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Разни

* Купувам партамент в Балчик 
или Поморие, без комплекси, 
желателно е сьор или нисък етаж. 
Anita Ivanova FB

* Купувам земеделски земи 
в Балчик,  Каварна,  Шабла, 
Г.Тошево, Добричка, Тервел, Тут-
ракан, Силистра. Тел.0898 372271

* Купувам земеделски земи в 
общините Балчик, Каварна, шабла, 
Г.Тошево и Варненска област. 
Подготовка на документи. Тел. 
0885838354 0579 7 70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска земя 
в общините Балчик, Каварна, 
Шабла, Г.Тошево, и Добрич. Из-
готвяне на документи.Тел. 0895 
71 83 83 и тел. 09888 790 83  /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 
* Продавам къща с двор-

но място 10 декара в село 
Драганово, квартал Войсил – 
Рафаил Арсов, 0898/66-26-21.

* Продавам Дворно място 
с вода и ток - 664 кв.м. в.з. 
„Кулака“, срещу Помпена 
станция Балчик тел.0899 
115 993

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
в бл.11. Тел. 0888552899   /2-1/

* Продавам в град Каварна, 
среден южен апартамент, 
ул.“България“ № 39, вх.Б ет.7; 
50 000 лв. Тел. за справка: 
0885 67 11 47 

*Продавам  двустаен апар-
тамент в ж.к.”Балик4 1 ет. 
Цена 52 000 лв. Тел.0887 

* Телевизионен сервиз Балчик 
Васил Тодоров тел.0885 597 188

*  П р о д а в а м  а г н е т а 
тел.0895039957  Каварна

* Търся гарсониера или еднос-
таен апартамент на 1 етаж, под 
наем или за закупуване. Тел. 0886 
199790 и тел. 0897 974411   /10-1/

* Църковно настоятелство при 
храм „Св.Великомъченик Георги 
победоносец” град Балчик

До Боголюбивите православни 
християни на град Балчик

Позволете ми от името на Цър-
ковното настоятелство и от мое 
име, най-сърдечно да се обърна 
към Вас с молба да ни окажете 
финансова помощ за нуждите 
на храма.

Предприели сме някои неот-
ложни ремонти по храма. За из-
вършване на ремонтните работи 
имаме събрани средства, но те не 
са достатъчни. Обръщаме се към 
Вас, понеже Ви познаваме като 
добри, честни и благочестиви. 
Ще Ви бъдем много благодарни, 

ако можете да отделите, каквато 
сума Ви е възможна. Средствата, 
които се набират по сметката 
на Църковното настоятелство, 
ще се използват само за ремонт 
на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА НИ 
ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНА И 
ОСТАВАМЕ С ПОЧИТ И УВА-
ЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ ДА ВИ 
БЛАГОСЛОВИ!

С почит: иконом Стратия 
Александров

Банкова сметка Банка ДСК 
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521783  0579 7 7011  /3-3/
* Продавам дворно мяс-

то в с.Царичино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

Един  панорамен  поглед  върху  българската 
преддеветосептемврийска   (1944 г.)  действителност, 

според  нейни съвременници
Проф. д-р ист.н. Калчо К.Калчев

Още в началото намирам 
за нужно да уточня, че 
иде реч за съвременни на 
9.IX.1944 г. южнодобруд-
жанци с явно лява полити-
ческа ориентация, всички 
от тогавашния Балчишки 
регион. Темата покълна в 
съзнанието ми преди по-
вече от четвърт век, защо-
то вече се бях докосвал до 
мемоарите на Мери Тине-
ва за нейния род, публику-
вани още през 1986 г. в сп. 
„Септември”. От повише-
ното ми внимание към „Ро-
дът Раковлииите”, и кон-
кретно към личността на 
Кръстьо Раковски /1873-
1941 г./,  не убегна  лю-
бопитната подробност, че 
нейният чичо Георги, кой-
то заедно с баща й бил кон-
цлагерист през 1943-1944 
г., в началото на септември 
1944 г. минал тайно заедно 
„с още двама нелегални 
другари” добруджанска-
та граница и отишъл да 
посрещне войските на 
маршал Толбухин още на 
румънска територия. Така 
той пръв видял Червена-
та армия… И ето че през 
1995 г. под редакторство-
то на ст.н.сътр. д-р ист.н. 
Витка Тошкова се появи 
сборникът „България – не-
признатият противник на 
Третия райх”, в който като 
документ №7 (с.18-19) бе 
публикувана „Телеграма от 
началника на Глав. полит.
управление на Червената 
армия  до Георги Дими-
тров относно положението 
в България преди навли-
зането войските на 3-ти 
украински фронт на нейна 
територия”. Като подател 
на телеграмата, изпрате-
на преди 8 септ.1944 г. се 
посочва някой си Селез-
ньов. Документът, за който 
става дума, дава повод за 
много, много размисли на 
нелишения от исторически 
усет наш съвременник… 
Затова ще приведем изця-
ло неговото съдържание.
    „По поръчение на кавар-
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* Предлагаме парцел от 300 

кв.м. в центъра на град Балчик, 
срещу обезщетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

ненския Районен комитет 
на Работническата партия 
на 3 септ. 1944 г. четирима 
въоръжени български пар-
тизани преминават румън-
ската граница със задачата 
да предадат  на съветското 
командване данни за бъл-
гарските брегови укре-
пления и за настроенията 
на населението от Южна 
Добруджа и Варненска об-
ласт. Първият е секретарят 
на каварненския Районен 
комитет Васил Михайлов 
Тодоров – работник-меха-
ник, член на партията от 
1937 г., вторият е Димитър 
Панайотов Стойчев – жи-
тел на с.Видно, Балчишка 

околия, член на партията 
от 1932 г., третият е Злати 
Стоянов Антонов от село 
Иречек на същата околия, 
член на партията от 1942 
г.;  чвтвъртият е Георги 
Петров Хаджитинев, богат 
земевладелец от с.Твърди-
ца на същата околия, при-
тежаващ 400 хектара земя 
и голяма мелница, свързан 
е с тесните [социалисти] 
от 1904 г. и им оказва по-
стоянна помощ във вид на 
материална подкрепа за 
нелегалната партия и пар-
тизаните. Съвсем наскоро 
е дал на партията 300 000 
лева и на партизаните 200 
000, а също така е приго-
твил за Червената армия, 
както той сам казва, 50 ва-
гона с пшеница.
    Партизаните съобщи-
ха: населението на Южна 
Добруджа принадлежи 
към най-консервативните 
слоеве на българския на-
род. Характерно е, че оку-
пационните войски, дей-
стващи в Югославия, бяха 
комплектувани предимно 
от добруджанци. Незави-
симо от това, основната 
маса от бедното и средно-
то селячество ненавижда 
немците, осъжда полити-
ката на правителството и 
свързва надеждите си с 
Червената армия, от която 
очаква освобождение от 
немците и от техните бъл-
гарски агенти. Известна 
част от селяните също така 
разчита на съдействие-
то на Червената армия да 
отнеме имуществото на 
едрите земевладелци.
    Богатото селячество и 
едрите земевладелци от 
Южна Добруджа поддър-
жат фашисткия режим в 
България и се боят от при-

стигането на Червената 
армия.
    Работниците и зана-
ятчиите, дребната градска 
буржоазия и отчасти сред-
ната търговска буржоа-
зия ненавиждат немците 
и чакат освобождението 
от Червената армия. Не-
навистта към немците е 
особено голяма в армията 
– най-вече сред войници и 
офицерите от запаса. Вис-
шето и старшето кадрово 
офицерство е свързано с 
немците. В последно вре-
ме част от тази прослойка 
се ориентира към съюзни-
ците.
     В градовете Шабла, 
Каварна и Балчик е имало 
случаи на разоръжаване на 
отстъпващите в България 
немски части от страна на 
българските части, които 
са действали по собстве-
на инициатива. Във Вар-
на се стига до сблъсъци, 
в хода на които са убити 
няколко немци. Има и 
други случаи, при които 
разоръжените в Каварна 
немски части биват отно-
во въоръжени във Варна, 
след което през Русе са из-
пратени отново въоръжени 
в Румъния да се сражават 
срещу Червената армия. 
Партизаните извършват 
нападения срещу селските 
жандармерийски постове, 
разоръжават ги, конфиску-
ват продоволствени товари 
от богаташи фашисти и ги 
раздават на бедните.
    Редовната войска се сра-
жава неохотно срещу пар-
тизаните. Има случаи на 
преминаване на войници 
на страната на партизани-
те. Партизанското движе-
ние е със стройна военна 
организация, страната е 
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разделена на райони, кои-
то се ръководят от щабове. 
Общата численост достига 
25 хиляди души, от които 
в Добруджа действат едва 
250 души. Силно е развито 
партизанското движение 
в Пловдивски окръг и в 
Северозападна България. 
Партизаните ни доставиха 
екземпляр от ръкописния 
текст на манифеста на 
партията от януари тази 
година, който изпращаме 
с авиопоща. Те съобщиха 
допълнително редица све-
дения за другаря Георги 
Димитров.”
    Прави  впечатление, 
че началникът на Главно 
политическо управление 
(ГПУ) на Червената армия 
е съгласувал текста с на-
чалника на 2-ро отделение 
на ГПУ майор Степанов.
    Текстът провокира на 
места несъгласия, а и въз-
можност  за политически 
спекулации… Най-напред 
на очи се набива  казион-
ната политическа стили-
стика на видимо синтези-
ращия изводи документ, 
характерна за армейските 
политработници. Тя има 
насочеността да обоснове 
явно изказаното желание 
Съветската армия да не се 
бави, а да навлиза по-бър-
зо в България. Точността 
на приведените цифрови 
данни както и заключе-
нието за стройна военна 
организация едва ли са из-
мислени от Селезньов. За 
днешния читател,, извън 
кръга на по-добре подго-
твените краеведи, по-по-
знати изглеждат имената 
само на Георги Хаджити-
нев, и в някаква степен на 
Димитър П.Стойчев. (За 
последния се знае само, че 

с псевдонима Огнян е бил 
командир на Балчишката 
партизанска чета. докато 
за Хаджитинев има доста 
по-обширна информация). 
И то благодарение запис-
ките на неговата племен-
ница Мери Тинева, публи-
кувани в началото на т.нар 
перестройка, позволила и 
у нас да се проявява глас-
ност и по историческа про-
блематика. 
       Личността на Хаджи-
тинев привлича внима-
нието не толкова с факта, 
че на 60 годишна възраст 
и с твърде висок имуще-
ствен статус заема край-
но просъветски позиции, 
подканяйки войските на 
маршал Толбухин да вля-
зат в България. С високо 
западноеврепейско обра-
зование, както и своя брат 
Тиню, той не може да не си 
е давал сметка, че предла-
ганите 50 вагона пшеница 
за Съветската армия, как-
то и дарените ½ милион 
лева, не могат да бъдат 
индулгенция за спасяване 
на наследеното богатство 
– големият и за добруд-
жанските условия чифлик 
и  голямата мелница. Ала 
немарата към материално-
то богатство, на която не е 
чужд и брат му, е следствие 
на възпитавания още от 
детството мироглед, кой-
то граничи с марксизма и 
анархизма. „Възпитатели”  
в този дух са десетина го-
дини по-възрастния вуйчо 
Кръстьо Георгиев Станчев 
и четири години по-голя-
мата сестра Койка П.Ти-
нева. Първият се ползва с 
международно реноме не 
само на идейно подготвен 
социалдемократ-интерна-
ционалист – първострои-
тел на съветската държава 
и на останалия след 1943 
г. в историята Комунис-
тически интернационал… 
Макар и патриот, познат 
на света като Християн Ра-
ковский, вуйчото има авто-
ритет и на умел дипломат 
на международната арена, 
когато трябва да защитава 
интересите на СССР (Съю-
за на съветските социали-
стически републики). А 
родената в Балчик /1880 г./ 
сестра Койка е ярка емана-
ция  на разкрепостеност 
в мисленето и почти кул-
товско преклонение към 

идеите на Маркс-Енгелс 
в разнообразната полити-
ческа дейност, която про-
явява освен в България, 
още в Германия и СССР.  
Към септември 1944 г. 
обаче вуйчото, въз основа 
на крайни политически 
обвинения в троцкизъм от 
страна на Й.Сталин, е раз-
стрелян и вече три годи-
ни никой нищо не знае за 
него. А чаровната и с ви-
сок интелект преди всичко 
сестра, увлечена от идеите 
на вуйчо си за равноправен 
във взаимоотношенията 
съюз на социалистически 
републики, след като е ра-
ботила в СССР в близкото 
обкръжение на емигрант-
ката Клара Цеткин, попада 
в полезрението на НКВД и 
скоро  след това бива ин-
тернирана в съветски кон-
цлагер…  - Личностните 
съдби на вуйчото и на се-
страта едва ли ще са били 
известни на най-богатия 
земевладелец от Балчиш-
кия край. А и да са били 
известни, той – интерни-
рвания в Змейно, Кубрат-
ско, търкалият нарове и в 
концлагера „Кръсто поле” 
– със сигурност е решил да 
прояви съобразителност и 
да не говори за родосло-
вието си.
       Международната си-
туация тогава е била та-
кава, че и той е предпочел 
съветска инвазия пред 
една, слабо вероятна, но не 
и изключена англо-турска 
окупация.
      Информирвани пре-
ди всичко от английски и 
съветски радиостанции, 
4-те комунисти от Балчиш-
кия край знаят и за закани-
телната реч на Чърчил пред 
Камарата на общините (2 
август), и за символичния 
до 2 септ.1944 г. български 
неутралитет. Затова и взе-
мат инициатива да отидат 
до Черна вода, където е 
бил щабът на Толбухин. 
Така непосредствено след 
мисията на Ст.Мошанов в 
Кайро, се проявява и сим-
воличният акт на народно 
волеизявление,  демон-
стриран в поведението на 
четиримата добруджанци, 
за които още живее спо-
менът за подкрепения и от 
СССР в 1940 г. Крайовски 
договор. 
      


