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„Следкрайовска”  Южна Добруджа  в  началото  
на възвръщането ù  към  България
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                                                 Преселници от Северна Добруджа на път към 
Южна Добруджа /България/ 

                                                 Куцовлашки колиби, където са настанени българските преселници от 
северна Добруджа 

Тематичният обхват на те-
мата е твърде широк, за да 
претендираме, че в един 
статиен материал бихме 
могли да я изясним напъл-

но. Още повече, че в т.4 на 
„История на Добруджа” 
авторитетни учени-изсле-
дователи като Благовест 
Нягулов, Петър Тодоров, 
Володя Милачков и др. 
са се постарали да пред-
ставят една по-богата 
картина на процесите по 
прилагането на Крайов-
ския договор /1940 г./ и по 
изясняване  проблемите 
на стопанския, политиче-
ския и културно-просвет-
ния живот, при това със 
специални акценти в пер-
сонално-личностен план. 
Следователно, задачата 
която ще си поставим тук 
ще бъде и по-скромна: да 
обобщим практическите 
акценти на българската 
добруджанска политика, 
главно „по върховете”, 
и да изтъкнем на преден 
план някои итересни фак-
тологични моменти, дава-
щи основание за бъдещи 
съпоставки напр. за добру-
джанската и македонската 
проблематика в тогаваш-
ното  Царство България.
        Това, което прави 
твърде силно впечатление 
е, че още преди послед-
ния месец до завършване 
на преговорите в Крайова 
(от средата на лятото на 
1940 г.), местните румън-
ски власти в Кадрилатера 
(т.е., в тогавашните Ка-
лиакренски и Доростол-
ски окръзи) активизират 
силно т.нар. реквизиции, 
без заплащане стойност-
та на иззетото имущество 
(зърнени храни, добитък 
и пр.), да събират данъци-
те и за 1941 г., да аресту-
ват и задържат по-будни 
българи. Заедно с това 
се вземат всички мерки, 
щото българите да прибе-
рат и предадат реколтата 
на колонистите-румънци, 
несвикнали на тежкия фи-
зически труд, и – редом 
с това да започне изсел-
ването на голяма част от 
последните към Северна 
Добруджа или вътреш-
ността на Кралството, 
без да се дават конкретни 
обяснения.  Друг симптом 
за наближаващия край на 
румънското господство са 
военните маневри в бли-
зост до българската гра-
ница, активизирането на 
цинцарски банди, разда-
ването на оръжие на някои 
колонисти и пр.  Макар, че 
мнозинството от местните 
българи няма информация 

за дипломатическите пре-
говори относно съдбата на 
родния му край, някои все 
пак се досещат, че пред-
стоят сериозни промени. 

        Споменът за претър-
сванията, изнасилвания-
та, отвличанията от 1916 
г. е още жив, наслоеният 
негативизъм към остана-
лите румънци-колонисти 
е налице. Последните при 
напускане на Кадрилатера 
не само „приватизират” 
обществено имущество, 
но и рушат собствените си 

домове. (В края на 1940 г. 
се оказва, че изоставените 
от изселниците-румънци 
къщи са 16 689, като само 
8 224 от тях са годни за 
живеене, а напълно негод-
ни са 3 890 броя). И затова 
радостта на южнодобру-
джанци от завършилите 
преговори в Крайова е без-
мерна, а възторзите при 
посрещането на българ-
ската армия – неописуеми. 
Редом с това обаче започва 
да се формира и усета за 
тревожност, тъй като пред-
стои посрещане на  изсел-
ници от Северна Добру-
джа; в по-голямата част 
селяни, на които трябва  да 
презимуват, и редом с това 
да им се предоставят земи 
за обработване. 
        Състоянието на ра-
дост и тревоги допълни-
телно се усложнява, тъй 
като от София пристигат 
вести за крамоли в На-
родното събрания, в т.ч и 
по решенията в Крайова. 
Ако правителството и уп-
равляващото мнозинство 
самодоволно се възторгват 
от факта, че по диплома-

тически път България е 
почнала да троши Ньой-
ските окови, явно недоо-
ценявайки  трезво баланса 
на „сделката”, то главно 

от „лявата” опозиция се 
сипят основателни кри-
тики. Доста от критиците 
упрекват правителството, 
че е допуснало вечно обез-
българяване чрез принуди-
телно изселване на съна-
родниците ни от Северна 
Добруджа и е поело анга-
жименти за огромни кон-
трибуции към румънската 

държава. Шест дни преди 
подписването на Договора 
не друг, а най-авторитет-
ният наш историк и учен с 
международна известност 
проф.Петър Мутафчиев 
/1883-1943/, който е и ко-
лега на Богдан Филов,  в 
обстоятелствено писмо до 
българския външен ми-
нистър, открито изказва 
мнение да не се обезбъл-
гарява Северна Добруджа 
и да не се дават никакви 
материални компенсации 
на Кралството за връща-
нето на Южна Добруджа. 
Писмото не е публично из-
вестно, но тонът му съвпа-
да с този на правителстве-
ните критици.
        А правителството не 
е съвсем безразлично към 
увеличаващите се пробле-
ми - то не само приема 
чрез българската войска 
възторзите на южнодоб-
руджанци, но и подпомага 
създаването на Смесена 
комисия  по размяната 
на населението, както и 
учредяването на  Правил-
ник по спогодбата за тази 
размяна. То приема още 

и специално постановле-
ние за създаване на Ко-
мисарство за настаняване 
преселниците от Северна 
Добруджа…  Ала големи-
ят проблем на кабинета не 
е толкова грижата за ново-
дошлите преселници, а как 
покрай Крайовския успех 
да бъде извършен „завоя” 
във външната политика. 
Защото пред него е очевад-
ния факт, че решаването 
на Добруджанския въпрос 
чрез връщане на граница-
та от 1912 г. и размяна на 
населението става миром 
главно чрез дипломацията 
на нацистка Германия. Ала 
редом с това за него е ясно, 
че успехът едва ли би бил 
възможен, ако и СССР не 
бе анексирал Бесарабия и 
изявил готовност по мирен 
път да помага и по-нататък 
за връщане на цяла Доб-
руджа, а и на Беломорска 
Тракия… Затова и става 
сблъсък в Парламента. На 
интерпретацията, че без 
Залцбург, (където Б.Филов 
и И.Попов убеждават фю-
рера и Рибентроп да въз-
действат на румънците 
да отстъпят), не би имало 
Крайова, голяма част от 
опозицията, особено  де-
путатите на Р П и профе-
сорът по админстративно 
право Петко Стайнов, 
противопоставят прин-

ципа, че без Бесарабия не 
би имало и Залцбург. А 
хронологията на събити-
ята от лятото е следният:  
СССР анексира Бесарабия 
в края на юни; на 1 юли 
Румъния се отказва от ан-
гло-френските гаранции 
за териториалната си ця-
лост; на 2 юли  - денят, в 
който  съветските войски 
завършват окупацията на 
Бесарабия и Северна Бу-
ковина, румънският крал 
Карол II изпраща молба 
до Германия да даде га-
ранции за териториалната 
цялост на страната, гер-
манският пълномощен ми-
нистър в София предава на 
българското правителство, 
че уреждането на Добру-
джанския въпрос трябва … 
да се отложи след  война-
та. На 15 юли английският 
посланик в София Рендел 
казва на Иван Попов, че  
„Добруджа е ваша и тряб-
ва да бъде ваша”... На 26 
юни Б.Филов и И.Попов 
заминават за Германия, а 
на 27-ми е срещата в Залц-
бург, на която българският 
премиер и министърът на 

външните работи успяват 
да убедят Хитлер с аргу-
менти от историческо и 
етнографско естество, че 
Ю.Добруджа трябва да 
бъде върната: в противен 
случай биха се засилили 
позициите на СССР и на 
болшевизма в страната.
      След масовите народни 
демонстрации в страната 
по случай връщането на 
Южна Добруджа, в които 
често проличават и просъ-
ветски симпатии, след от-
правените благодарности 
към Райха,  към СССР и 
дори към Англия, за неу-
тралисткия кабинет на Фи-
лов настъпват трудни дни. 
Защото докато добруджан-
ци се радват на миром 
дошлите български вой-
ски,  на 27 септември 1940 
г. в Берлин в голямата зала 
на новата сграда на Райх-
сканцлерството Германия, 
Италия и Япония под-
писват Тристранен пакт с 
цел да създадат „един нов 
ред на нещата” в Европа 
и Азия. В чл.5 на пакта е 
отделено специално място 
за СССР. И трите страни 
заявяват, че тяхното съгла-
шение не засяга политиче-
ския строй, съществуващ 
към това време във всяка 
една от тях, но и в Съвет-
ския съюз. След като през 
октомври започва интен-
зифициране на  двустран-
ните българо-германски 
контакти, а Румъния при-
ема „учебни войски” на 
Райха, още на 16 окт.1940 
г. България официално е 
поканена от Германия да 
се присъедини към пакта. 
Ала страхът  от постепен-
но въвличане във война 
със съседите от юг Турция 
и Гърция, кара кабинетът 
на Б.Филов да се въздържа 
от присъединяване. Още 
повече, че вече фашист-
ка Италия, без германска 
благословия, е започнала 
военни действия срещу 
Гърция. А зад последната, 
както и зад Турция, про-
дължава да стои Англия.
        Поканите от герман-
ска страна ще се повторят 
и потретят. На 17 ноември 
– време на особено силна 
вълнá на започналите да 
пристигат още от 1-ви но-
ември в Южна Добруджа 
северодобруджанци – цар 
Борис III  води разговор с 
фюрера, при който послед-
ният е уведомил монарха, 
че има намерение да на-
падне Гърция от българска 
територия, но не по-рано 
от началото на март 1941 
г. Давайки принципно 
съгласие, царят настоява 
обаче влизането на гер-
манските войски да стане 
в последния момент, като 
влизането към Пакта се 
осъществи непосредстве-
но след това. Само 8 дни 
по-късно пристигналият в 
София съветски дипломат 
Аркади Соболев „сонди-
ра” готовността на бъл-
гарските държавници за 
сключване на двустранен 
пакт за взаимопомощ. 40 
дни след това, на 4 яну-
ари 1941 г. българското 
принципно съгласие за 
присъединяване към Трой-
ния пакт, потвърдено от 
Богдан Филов и в двореца 
Белведере.. А дотогава и 
до фаталната дата 1 март 
1941, по инициатива на 
кабинета се разработват 
и приемат някои закони, 
които да  „сближат” бъл-

гарското законодателство 
с германското. 
      През това време в 
Южна Добруджа новоп-
ристигналите „преселци” 
преживяват най-тежката 
зима в живота си. Изживе-
ли унизителни процедури 
по някогашната граница, 
при които им се реквизира 
всичко най-ценно (дори и 
семейни реликви), ново-

дошлите попадат под „гри-
жите” на Комисарството, 
което не в състояние сво-
евременно да ги устрои. 
През крайно неблагопри-
ятния метеорологичен  се-
зон, пристигналите с кару-
ци, с влакове и с параходи 
62 589 преселници посте-
пенно, не без съдействието 
и на  някои местни граж-
дански сдружения, биват 
разпределени чрез вземане 
и на тяхното съгласие в 7 
околии на тогавашните 
Варненска и Шуменски 
области. Най-много пре-
селници са настанени в 
днешната Добричка об-
ласт, в която се включвали 
някогашните Добричка, 
Генералтошевска, Бал-
чишка и Тервелска околии, 
там където има и най-мно-
го общинска (държавна)  
земя.  В 18 селски общини 
на тогавашна Добричка 
околия са разпределени 14 
893 наши сънародници. В 
околия Касъм (сега Ген.
Тошево – това име селото 
приема през 1942 г., като 
става град през 1960 г.) в 
7 общини са устроени 11 
091 човека.  В околия Кур-
тбунар (сега гр. Тервел, 
имащ същите характерис-
тики като Ген Тошево) са 
устроени 6 283 човека, а 
в околия Балчик – 6 319.  
Най-голям брой преселни-
ци приемат Генералтошев-
ската  (3 370), Паскалев-
ската (1 999) и Спасовската 
общини (1971). В Добрич, 
Тутракан, Варна, Балчик 
и София  също се засел-
ват други „преселци”, не 
земеделци. Запазената, а 
от 1993 г. и публикувана 
документация  (в: „И з в о 
р и  за историята на Доб-
руджа т.2), съхранявана  в 
архиви под формата на до-
клади, изложения, молби и 
пр. представя картината на 

неимоверни мъки и стра-
дания, преживяни от ново-
дошлите, имали смелостта 
да се самоопределят при 
румънско преброяване 
от 1930 г. като българи. 
Към всичко това се при-
бавят и напреженията и 
конфликтите, възникващи 
между „местните” жители 
и „преселците”. Тези на-
прежения ще започнат да 

стихват чак в края на 50-те 
г.г на ХХ в.
      Със сигурност и сред 
преселниците е била по-
зната поговорката „Бог 
високо – цар далеко”. За-
щото живата истина е, 
че централните власти в 
София (монарх, премиер, 
министри и пр.), залиса-
ни около новата геопо-
литическа ориентация на 
страната, се сещат твърде 
късно да се запознаят „на 
живо” със ситуацията  в 
Ю.Добруджа.  Царят ус-
пява да посети гр.Добрич 
едва в края на октомври 
1942 г., т.е. две години след 
началото на преселването. 
А премиерът, придружен 
от огромна свита, в която 
фигурира министърът на 
железниците, пощите и 
телеграфите и областни-
ят управител на Варна, се 
отправя от този град по 
шосето към Балчик, Бъл-
гарево, Каварна, Калиакра, 
Шабла, Дуранкулак, Спа-
сово и Кардам, откъдето 
продължава с влака  за До-
брич. Тук на 26 юли 1943 
г. имало „хубаво посреща-
не”, полагане на венец на 
военното гробище и след 
това …насочване към Си-
листра през Тервел, Алеко-
во, Алфатар и др. За реша-
ването на какви проблеми 
лично той е дал известен 
принос, от дневника му не 
става ясно.
       За „новите поданици” 
на Царство България оста-
ва в сила мъдрата мисъл на 
един непознат за тях поет: 
„…И наш’та мъка ненапи-
сана сама в пространство-
то ще скита”.
       Нека  80 години след 
преселването  не забравя-
ме тяхната „ненаписана” 
мъка 

Проф. д и н  Калчо 
К.Калчев


