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Родолюбие
На 27 октомври 1924 г. умира един български
герой - генерал Тошев
Стефан Тошев Тошев е
Български офицер (генерал от
пехотата), герой от Първата
световна война, бил е
доброволец в Българското
опълчение, по време на Рускотурската война. Стефан Тошев
е роден в град Ески Заара на 18
декември 1859 г. Син е на
възрожденската учителка
Анастасия Тошева. На 10 май
1879 г. завършва Военното
училище в София в първия му
випуск. Постъпва на служба в
Източнорумелийската милиция. През Сръбскобългарската война (1885) е командир на 2-ра дружина от
3-ти пехотен бдински полк, началник на Трънската
позиция. Взема участие в боевете при Сливница, Трън (3
ноември) и при отбиване на частите на Моравската
дивизия. Изявява се като храбър командир в боя при
Три уши и атаката на Мека црев (7 ноември). Награден е
с Орден „За храброст“ IV-та степен.
По-късно Стефан Тошев е командир на 1-ви пехотен
софийски полк. През 1908 г. е назначен началник на Първа
пехотна софийска дивизия.През Балканската война
(1912-1913) с дивизията която командва участва в
настъпателните операции на Тракийския военен театър.
Участва в Лозенградската (боевете при Гечкенли-Селиолу) и

Чаталджанската операция.На 5 август 1913 г. е произведен в
чин генерал-лейтенант.
През Междусъюзническата война е командващ на Пета
армия, която действа в участъка Султантепе, Егрипаланка и
Китка.
В Първата световна война (1915-1918) Стефан Тошев ръководи
Трета армия, която през 1916 година води успешни боеве на
Добруджанския фронт срещу Румъния, но след конфликти с
командващия съюзническите войски на Дунавския фронт и в
Добруджа, германския фелдмаршал Аугуст фон Макензен е
сменен с генерал Стефан Нерезов, а самият той назначен за
губернатор на Македония.. На 25 март 1917 година е
произведен в чин генерал от пехотата.
През 1918 година командва Четвърта армия. През юни 1919
година преминава в запас. През 1923-1924 година е
председател на Съюза на запасните офицери. През октомври
1923 година е избран за председател на комитет "Народна
признателност", чиято цел е подпомагане на жертвите на
комунистическия метеж от септември същата година.
Генерал от пехотата Стефан Тошев умира на 27 ноември 1924
г. в Пловдив, погребан е в София.
В негова чест са прекръстени две села в България - в 1934
година село Талашманлии (Генерал Тошево) и в 1942 година
Касъмкьой (Генерал Тошево), днес град.
Вечна слава и почит за знайните и незнайни Български
герои.
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