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Истинската история
На 17.04.1944 г. българските летци нанасят удар
на съюзническата авиация

Бомбардировач ''Либърейтър'' разтоварва
смъртоносния си товар над София, 17 април
1944 г.

Западната военна авиация се насочва към София и други
български градове, за да бомбардира ЦИВИЛНИ ОБЕКТИ И
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, И ДА УБИЕ МАКСИМАЛЕН БРОЙ
ЦИВИЛНИ БЪЛГАРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДЕЦА! ТОВА,
КОЕТО СЕ СЛУЧВА В БЪЛГАРИЯ (ДОКАТО ТЯ ДОРИ НЕ
Е ПРАТИЛА ВОЙСКИ СРЕЩУ СССР И ЗАПАДНИТЕ МУ
СЪЮЗНИЦИ) НЕ СА БИТКИ С ВОЕНЕН ПРОТИВНИК, А
ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ УБИЙСТВА И САТАНИНСКИ
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ НА НЕВИННИ ХОРА!
ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПОТВЪРЖДАВА И ОТ ДАННИТЕ,
ИЗНЕСЕНИ ПО-ДОЛУ:
Ударът е нанесен в 12:20 ч. последователно на 8 вълни от
350 бомбардировача Б-24 „Либърейтър“ и Б-17 „Фортрес“,

прикривани от 100 изтребителя П-51 „Мустанг“ и П-47
„Тъндърболт“. Над столицата са пуснати 2500 фугасни и много
запалителни бомби, както и станиолови ленти за смущения в
радиотехническите средства на Противовъздушната отбрана.
Съюзническите бомби убиват 128 души, раняват 76 и изцяло
разрушават 749 сгради в кварталите „Надежда“, „Военна
рампа“ и „Лозенец“, в районите около Централна и Сточна
гара, Военното училище и Съдебната палата.

Донесение от началника на въздушно
предупредителна служба до
министерството на войната, щаба на
войската и др. служби, за бомбардировки
над София на 17 април 1944 г., при които
освен бомби са пуснати предмети и
детски играчки пълни с експлозиви

Заедно с бомбите, садистичните
извратени юдейски слуги пускат
над столицата ни и множество
предмети и ДЕТСКИ ИГРАЧКИ,
ПЪЛНИ С ЕКСПЛОЗИВ, КОИТО
ОСАКАТЯВАТ, ОСЛЕПЯВАТ И
УБИВАТ ВПОСЛЕДСТВИЕ
МНОЖЕСТВО БЪЛГАРСКИ
ДЕЧИЦА.

САМО ТОЗИ ИЗРОДСКИ АКТ ЯСНО ПОКАЗВА
СЪЩНОСТТА НА „ОСВОБОДИТЕЛИТЕ“ НА БЪЛГАРИЯ,
КОИТО ДНЕС ВЕЧЕ „ЗАКОННО“ ОТНЕМАТ ДЕЦА ОТ
СЕМЕЙСТВАТА ИМ, ЗА ДА ГИ ПРЕДАДАТ В РЪЦЕТЕ НА
ИЗВРАТЕНИ ХОМОСЕКСУАЛИСТИ И ПЕДОФИЛИ!
Противовъздушната артилерия отразява нападението с
всичките си 12 тежки батареи и изстрелва 3062 снаряда,
засягайки 3 противникови бомбардировача, които изостават от
общия строй. Българската изтребителна авиация вдига във
въздуха общо 37 самолета (30 Ме-109 Г „Месершмит“ и 7
„Девоатин“ Д-520) със задача да посрещнат и атакуват
насочващия се към София противник. Поради голямата
прилика между своя „Месершмит“ и въведения, вместо
двутелите Лайтнинги, американски изтребител „Мустанг“
(P-51 Mustang), българските самолети не разпознават врага и
се приближават в опасна близост, американците дори са
разклащали крила, за да подсилят измамата. В боя на 17
април загиват 7 български пилоти: четирима пилоти от 2/6
орляк: подпоручик Веселин Рачев, поручик Христо Арнаудов,

поручик Димитър Попов и подофицер Атанас Кръстев и трима
пилоти от 3/6 орляк: поручик Любен Кондаков, подпоручик
Иван Стефанов и подпоручик Виктор Атанасов.
Същата вечер между 23:31 ч. и 23:42 ч. е атакуван Пловдив
от около 30 самолета – от пуснатите 150 бомби са убити 44 и
са ранени 33 души. Бомби са пуснати при Асеновград, Садово
и с. Ягодово – загива 1 човек. Над Перущица са пуснати 10
бомби, като загиналите са двама. Към 22 часа са хвърлени
бомби и над добричките села Видно, Ириджа, Твърдица и
Горичане.
По рапорти до командването на 15-та американска
Въздушна армия на 17 април 1944 г. съюзниците губят
24 тежки бомбардировача.
В тази битка уникален
става случая, при който с
таранен удар поручик
Неделчо Бончев сваля един
Б-24 „Либърейтър“ над
района на с. Крапец,
Пернишко. По собствените
му разкази, старае се да
стреля от максимална
близост, за най-добри
попадения, но приближава
прекалено и не успява да се
размине с бомбардировача.
Двата самолета се
сблъскват и разрушават във въздуха. Бончев се
свестява след свободно падане от няколко хиляди метра
заедно с бронираната пилотска седалка. Успява да се
освободи от коланите и да отвори парашута си.
Приземява се в една дълбока преспа до село Студена,

Пернишко, без ботуши, загубени по време на
падането. Признати са му 8 въздушни победи. (Вижте
още за героя Неделчо Бончев).
Голямото числено превъзходство на противника (12:1)
и използването за първи път на самолетите П-51 „Мустанг“ в
небето над България са причина и за най-тежките загуби на
българската изтребителна авиация от началото на бойните
ѝ действия. В неравните въздушни боеве са свалени 9
наши самолета, при което загиват 7 летци.
НО ВЪПРКИ ТОВА, ФАКТИЧЕСКИ БЪЛГАРИТЕ
УДЪРЖАТ ПОРЕДНА ВЪЗДУШНА ПОБЕДА НАД
НАГЛИЯ И ЖЕСТОК АГРЕСОР!
Резултатите от съюзническата офанзива в периода 4
януари – 17 април 1944 г. са, че Българската бойна
авиация проваля и трите основни цели, които си
поставят нападателите с бомбардировките: пречупване
волята за борба на българския военен потенциал;
деморализиране на гражданското население и пълно
дезорганизиране на държавно-административното
управление.
Показателни са думите на генерал-майор Стоян
Стоянов. „Факлите на американските „крепости“
доказваха, че макар и малко на брой, българите са лют и
опасен противник“!!!
Офанзивата на англо-американските авиационни сили,
продължила 6 месеца, не постига поставената ѝ цел – да
принуди България да капитулира и да я извади от войната, или
поне да предизвика съществени антиправителствени
настроения и смутове вътре в страната. Жертвите,
бомбардировките над столицата и други значими български
градове в старите земи, Македония и Поморавието

предизвикват възмущението и гнева на българите срещу
Съюзниците и засилват настроенията против англоамериканците в страната. Подпомаганото на място от хора
като британският майор Франк Томпсън подривно въоръжено
движение организираното от комунистите, леви земеделци и
съветска агентура опитващо се да се сражава на страната на
Съюзниците срещу Българската държава е практически
разгромено. Загубите, нанесени от българската изтребителна
авиация и ПВО на Коалицията в техника и изваден от строя
личен състав (убити, ранени и пленени), също водят до
спадане на интензивността на нападенията, намаляване и
оттегляне на участващите в това направление сили и
фактическо прекратяване на офанзивата.
БЪЛГАРСКИТЕ ВОЕННИ ЛЕТЦИ-ГЕРОИ УСПЯВАТ ДА
ЗАЩИТЯТ РОДНОТО НЕБЕ И ДА НАНЕСАТ РЕШИТЕЛНИ
УДАРИ ПО МНОГОКРАТНО ПРЕВЪЗХОЖДАЩИЯ ГИ
ПРОТИВНИК!
Източници:
„Желязко Тенчев, В бръснещ полет върху крилете на
времето кавалерът на боен кръст „За храброст““
полковник о. з. Петър Манолев
Петър Николов, Участие на 6-и изтребителен полк
във войната, 16 януари 2014.
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