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"Вечерта на 5 октомври 1915 г. 5-та и 6-та роти от 3-ти пех. Бдински полк под командата
на поручик Милчев и капитан Тотев, заедно с 2 картечници, под командата на ст.
подофицера Никола Нинков, заеха за отбрана в. Връшка чука, като смениха частите от
51-ви пех. полк, които се смъкнаха в източното подножие на този каменист гигант - при
щаба на полка си. Валеше студен проливен дъжд и бе паднала гъста мъгла. Към 11 ч
преди полунощ - противникът, под закрилата на своята артилерия, се хвърли в бясна
атака срещу слабата отбрана, която запази невъзмутимо спокойствие, но когато се
надвеси над ротите и започна да ги обсипва с бомбите си, противникът бе посрещнат
внезапно от вихрения и непрекъснат огън на ротите и картечниците, което го застави
да легне на земята и повече да не мръдне. Обсипан от куршуми и подгонен от победния
вик на Бдинци, противникът, като морски отлив, изчезна в мъглата.
До сутринта дъждът не преставаше, нито мъглата се вдигна. Ротите, потънали във
вода и треперещи от силния мразовит вятър, прекараха зад каменните си закрития, при
бойно охранение.
Към 5:30 ч вечерта, след като войниците току-що бяха вечеряли, страшен и див рев,
излизащ от две черни маси, движещи се стремително една след друга, на близко
разстояние от позицията, заля последната, но буйният вихров огън от двете роти и
картечниците разкъсаха черната вълна, която със страшен писък спря и легна върху
земята. Тук, обсипана от страшната лава на Бдинци и техния боен рев "На нож и ура!",
тази страшна маса се измете и понесе по обратен път. Бляскаво отбита първата атака,
но и ротите дадоха жертви. Водата в окопите се размеси с кръвта на Бдинци!
Противникът, озлобен от несполуката и големите жертви, не след много време излезе
отново от сухите си блиндирани окопи и силно подкрепен от артилерията си, със
застрашителен рев се нахвърли в две черни маси, носещи се из мъглата. Но,
посрещнати спокойно от огъня на отбраната, спряха и залегнаха на десетина крачки
само, и почнаха да я обсипват с бомбите си.
Отбраната не разполагаше с бомби, защото нямаше такива, а артилерията мълчеше,
защото нямаше снаряди. Огневият бой се затегна на това близко разстояние, но
противникът нямаше смелостта да се хвърли на нож.
Бдинци не издържаха: цялата линия гръмна от вик "ура" и "на нож" и заля
нападателите, които изчезнаха в миг. Но тази не бе последната атака: с напредването
на нощта, на всеки половин час, тя се повтаряше все по-бясна и по-заплашителна.
Положението стана критическо, защото, след шестата атака, към 2 часа след полунощ,
отбраната бе полумъртва, сразена от природната стихия. Пушките и картечниците се
отказаха от безупречното си действие и трябваше да изстинат, за да работят.
Войниците с полузамръзнали, с подути ръце, неспособни вече да манипулират с
оръжието, ала духът им още се държеше.
Девет бесни атаки с тройно повече сили бяха отбити от Бдинци. Противникът се прибра
в окопите си, а заловените в последната атака пленници засвидетелстваха, че от шестте
роти, които са атакували, останали живи едва една четвърт от състава им. Този подвиг,
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който постави началото на новата слава на Бдинци, бе достойно оценен и затова всички
Бдинци бяха възторжено акламирани и наградени с ордени за храброст за бойни
отличия и със званието "ефрейтор", а подофицерите - в по-горен чин. Много от първите
офицери и войници бяха наградени и с кръст за храброст."
П. Кръстев, о. з. полковник (из "Годишник на Трети Бдински полк") Материалите
подготви: Роберт Николаев
в.Видин брой 29 2011г. 18-24 април
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