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След 1895 г. всички български прави
тел ства независимо от политическата си 
програма и ориентация методично и целена
сочено подготвят армията за война срещу Ос
манската империя.

Началото на ХХ в. заварва българските 
въоръжени сили в състав от 1663 офицери, 9 
128 свръхсрочнослужещи и 29 513 срочнослу
жещи или всичко 40 305 души, разпределени 
в 6 пехотни дивизии (ДВИА – Велико Тър
ново, ф. 22, оп. 3, а.е. 130, л. 4). Българската 
армия, макар и млада, има своя боен опит от 
1885 г. Започналите структурни промени през 

разглеждания период са насочени за война 
срещу Османската империя, като главната 
цел е освобождението на териториите, откъс
нати с решенията на Берлинския конгрес през 
1878 година.

Започналото превъоръжаване на арми
ята с модерно магазинно оръжие през 90те 
год. на ХІХ в. продължава без прекъсване до 
1912 година. През целия разглеждан период 
доставките се извършват по точно определен 
ред, според който Инспекторът на артилери
ята заповядва на Началника на техническото 
отделение да проучи откъде ще бъде найра
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зумно да се направят поръчки, като за целта 
се изпращат в чуждите фабрики артилерийс
ки офицери. Докладите от проучването се 
внасят в Aртилерийския комитет, където се 
взема решение кой от образците, изпитва
ни в чужбина, да бъде приет на въоръжение. 
Комитетът от своя страна съставя подробен 
отчет, който се одобрява от Инспектора на 
артилерията и последният го докладва на Ми
нистъра на войната. Ако това бъде утвърдено, 
се прави доклад до Министерския съвет, чрез 
който се иска да бъде гласувана точно опре
делената сума за закупуване на оръжието. С 
постановление на Министерския съвет Ар
тилерийската инспекция започва търговски 
преговори с избраната фирма и сключва кон
тракт. Контролът на производството и при
емането на готовата продукция се извършва 
от техническото отделение, като за целта се 
изпраща комисия от артилерийски офицери, 
която проверява и тества всяка една пушка 
дали отговаря на техническите изисквания 
според договора (Ангелов 1937: 97 – 98).

В началото на ХХ в. българската армия 
разполага с 300 000 обучени войници, но по
ради липсата на въоръжение и снаряжение е 
невъзможно да бъдат мобилизирани повече 
от 160 000 души (ДВИА – Велико Търново, 
ф. 22, оп. 3, а.е. 185, л. 38). Доставките на 
оръжие през 1903 – 1904 г. компенсират само 
донякъде недостига, но то е недостатъчно 
за мобилизационния потенциал на страната, 
който по време на Балканските войни достига 
720 000 души (Пасков 1984: 609 – 624).

Законът за Въоръжените сили от 
1903/1904 г. поставя началото на нов етап в 
развитието на българската армия. Създават се 
предпоставки за нов качествен скок в нейно
то развитие, който през 1907 г. намира израз 
в сформирането на три военноинспекционни 
области (ВИО): I. ВИО в състав: 1. Софий
ска, 6. Бдинска и 7. Рилска дивизионни об
ласти – с щаб в София; II. ВИО в състав от 
2. Тракийска, 3. Балканска и 8. Тунджанска 

дивизионни области – с щаб в Стара Заго
ра, а от 01.06.1908 г. в Пловдив; III. ВИО в 
състав: 4. Преславска, 5. Дунавска и 9. Пле
венска дивизионни области – с щаб в Русе. 
Разработва се проект, а покъсно и „Поло-
жение за управление на ВИО“. Назначава се 
началник на артилерията във ВИО. ВИО е 
териториално обединение. На началника му 
се подчиняват съответните началници на ди
визионните области, началниците на дивизии 
и всички други родове войски, квартируващи 
на територията на областта. Артилерийските 
и инженерните части по отношение на подго
товката си остават подчинени на Инспектора 
на артилерията и Началника на Инженерните 
войски. Конните полкове, Флотът, Дунавската 
флотилия, Мостовата, Железопътната дружи
на, Военното училище и други подобни части 
и учреждения се подчиняват на началниците 
на ВИО само в комендантско и инспекторско 
отношение. При мобилизация щабът на ВИО 
става Главна квартира на отделна армия. На 
генералинспекторите се възлага подготовка
та на операциите на съответната армия (Васи
лев и др. 1988: 160).

В края на 1906 г. и началото на 1907 г. 
окончателно се оформя основният план за 
водене на война срещу Османската империя. 
Планът предвижда главните сили да настъ
пят в Източна Тракия, като една малка част 
е отделена за Македония. В същото време е 
отчетено, че корпусната организация на Бъл
гарската армия е неефективна. Затова през пе
риода 1908 – 1909 г. се разработва нов план на 
основата на дивизионната организация, който 
коригиран на два пъти е уточнен окончателно 
през 1912 г. Според него Османската империя 
ще извади срещу България между 375 и 567 
табора или между 276 000 и 453 600 бр. пуш
ки срещу 220 български дружини с 210 416 
бр. пушки (Василев и др. 1988: 179).

Увеличаването на числения състав на 
българската армия отново поставя на пре
ден план нуждата от оръжие. Затова на 
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24.02.1907 г., в първата извънредна сесия на 
осмото заседание, XIIIто Обикновено На
родно събрание гласува Закон за отпуска
не на Военното министерство извънреден 
свръхсметен кредит от 32 000 000 лв. Този 
кредит е необходим за закупуването на оръ
жие, боеприпаси и допълнително военно обо
рудване (ДВИА – Велико Търново, ф. 1, оп. 5, 
а.е. 43, л. 29).

Недостигът на оръжие кара българското 
правителство да търси всевъзможни начини 
за закупуване и доставка. С парите, отпусна
ти от Народното събрание, са закупени пуш
ки втора употреба от Германия, които са били 
снети от въоръжение в чилийската армия. 
В Чили през периода 1886 – 1907 г. постъп
ват на въоръжение три модела от системата 
„Манлихер“ – образец 1886 г. с калибър 11 
мм., образец 1888 г.1 и образец 1890 г. – двата 
с калибър 8 мм. Със засилване на германско
то влияние в страната, в края на ХIX в., чи
лийската армия започва да се превъоръжава с 
германски пушки, система „Маузер“. Другите 
системи са свалени от въоръжение и закупе
ни на символични цени от немските контрак
тори, които ги препродават на трети страни.

В своята книга „The Grand Illusion: The 
Prussianization of the Chilean Army“ автори
те William F. Sater и Holger H. Herwig съоб
щават, че през 1907 г. България закупува от 
Хамбургската фирма „Gleissner & Co“ 28 000 
бр. пушки „Манлихер“, обр. 1888 г., и 11 200 
000 бр. патрони за тях на обща цена 1 000 000 
франка (Sater, Herwig 1999: 148). Данните, 
представени от двамата автори, се разминават 
с преписките, открити в Централния държа
вен архив.

Според данните от документите, съхра
няващи се в българските архиви, ситуацията 
е следната. 

На 13.05.1907 г. Военното министер
ство с писмо № 1059 съобщава на Министер
1 Според William F. Sater и Holger H. Herwig от този 
образец Чили закупува 25 000 бр.

ството на Външните работи и изповеданията, 
че е поръчало на фирмата „von Buddenbrock“ 
в Шпандау (Германия) 12 900 бр. пушки, сис
тема „Манлихер“, като транспорта им бил 
възложен на фирмата „Шенкер“. В същото 
писмо е отправена молба към Външното ми
нистерство да съдейства пред австрийското 
правителство, последното да позволи пушки
те да бъдат транспортирани през австроун
гарската територия (ЦДА – София, ф. 304к, 
оп. 1, а.е. 706, л.1).

В последвалата преписка се установява, 
че пушките са поръчани от наша страна без 
да бъдат проверени. В телеграма № 1081 от 
15.10.1907 г. до Външното министерство пред
ставителят ни в Германия съобщава, че при 
разговор с началника на спедиторската фир
ма последният му е споделил че „въпросните 
пушки не били щаерови; Бревета2 за Манлихе-
рови пушки имала фабриката в Щаер, а същия 
бревет за Манлихерови пушки си преписвала 
и друга фабрика в Шпандау. Дали, поръчани-
те пушки биле Манлихерови от Шпандау, а не 
от Щаер?“ (ЦДА – София ф. 304к, оп. 1, а.е. 
706, л. 8). На 13.10.1907 г. те били натоварени 
в 538 бр. сандъци и изпратени на два транша 
към България (ЦДА – София, ф. 304к, оп. 1, 
а.е. 706, л. 5.). Че пушките изобщо не са били 
проверени, се вижда от факта, че след 1907 
г. в списъците за отчет на оръжието започват 
да фигурират и пушките „Манлихер“, обр. 
1886 г., с калибър 11 мм. Нап ример към 1908 
г., в Софийски арсенал има на склад 4 бр. от 
този образец3. Освен стария образец 1886 г., 
в частите се намират и пехотни пушки „Ман
лихер“ – обр. 1890 г. с калибър 8 мм, като само 
в полковете на 7ма дивизия към 1911 г. има 1 
541 бр. (ДВИА – Велико Търново, ф. 4, оп. 3, 
а.е. 86, л. 52; 211 гр.). 
2 Brevette (фр.) – Патент.
3 Този образец оръжие използва боеприпаси с кали
бър 11 мм, с димен барут и никога не са използвани в 
българската армия и по тази причина, оръжията с този 
калибър не са раздадени по частите.
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В края на 1907 г. са закупени още 1 900 
бр. пушки от същата фирма, отново с произ
ход от Чили, като за целта са отпуснати 91 
200 лв. Пушките също са втора ръка и в доку
ментите по отпускането на сумата за закупу
ването им не се споменава от кой образец са 
(ДВИА – Велико Търново, ф. 1, оп. 5, а.е. 43, 
л. 259 гр.; ф. 1, оп. 5, а.е. 251, л. 274 гр.)4.

Въпреки закупуването и доставката на 
14 800 бр. пушки, използвани порано в чи
лийската армия, те в никакъв случай не ус
пяват да компенсират недостига на оръжие в 
българската армия през разглеждания период. 

Последните за много кратко време на 
експлоатация са амортизирани. Това особено 
ясно проличава от годишните проверки в ди
визионните области, които са правени в този 
период.

Военното министерство ще продължава 
да търси пътища за спешна доставка на пуш
ки. Недостигът на оръжие поставя началото 
на една тенденция – постоянно да се търсят 
алтернативни източници за доставка на оръ
жие, пък било то и други системи – която ще 
се наблюдава до края на Първата световна 
война.
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