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Кирил Ботев / Кирил Ботьов Петков 

160 години от рождението му. 
Български офицер (генерал-
лейтенант), държавник, брат 
на Христо Ботев.

(1856 – 1944)

Роден е в Калофер, в семей-
ството на възрожденския 
учител Ботьо Петков. Той е 
петото от общо деветте деца 
в семейството. Завършва 

класното училище в Калофер и от ран-
на възраст продължава професията на 
баща си – първо като учител в с. Голя-
мо Бельово, Пазарджишко, а по-къс-
но в българското училище в Гюргево. 
Споделяйки революционните идеи на 
брат си Христо, през 1876 г. се включва 

в неговата чета и преминава Дунава с 
кораба „Радецки“. По време на битката 
при Милин камък Кирил Ботев и ня-
колко негови другари загубват дирите 
на четата. Опитват се да се върнат от-
ново в Румъния, но са заловени и из-
правени пред турски съд. Изпратени 
са в затвора в Цариград, а по-късно 
заточени в Мала Азия. След края на 
Руско-турската война (1878) Кирил 
Ботев е освободен и завръщайки се 
на родна земя, почти веднага постъп-
ва в новооткритото Военно училище 
в София като кавалерист. Две годи-
ни служи в милицията (войската) на 
Източна Румелия, а през 1881 г., вече 
с чин подпоручик, е изпратен да учи 
в Офицерската кавалерийската школа 
в Сомюр – Франция и във Военната 
академия в Брюксел. 

Връща се в България през 1885 г. и 
взема участие в Сръбско-българската 
война като ескадронен командир. Во-
енното образование на Кирил Ботев 
му помага още от млад да заеме висо-

ки длъжности – командир на Трети 
Пловдивски конен полк, началник 
на Военното училище (1891 – 1895), 
командир на Първа пехотна балкан-
ска дивизия (от 1900 г.), заместник-
министър на войната, началник на 
военно-учебните заведения в Бълга-
рия. През 1912 г. заедно с още петима 
висши офицери е произведен от цар 
Фердинанд в чин генерал-лейтенант. 
През 1914 г., след 35 години служба, 
излиза в запас. Като пенсионер дълги 
години живее в София на ул. „Шип-
ка“ № 23, където и досега, в една от 
стаите, се пазят реликви, свързани с 
личността му.

За военните си и патриотични 
заслуги е носител на орден „За хра-
брост“ – IV степен, „Св. Александър“ 
с мечове – I и IV степен, „За военни 
заслуги“ – I степен. Удостоен е и с 
много сръбски, румънски, германски 
и турски ордени.

Малцина знаят, че ген. Кирил Бо-
тев дарява на държавата дворното 
място в гр. Калофер, където е стояла 
бащината му къща – там в момента се 
намира музейният комплекс „Христо 
Ботев“. В сянката на брат си Христо 
и неговия велик подвиг, генерал-лей-
тенант Кирил Ботев остава сякаш 
незабелязан в историята, а делото му 
– непознато и недооценено. ◆

Давид Перец 

110 години от рождението му. 
Художник-живописец.

(1906 – 1982)

Роден е в Пловдив, през 1933 
г. завършва живопис в Ху-
дожествената академия в 
София. Първите му про-
изведения са фигурални 

композиции и портрети. През 30-те 
години, като член на Дружеството на 
новите художници, организира пет 
самостоятелни изложби в България. 
Заради еврейския си произход по 

време на войната е въдворен в кон-
центрационен лагер, където прави 
серия дълбоко емоционални порт-
ретни рисунки на свои сънародници. 
През 1947 г. спечелва стипендия за 
специализация в Париж, където, след 
кратко пребиваване в Израел, остава 
да живее със семейството си. 1950-та 
година бележи нов период в изку-
ството му – рисува пейзажи от Южна 
Франция, като последвалите две де-
сетилетия твори съобразно харак-
терните за Париж тогава живописни 
тенденции. Прави самостоятелни 
изложби в София, Париж, Лондон, 
Тел Авив. Негови творби притежават 

Кирил Ботев

Давид Перец, „Автопортрет"
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Емил Коралов / Емил Д. Станчев
110 години от рождението му. 
Писател, автор на първите 
български фантастични произ-
ведения за деца и юноши.

(1906 – 1986)

Роден е в с. Славотин, Ми-
хайловградско, в семей-
ство на учители-социали-
сти. След Септемврийското 
въстание, майка му – оста-

нала вдовица през 1921 г. – е интерни-
рана заедно с децата си в покрайнини-
те на София. Въпреки последвалите 
несгоди, Емил успешно завършва гим-
назия. За да може да следва в универси-
тета, няколко години работи като стро-
ител, вестникопродавец, бояджия, във 

която поставя началото на серия 
научно-фантастични произведения. 
Написва над 90 творби за деца и юно-
ши – романи, повести, както и много 
приказки, силно повлияни от фолк-
лора. Произведенията от зрелите му 
години обхващат съвременността 
и близкото историческо минало – 
„Септемврийци“ (1945), „Дъщерята 
на партизанина“ (1948), „Училище 
за смелите“ (1951), „Край Марица“ 
(1952), „Нова летопис“ (1958), „Чи-
нарите зашумяха“ (1965), „Всеки има 
своя ден“ (1972) и др. ◆

фабрика. Завършва германска филоло-
гия в Софийския университет. Сътруд-
ничи на множество списания и вест-
ници – „Нов път“, „Ехо“, „Наши дни“, 
„Вестник на жената“, „Литературни 
новини“, „Златорог“, „Детска радост“, 
„Светулка“ и др. През 30-те години 
участва в издаването на литературния 
вестник „ЛИК“. От 1933 г. до 1947 г. за-
едно с брат си, поета Лъчезар Станчев, 
издава детския вестник „Весела дружи-
на“, който дава възможност за изява на 
най-добрите български детски писате-
ли. В периода 1947 – 1966 г. е редактор в 
издателство „Народна младеж“.

В литературата дебютира със сти-
хове – поемата „Песента на камба-
ната“ е отпечатана през 1922 г. в сп. 
„Младеж“. Първите книги на Емил 
Коралов са сборникът стихотворе-
ния „Белият конник“ (1926, в съав-
торство с Т. Харманджиев) и сборни-
кът разкази „Луната и прокурорът“ 
(1927), следват няколко романа и 
повестта „Непобедимите“ (1933), с 

галерии в София, Пловдив, Стара За-
гора, Ню Йорк, Париж, Тулон, както и 
много колекционери от цял свят.

Давид Перец е една от ярките фи-
гури в българската живопис, работи 

в областта на портрета, пейзажа, на-
тюрморта, създава и графични твор-
би. Заедно с приятелите си от сту-
дентските години Златю Бояджиев и 
Васил Бараков влиза в историята на 

Емил Коралов

българското изобразително изкуство 
с новаторски принос. Тримата оста-
ват завинаги взаимно свързани със 
студентското прозвище „Бараците“.

Умира през 1982 г. в Париж. ◆

Давид Перец, „Каменари" Давид Перец, „Композиция"


