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 Д О К Л АД Н А  З А П И С К А 

 

от Миленка Георгиева и Милко Пенчев,  

Общински съветници в Общински Съвет  ДОБРИЧ 

 

ОТНОСНО: Изграждане на паметник на кап. Димитър Списаревски 

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Капитан Димитър Светлозаров Списаревски е роден на 19 юли 1916 година в Добрич. Още 

като дете той и семейството му са принудително изселени, заради проявите им на българщина, 

несъвместими с желанието на румънската администрация за асимилация на местното българско 

население. В последствие Списаревски живеят няколко години в Лом и Белоградчик, а по-късно се 

установяват в София, където Димитър Списаревски завършва II-ра мъжка гимназия. Там той е 

знаменосец на учебното заведение. След завършване на гимназиалното си образование, Димитър 

Списаревски постъпва във Военното на Н. В. училище. При обявяването на курс за летци-

изтребители, той веднага се обявява за доброволец. Специализира в известни летателни школи в 

Германия. 

 Макар да прекарва по-голямата част от живота си извън Добрич, Димитър Списаревски винаги 

с гордост се заявява като българин, добруджанец и добричлия. 

 Капитан Димитър Списаревски пада в бой на 20 декември 1943 г., при защита на българското 

въздушно пространство от нападенията на авиацията на Съюзниците, с които по това време България 

е в състояние на война. Той извършва таранен удар срещу противников бомбардировач В-24, летящ 

към София, при което загива, но спасява живота на много мирни жители на земята. Заради 

безпримерната си саможертва, е наречен „Първата българска жива торпила“. Посмъртно е награден с 

орден „За Храброст“ и произведен в по-горно звание – „капитан“. 

 След 1944 г., по политически причини, е направен срамен опит, името и подвигът на Димитър 

Списаревски да бъдат изтрити от аналите на историята на България. 

 Към момента, в Добрич няма паметник на големия родолюбец и храбър български офицер – 

Димитър Списаревски. Поставена е само паметна плоча, което според нас е крайно недостатъчно за 

герой, отдал доброволно живота си в защита на българския народ. 

 

   Уважаеми господа Общински съветници, 

 

 Предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следното   

 

ПРОЕКТ! 

РЕШЕНИЕ:  

 

1.Общински съвет Добрич дава съгласие за изграждане на паметник на кап.Димитър 

Списаревски след съгласуване на място, съгласно нормативните изисквания на ЗУТ и подзаконовите 

нормативни актове. 

2.Общински съвет дава съгласие да се предприемат необходимите действия за поставяне на 

паметник на кап.Димитър Списаревски в град Добрич. 

3.Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващи за това действия.  

 

 

ВНОСИТЕЛИ: 

 

 

 


