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България се включва в Първата световна война на 14 октомври
1915 година, когато обявява война на Кралство Сърбия. Дълго време
страната  е  убеждавана  и  от  двете  главни  сили
(Антантата/Съглашението и Тройният съюз/Централните сили) да
се  включи  във  войната.  В  крайна  сметка  България  застава  на
страната  на  Тройния  съюз,  с  което  Съюзът  си  осигурява
изключително  силен  и  важен  партньор  на  Балканите.  Причината
България да заеме страната на Централните сили е желанието й да
си възвърне загубените територии, което няма как да се осъществи,
ако се бие за Съглашението, защото там са всички балкански страни
освен Османската империя и Великите сили не могат да отнемат
територии на  съюзниците си.  Но ако заеме  страната  на  Тройния
съюз  иѝ  е  обещано  да  си  върне  загубеното,  защото  това  няма  да
причини големи загуби за останалите съюзници.

Дойранска  епопея е  название  на  отбранителните  сражения,
които  българската  армия  води  срещу  настъпващите  сили  на
Антантата през позиционния период на южния фронт на Първата
световна война в района на град Дойран.

След като българското настъпление през 1915 година е спряно по
заповед  на  германското  командване  на  сръбско-гръцката  граница
българската армия минава към отбрана и при Дойран създава силна
отбранителна позиция.
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Битката през 1916 г.

Битката  при  Дойран  от  1916  година  е  първата  битка  от
Дойранската  епопея.  Провежда се  между 9 и 18 август близо до
езерото Дойран. На 9 август три френски и една британска дивизии
с обща численост 45 000 души с 400 оръдия нападат българските
позиции  край  езерото,  които  са  отбранявани  от  Втора  пехотна
тракийска  дивизия  под  командването  на  полковник  Чаръкчиев.
Българският  командир  е Димитър  Гешов,  а  командирите  на
французите и англичаните са неизвестни. Атаката започва с тежък
артилерийски обстрел по позициите на 27-ми чепински полк и 9-ти
пловдивски полк. България побеждава като всичките четири атаки,
които  последват  -  на  10,  15,  16  и  18  август  са  отбити  от  втора
дивизия  и  френските  и  британските  дивизии  са  принудени  да
отстъпят към първоначалните си позиции с тежки загуби, в които се
включва загубата на над 3200 души.  

Българско военно знаме
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Битката през 1917 г.

Битката при Дойран от 1917 г. е  втората битка от Дойранската
епопея.  Провежда  се  между  22  април и  8  май  близо  до  езерото
Дойран.  Една  срещу  друга  се  изправят  български  военни  части
начело с командир Владимир Вазов ианглийски, начело с командир
Джордж Милн. 

На  9  и  10  февруари  англичаните  атакуват  позициите  на  33-ти
свищовски и 34-ти троянски пехотен полк, но са отблъснати чрез
силна контраатака от троянския полк. Напредването на врага на 21
февруари е спряно от българската артилерия след двудневна битка. 

За  да  направи  пробив  в  отбранителната  линия  на  българите
командването концентрира три британски  дивизии  (22-ра, 26-та и
60-та) с артилерията си - повече от 43 000 души, 160 оръдия, 110
минохвъргачки  и  440  картечници.  България  пък  използва  Девета
пехотна  плевенска  дивизия,  която  разполага  с  30  000  души,  147
оръдия, 35 минохвъргачки и 130 картечници.

Българска телефонна станция на Дойранския фронт с окопен перископ,
март 1917 г. Германска официална фотография

Битката за пробива в българските позиции започва на 22 април и
продължава с малки прекъсвания до 9 май 1917 г. Атаката започва с
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тежък  четиридневен  артилерийски  обстрел,  в  който  британците
изстрелват 100 000 снаряда. В резултат на това насипите и някои
дървени  структури  на  предните  позиции  са  унищожени.
Българската армия също отвръща с огън от батареите между Вардар
и  Дойран.  Ген.  Владимир  Вазов  нарежда  денонощен  огън  по
позициите  на  британците.  След  първоначалната  няколко  часова
битка  между  британските  и  български  батареи,  българските
войници  продължават  още  1  час  да  обстрелват  британските
позиции,  при  което  са  изстреляни  около  10  000  снаряда.
Английската  пехота  започва  атаката  си  в  нощта  на  24  срещу  25
април  като 12  роти  атакуват позициите  на  втора  бригада  и  след
кървава битка успяват да завземат точките "Нерезов", Княз Борис" и
"Пазарджик".  След  контраатака  на  българите,  британците  са
отблъснати  с  тежки  жертви  и  към  8  вечерта  се  оттеглят.
Британските  атаки  на  десния  и  централния  фронт  също  са
отблъснати  с  помощта  на  артилерията.  В  следващите  дни
британските атаки не са много чести и силни и са отблъснати без
проблем  от  българите.  Обаче,  поради  силния  български  огън,
англичаните отстъпват към първоначалните си позиции от 27 април.
И тази битка завършва с победа за българските военни части.

Войници и офицери от 34-ти пехотен полк на българската армия позират
с пленено оръжие край Дойран 1917 г. 
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Битката през 1918 г.

Битката при Дойран от 1918 година е третата и последна битка от
Дойранската  епопея  и  се  провежда  между  18  и  19  септември.
България  води  сражението  с  командири  ген.  Владимир  Вазов  и
Стефан Нерезов срещу Гърция и Великобритания, като британските
командири са Хенри Уилсън и Джордж Милн. България разполага
със  силите  на  9-та  дивизия  и  части  на  11-та  дивизия,  1-ва
македонска  бригада  и  планинската  дивизия:  общо  35,000.
Великобритания има 4 дивизии, а Гърция – 2 дивизии: общо 75,000.

Първата атака на хълмовете е направена от 22-ра и 26-та дивизии
на  британската  армия  с  подкрепата  на  критската  дивизия  от
гръцката армия. Докато напредват нагоре по хълмовете дивизиите
са  подложени  на  кръстосан  огън  и  са  принудени  да  отстъпят  с
тежки загуби. След това атаката тръгва отново като 12-ти Чешърски
полк  я  води.  Бункерите  на  хълмовете  са  снабдени  с  картечници,
които  откриват  огън  по  тях,  чийто  ефект  е  ужасяващ  за
Съглашението:  само  20-30  процента  от  войниците  им  стигат  до
окопите, но тези които остават продължават и пленяват първите два
български окопа.

Българските  части  показват  голяма  смелост,  въпреки  че
съотношението на силите е 6 към 1 в полза на съглашенските сили.

На 16 септември ген.Вазов лично обхожда позицията за последни
наставления преди епичната  битка.  Два дни по-късно вражеската
артилерия  изстрелва  снаряди  с  бойни  отровни  вещества,  което
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принуждава защитниците да действат с противогазови маски. След
ожесточени боеве противникът бива изтласкан, като дава над 11 600
жертви  и  почти  550  пленника.  Убитите  българи  са  10  пъти  по-
малко, като 1000 биват ранени. И последната битка от Дойранската
епопея завършва с победа за българската армия.

Генерал  Владимир Вазов,  командир на  9-та  дивизия,  пише по-
късно:  „Цели  камари  от  хиляди  трупове  задръстиха  скатовете…
Това  не  бяха  наемници  сенегалци  или  араби,  а  чистокръвни
англичани от Лондон, Бирмингам и Кембридж.“ А пък английският
премиер Лойд Джордж пише по-късно: „В никоя война англичаните
не са давали наведнъж толкова много жертви, както при Дойран.“

През 1936 г. в Лондон се организира честване за края на войната.
Българската делегация е ръководена от ген. Владимир Вазов. Когато
слиза  от  влака  на  гара  Виктория,  на  перона  е  подреден  блок  на
английската армия, участват 3000 военни и 200 бойни знамена,  а
лорд  Милн  дава  заповед:  „Сведете  знамената!  Преминава
победителят при Дойран!”. 

Генерал Владимир Вазов
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