на Руската 
армия, великия княз Николай Николаевич, за освобождение-
то на Ловеч: 

“Ловеч е зает, днес, 22 август, след дванадесетчасов 
бой, въпреки упоритата съпротива на противника на ес-
тествено силна и укрепена позиция. Частите, повечето 
участващи в бой за първи път, се биха юнашки. Герой на 
деня е Скобелев. Загубите са още неизвестни. Моля за ра-
азрешение от Зотов да настъпя на 24 август, войските са 
крайно уморени, ако не се разреши ще настъпя утре на 23 
август. За съжаление Разгилдяев е ранен..

22 август 1877 г. Ловеч. 19 часа. Княз Имеретински.”
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За освобождението на Ловеч 
загиват 6-ма офицери и 313 вой-
ници. Ранени са 33-ма офицери и 
1112 войници. Безследно изчезват 
52 войника.

След 1878 г. на местата, на 
които се водят битките, се из-
граждат и освещават 13 възпоме-
нателни знака.

Белият паметник на хълма 
Стратеш е издигнат в памет на 
освобождението на града от ос-
манско иго на 22 август 1877г. На 
него са изписани всички части на 
Руската армия, участвали в бой-
ните действия.

Черният надгробен паметник 
на хълма Стратеш е построен в 
памет за 4-ма войници от 118-и 
пехотен Шуйски полк и 11 войници 
от 64-ти пехотен Казански полк, 
загинали на 22 август 1877 г. при 
освобождението на Ловеч от ос-
манско иго.
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Паметник на 29 руски 
войници от 5-и пехотен 
Калужки полк, загинали 
на 22 август 1877 г. при 
превземането на Ловеч.

Паметник на брат-
ската памет на бойните 
другари от 3-та пехот-
на дивизия за командира 
на 11-и пехотен Псковски 
полк полковник Алексан-
дър Иванович Кусов. 

Паметна плоча на 
ловчанския гражданин 
Цачо Шишков, загинал 
при отбраната на града 
на 15 юли 1877 г.
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През 1977 и 2007 г. паметниците 
и тленните останки на убитите от 
всички местности на сражения са 
преместени и препогребани на хълма 
Стратеш в Алеята на българо-ру-
ската дружба.

Братска могила на 30 руски вой-
ници от 6-и пехотен Либавски полк, 
убити при освобождаването на Ловеч 
от османско иго на 22 август 1877 г. 

Братска могила на 50 руски вой-
ници от 5-и пехотен Калужки полк, 
убити при освобождаването на Ловеч 
от османско иго на 22 август 1877 г. 

Братска могила на 3-ма руски 
войници от 8-и пехотен Естляндски 
полк, убити при освобождаването на 
Ловеч от османско иго на 22 август 
1877 г. 

Братска могила на 26 руски вой-
ници от 7-и пехотен Ревелски полк, 
убити при освобождаването на Ловеч 
от османско иго на 22 август 1877 г.
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Братска могила на 20 войници 
от 6-и пехотен Либавски полк, за-
гинали при освобождението на Ло-
веч от османско иго на 22 август 
1877 г.

Надгробна мраморна плоча на 
загинали двама руски войници от 
2-ра артилерийска бригада на 22 
август 1877 г. при освобождаване-
то на Ловеч от руските войски

Надгробен паметник на пору-
чик Иван Яндашевски от 7-и пехо-
тен Ревелски полк

Надгробен паметник на лека-
ря на 12-и Великолуцки пехотен 
полк Александър Лебедевски

Надгробен паметник на пол-
ковник Александр Иванович Кусов, 
командир на 11-и пехотен Псков-
ски полк

Паметна плоча “Кървавият 
камък” в кв. “Дръстене” за убити-
те ловешки граждани на 15 юли 
1877 г.



39



40



41

Освобождението на Ловеч от осман-
ско иго е постигнато много трудно. Ло-
вешките граждани осъзнато се включват 
в борбата чрез движението за новобългар-
ска просвета и църковна независимост. 
Постигат своеобразен връх с участието 
си в четническото движение, Вътрешна-
та революционна организация, Априлско-
то въстание и Българското опълчение. 

По време на три руско-турски войни 
градът е превземан пет пъти от руска-
та армия. Четири пъти е отстъпван на 
турците поради неблагоприятно разви-
тие на оперативната обстановка. Чак 
при петото превземане на 22 август 1877 
г. се стига до трайното освобождение и 
възстановяване на българското управле-
ние. Затова тази дата в историята на 
града ни губи обикновения си календарен 
смисъл и става сияние в небосклона на 
времето. Нейното влияние над сърцата 
е безсмъртно, тъй както е безсмъртен 
самият народ.
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ПОМОЩНИ
ИЛЮСТРАЦИИ
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Боен епизод от Руско-турската война 1828-1829 г., худ. Григорий Шукаев
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Войник - донски казак

Император Александър II - 
Цар Освободител
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Знамето на горнооряховските въстаници
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Боят при Стара Загора
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Преминаване на 14-а пехотна дивизия през Дунав
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След превземането на Никопол (картина от художника Николай Дмитриев-Оренбургски)



52

Придвижване на руските войски към Ловеч, худ. А. Логарио



53

Стръмният Стратешки път, 1899 г.



54

Полк. П. Д. Паренсов - участник в първото осво-
бождение на Ловеч, началник щаб на отряда

на ген. княз Имеретински Генерал-майор А.Г. Жеребков



55

Свещеник Тодор Мишаков Михаил Димчев



56

Табашкият площад, днес площад “Тодор Кирков”, 1899 г.



57

Руски пехотинци в бой с турците



58

Паметна плоча на Цачо Шишков



59

Надгробният паметник от камък, поставен в дво-
ра на църквата “Св. Троица” - на мястото, където 
са погребани телата на избитите от турците на 

15 юли 1877 г. граждани на Ловеч
Генерал-майор М. Д. Скобелев - командир на 

16-а пехотна девизия



60

Капитан, впосл. Подполковник А. Н. Куропаткин -
участник във второто освобождение на Ловеч

Полковник И. Г. Тутолмин - командир на 
Кавказката казашка бригада



61

Руската кавалерия напада турски обоз край Ловеч, худ. Н. Каризин



62



63

Среща на княз Н. Николаевич с пленения Осман паша



64

Генерал-майор княз А. К. Имеретински -
командир на 2-ра пехотна дивизия

Генерал-майор В. М. Доброволски - 
командир на 3-та стрелкова бригада



65

Рисунка на гр. Ловеч, 1880 г., 
от неизвестен художник



66

Бой по улиците на Ловеч,
немска графика



67

Черният паметник



68

Белият паметник Паметник на 5-и Калужки пехотен полк



69

Паметник на полковник Ал. Ив. Кусов Паметна плоча на Цачо Шишков



70

Братска могила на 50 руски войници от 5-и 
Калужки  пехотен полк

Братска могила на 30 руски войници от 6-и 
Либавски пехотен полк



71

Братска могила на 26 руски войници от 7-и 
Ревелски пехотен полк

Паметник “Кървавият камък” в кв. “Дръстене” за 
убитите ловешки граждани


