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В най-новата история на България има събития, които поколенията няма да забравят.
Тези събития са отражение на борбата, която българският народ води против
фашизма. За нея са написани много книги и стотици статии, пише се, ще се пише и
говори и в бъдеще.

Изминаха почти осем десетилетия от времето, през което в борбата против фашистката
тирания активно се включи и младежта от героичния Тузлук (Омуртагска околия, от
тогавашната Варненска област). След Освобождението на България от османско
робство, голяма част от населението на Тузлука, предимно турци, се изселва и тази част
от околията се обезлюдява. Компактно турско население остава в източната половина
на Омуртагския край (предимно в Делиормана). В западната част на околията, в течение
на години, се заселват българи от Западните покрайнини. Процесът на заселване се
ускорява особено след Сръбско-българската война от 1885 г.

Борческият дух на българите от Омуртагския край от годините на робството, се
предава от поколение на поколение. Стотици са загиналите от този край в борбата за
националната независимост на своята Родина. След победата на Октомврийската
социалистическа революция, в редица села на околията възникват комунистически и
младежки организации. Организиран характер придобива борбата против фашизма
след Септемврийското въстание от 1923 г. Особена сила има и движението за
изграждане на Единен фронт между комунисти и земеделци. Активна дейност в селата
на околията развива единофронтовецът Лазар Станев.

През лятото на 1941 г., независимо че в България все още няма условия за събаряне на
властта на фашиските сили и за установяване на демократично управление,
ръководството на Комунистическата партия дава указание борците против фашизма да
пристъпят към въоръжена борба. Партийните и ремсови организации и в Омуртагския
край организират бойни групи. Терорът на фашистката власт над задържаните в
арестите антифашисти не сломява техния борчески дух. През пролетта на 1942 г., при
опити от страна на полицейските органи да бъдат задържани, 35 антифашисти от
Омуртагския край преминават в нелегалност – комунисти, ремсисти, леви земеделци,
безпартийни, сред които са Петър Кабдалията, Арсо Овчаров, Димитър Миланов, Антон
Кръстев, Тасийка Асенова и други, които се включват активно в изграждането на
структурите на партизанското движение в Тузлука.
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За организиране на съпротивата в България от голямо значение е решението на
Политбюро на БРП /к/ за сформиране на 12-те оперативни въстанически зони. През
пролетта и лятото на 1943 г. е извършено и приключено формирането на
въстаническите оперативни зони /ВОЗ/. Формулирани са принципите за изграждането
на единна военна организация. В агитационно разяснителната работа особено място
заема дейността на задграничното бюро на комунистическата партия с предаванията от
Москва на радиостанция „Христо Ботев” и „Народен глас”, в които вземат участие
Георги Димитров, Васил Коларов, Станке Димитров-Марек, Вълко Червенков и други
членове на Задграничното бюро на ЦК на БРП /к/. Победите на Червената армия под
Москва, при Сталинград и на Курската дъга, активизират и антифашистите в България
за въоръжена борба против фашисткото управление в страната.

По решение на Окръжния комитет на БРП /к/ в Шумен, IX ВОЗ е разпределена на
оперативни райони. Първи район, с център Попово обхваща селата от Поповска околия
и част от селата на Беленска околия. Втори район, с центрове Омуртаг и Поляне
(Антоново), обхваща цяла Омуртагска околия, част от селата, включени в община Тича,
Котленска околия, село Стеврек, Еленска околия, някои села от Горнооряховека околия.
Трети район, с център Търговище, обхваща Търговищка околия и селата от
югоизточната част на Разградска околия. Четвърти район, с центрове Преслав и село
Смядово, обхваща Преславска околия и селата около община Ганчево на Провадийска
околия. Пети район е с центрове Шумен и Нови пазар.

По решение на щаба на IX ВОЗ и по решение на Околийския комитет на БРП /к/, с цел
активизиране дейността на партийните организации, Омуртагска околия е разделена на
райони, на които са определени и отговорници: Първи район – Омуртаг и Герлово, със
задача да установи връзки с турското население и антифашистите в Котленска околия,
чрез село Тича.

Отговорник за района е секретарят на Околийския комитет на Партията в Омуртаг
Димитър Камбуров; Втори район – селата Камбурово, Извор, Ястребино, Кьосевци, с
отговорник Николай Иванов Коев; Трети район – селата Илийно, Таймище и Змейно, с
отговорник Никола Станчев Куруиванов; Четвърти район – селата около Поляне, с
отговорник Станчо Василев – Калеята.

През лятото и есентта на 1943 г. е извършена активна организационна дейност за
изграждане на яташка мрежа и на бъдещите партизански отряди. На 12 септември 1943
г., в Тузлука, в гората между селата Орач и Халваджийско, е обявено създаването на
Омуртагския партизански отряд. Същият ден, вечерта, е проведена и първата

2/5

ОМУРТАГСКИЯТ КРАЙ В БОРБАТА ПРОТИВ ФАШИЗМА
Автор: Слави СЛАВОВ

партизанска акция в IX ВОЗ, която оказва благоприятно отражение за разгръщане на
партизанското движение в Омуртагския край. Числеността на партизаните от 22, при
сформирането на партизанския отряд, нарасва за кратко време, на 65. Щабът на отряда
решава той да се раздели на две чети – Тузлушка и Балканска чета. Това разделяне на
отряда дава възможност за много по-добра маневреност при провеждането на
партизанските акции. Извършва се усилена подготовка и активна разузнавателна
дейност за изучаване на обстановката в района на предстоящите партизански акции.
Вниманието на Щаба на отряда е насочено към укрепване на яташката мрежа и
подготовката за настъпващата зима. Партизаните се запознават и обучават с
оръжието, с което разполагат. Изнасят се информации за обстановката на Източния
фронт. Пишат се позиви, в които се отправят призиви към жителите на околията да
оказват съпротива на фашистката власт. Отправят се предупреждения към кметове и
кметски наместници, активни дейци на фашистката диктатура.

От началото на октомври до края на ноември 1943 г. отрядът провежда шест
наказателни акции.

Първата е на 5 октомври в село Любичево. За ефекта от акцията говори
разпространеният слух сред жителите на околните села: „Много шумкари, повече от 500,
с червени ботуши, с шмайзери, убиха кмета и изгориха общинската архива”.

На 9 октомври е проведена акция в село Дръжка поляна. Изпълнена е смъртната
присъда, издадена от партизанския съд, на секретар-бирника за неговите безчинства
над селяни от общината. Изгорен е общинският архив, иззети са 14 пушки, много
патрони и пишещата машина на общината.

На 16 октомври е проведена акция в Тузлушките села Шишковица и Орач. Наказани със
смърт са доносници за селяни, оказвали помощ на партизаните. Следват партизанските
акции в Пчелно, Змейно, Моравка.

„Партизанското движение в нашата въстаническа оперативна зона се прояви и наложи
като авторитетна и сериозна сила и заплаха за фашистката власт” – пише в своите
спомени командирът на IX ВОЗ Груди Атанасов. Проведените партизански акции
вдъхват увереност в жителите на околията, че партизаните са негови защитници.
„Населението в по-голямата си част е комунизирано и дава широка подкрепа на
нелегалните групи. Подкрепата, която то ни дава в борбата с нелегалните, е нищожна”,
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отбелязва в доклада си до своите началници командирът на жандармерийския отряд в
Омуртаг.

Фашистката власт предприема мерки за смазване на партизанското движение.
Полицейските сили са разпределени на групи от по 20 души в по-големите села на
околията. Към тях са формирани и групи от секретни сътрудници на полицията.
Въведен е и полицейски час от 20 часа вечерта до 6 часа сутринта. Въведена е и
система на „откритите листи”, които полицейските представители издават за движение
от едно населено място към друго. Полицията започва масови арести на селяни,
обвинени, че помагат на партизаните. Сградата на гимназията в Омуртаг е превърната
в полицейски арест, където са извършвани жестоки побои над арестуваните. Много
училища в селата на околията са превърнати в полицейски участъци.

Разрастването на въоръжената съпротива в зоната стряска управляващите. За
разгрома на партизанските отряди в зоната се включват и войскови поделения от
дивизионната област. Участие срещу партизаните вземат полицейски и армейски сили с
обща численост над 10 000 добре въоръжени и екипирани полицаи и войници. На 15
декември 1943 г. IV Преславска дивизия е вдигната по тревога и във взаимодействие с
жандармерията и полицията започва блокада на районите, в които действат
партизанските отряди и чети. Командването на блокадата подлага на жестоки мъчения
арестуваните антифашисти, за да разкрие партизаните, ятаците и помагачите.

Партизанското разузнаване следи действията на войската и полицията, а щабът на ВОЗ
дава указания партизаните да не влизат в открит бой с войската и жандармерията.

На 18 декември 1943 г. вечерта започва блокадата на Омуртагска околия. Управниците
на Омуртаг настояват за „Вартоломеева нощ за шумкарите и техните помощници”.
Благодарение на умението на командването на отряда, партизаните не попадат в
обръча на блокадата. Първият етап на блокадата завършва с неуспех, но след
извършеното предателство от партизанина Райко Веселинов, започва вторият етап на
блокадата. По време на нея Тузлушката чета е разделена на няколко групи.
Предателството дава възможност на блокиращите да разкрият местата на
пребиваването им.

Рано сутринта, на 19 декември 1943 г., Омуртагска околия е обкръжена от всички
страни. Започва масово претърсване на селата и техните землища. Сутринта на същия
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ден, от ареста в Омуртагската гимназия са изведени 23-ма арестуван, които са
разстреляни по пътя от Омуртаг за Поляне. Опожарени са къщите на партизаните от
Омуртагския отряд. Фашистките палачи с животинска злоба се нахвърлят срещу
близките на партизаните. В с. Ястребино, Омуртагско, са разстреляни 18 жители на
селото, сред които и 6 деца.

През целия януари 1944 г. партизаните от Омуртагския партизански отряд водят
сражения срещу полицията и жандармерията. Битката е неравна и от нея само петима
партизани остават живи и посрещат свободата на 9 септември 1944 г. Загиват 104
партизани, ятаци и помагачи. Изгорени са 86 къщи на антифашисти в околията.
Избитите партизани са били излагани по площадите в големите села и в Омуртаг и след
това изгаряни на две клади, едната в с. Поряне, а другата – в местността Олавджика –
между землищата на селата Царевци и Змейно.

Имената на загиналите срещу фашизма са записани на издигнатите паметници,
увековечаващи техния подвиг. Тези паметници ще напомнят на поколенията за мрачното
минало на фашизма.
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