
Храбростта за 

мен е…

Презентация по случай,, Денят на 
храбростта и Българската армия“, 

изготвил Антоан Ивайлов от 11Г клас



Що е то ,,храброст“ ?

Храбростта е качество, което не всеки 

притежава. Тя е свързана с това да не се 

страхуваш и да проявиш мъжество и 

решителност в изключителна ситуация. Това 

е неизменно качество на воините в нашата 

история, за което има много блестящи 

примери. Такива може да потърсим  и през 

целия XX. век

Българският медал за храброст, даван от 

1941г. ↓

← Паметникът на незнайния войн, София



Случаят ,,Димитър Списаревски“

Димитър Светозаров Списарѐвски е български офицер, летец изтребител. Роден е 

на 19 юли 1916 г. в Добрич. Учи в елитната Втора мъжка гимназия „Цар Борис III“ 

в София и в Националното военно училище, като завършва авиация. 

Патриотичните си убеждения, които са и в основата на неговия бъдещ подвиг, 

получава от баща си и чичо си. Приживе е поручик, посмъртно повишен в капитан 

(1944 г.) и полковник през 2009 г.

Самолет Messerschmitt Bf 109G-2(наречен в 

България „Стрела“), с който лети Списаревки

Искате да знаете още за 

Списаревски? Натиснете тук :

https://www.youtube.com/watch?v=8OJNUS8qlXk


Защитата на София през 1943г.

На 20 декември 1943 г. на височина от 8000 метра 
група от 150 американски бомбардировачи B-24 
„Liberator“,съпровождани от 50 изтребители 
Lockheed P-38 Lightning се насочват за поредната 
„терористична бомбардировка“ на София. 
Българската въздушна флота вдига едва 36 
машини срещу 200 противникови . Списаревски 
тръгва на своята първа и последна бойна мисия. 
При сражението той се откъсва от два американски 
изтребителя и се насочва към група от 16 
„Либърейтъра“, взела курс към София. Взема на 
прицел една машина, поразява целта и подпалва 
бомбардировача. За по-малко от две минути 
изразходва всички боеприпаси на бордовата 
картечница. Самолетът му е прострелян от 
бомбардировачите и охраняващите ги британски 
изтребители.Тогава Списаревски вместо да бяга,  
извършва маневра и нанася таранен удар на 
водещия формацията тежък американски 
бомбардировач. Бомбардировачът се разцепва и се 
разпада във въздуха. Самолетът на българина се 
разбива във височините над село Пасарел, 
Софийско, при което загива, спасявайки живота 
на хиляди граждани. Заради тази постъпка 
посмъртно е отличен с орденът „За храброст“. И до 
днес името ,,Списаревски“ остава неин символ.

 Разбитият с 

таранен удар 

американски 

бомбардировач

Смъртното 

място на 

Списаревски, 

село Пасарел



Участието на Българската армия 

във войната срещу Третия Райх

Този дух на храброст и героизъм присъства не само в 

отделните изяви, както при Списаревски, но и при 

масови прояви на воините от българската армия. Това 

се наблюдава особено във втората фаза на войната срещу 

Третия Райх. Най-ярък пример за това е Дравската

операция, състояла се в периода 6 март – 21 март 1945 г. В 

нея българската армия се отбранява от нацистките войски, 

настъпващи в района на Нагятад-Хересне в опит да 

създадат предмостие на северния бряг на река Драва. На 

Първа българска армия с командващ генерал лейтенант 

Владимир Стойчев е поставена задача за упорита отбрана 

по северния бряг на река Драва. Хитлеристкото 

настъпление има за цел да отвлече главните съветски сили 

от Берлин, да обкръжи и унищожи 57-а съветска и Първа 

българска армия и да достигне река Дунав, като така 

постави началото на контраатака срещу СССР и 

Балканските страни. 

↑ Карта на Дравската операция –

червените флагчета са съветските 

фронтове(в които и българите 

участват), а черните - германските 

войски. Червените стрелки показват 

посоката на щурмът на германците.

https://www.youtube.com/watch?v=xZYoJd1gTX8


Дравската епопея 

Германското настъпление е спряно с 

помощта на две дивизии от 133-ти 

съветски корпус и части на 

българските моторизирана и 

бронирана дружина, въпреки че 

българите са 8 пъти по-малко от 

нацистите. Войските на Вермахта са 

отхвърлени на юг от Драва и отбраната 

на българите в участъка е 

стабилизирана. Успешното 

провеждане на Дравската операция 

спомага за създаване на условия за 

настъпателната Виенска операция на 

Червената армия и по този начин 

ускорява края на войната. Въпреки 

значителните загуби, а именно 1614 

убити и около 2500 ранени, победата 

при Драва допринася и за бойния 

престиж на българската армия, като 

още веднъж доказва, че въпреки 

числената многобройност и 

военното превъзходство на 

противника, пословичната храброст 

на българските войници ги води 

към победата.

Български части преминават река Дунав край 

с. Бездан, Унгария, дн. Войводина, Сърбия

↑ Български 

войници в атака  

по време на 

Дравската

операция в 

Унгария

Български 

танк 

Pz.Kpfw.IV



Вечна слава на храбрите 

български воини!


