
ГЕНЕРАЛ ВАЗОВ – 
ПОБЕДИТЕЛЯТ ОТ 

ДОЙРАН

От 11 Б клас



Рождено място и семейство

Владимир Минчев Вазов 
е роден на 14 май 1868 в 
Сопот в семейството на 
Съба и Минчо Вазови. 
Той е осмото дете от 

седем момчета 
(писателят Иван, 
генералът Георги, 

политикът Борис, лекаря 
Кирил, Никола и Михаил) 
и две момичета  -  Въла и 

Ана.

От дясно наляво: прави 
Владимир, Кирил, Въла, 

Георги, Борис; седнали   Анна, 
Иван, Съба



Обучение във военно 
училище

Владимир Вазов издържа 
успешно приемния изпит и 

постъпва във Военното 
училище в София. Така той 

е зачислен в първия 
специален клас. След 

петнадесетмесечно 
обучение, той завършва с 

осмия випуск и е зачислен в 
чин подпоручик. Той 

завършва 4-ти по успех.



Участие в Балканските войни

През Балканската война 
полковник Вазов участва 
като командир в боя при 
Гечкинли, боевете при 

овладяването на Люлебургас 
и в щурма на укрепената 
Чаталджанска позиция.

През Междусъюзническата 
война отново като командир 

участва в боевете между 
Цариброд и Пирот, при 

Бубляк, Дренова глава и 
Градоман.



Участници в Дойранската 
битка

Най-значителните успехи на 
Владимир Вазов са по 
времето на Първата 

световна война и най-вече – 
битката при Дойран от 1918 г.

Срещу 9-та дивизия на 
командир Вазов (общо 35000 

души) се изправят 4 
английски и 2 гръцки дивизии 

(общо 75000). 
Превъзходството на 

Съглашението е 
многократно.



Резултат от Дойранската 
битка

След ожесточени боеве 
противникът бива 

изтласкан, като дава 
общо 40 000 жертви, а 

жертвите на българската 
армия са 494 души. 

Победата е за България.



Живот след Първата 
световна война

През 1926 г. става кмет на 
София. По време на 

неговото управление е 
реорганизирана 

пожарната, изградени са 
рилският и витошкият 

водопроводи, разширена 
е електрификацията, 

усъвършенстван е 
градският транспорт. 

София става една от най-
зелените столици в 

Европа.

Паметник на Георги Вазов и 
Владимир Вазов



Признание
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!”. 



Награди

 Военен орден „За храброст“ II и III степен, 1-ви клас, 
III степен, 2-ри клас, IV степен

 Княжеский орден „Св. Александър“ V степен без 
мечове

 Народен орден „За военна заслуга“ I степен (24 
февруари 1920) и III степен на военно отличие; 5-ти 
клас на военна лента

 Османски медал „За бойни заслуги" 
 Османски сребърен орден „Лиякат“
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