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Куриерската дейност на
Васил Левски в Добруджа

Българската революцион-
на поща, основана с „На-
редата на работниците за 
освобождението на бъл-

гарския народ“, съставена 
от Васил Левски, обхваща 
Добруджанския край през 
1869 г., когато размяната 

 Най-важният документ, създаден от Васил Левски - „Наредата ...“

на кореспонденцията от 
Румъния за България се 
осъществява по пощен-
ския маршрут: Букурещ – 
Гюргево – Русе – Търново 
– Габрово – Стара Загора с 
едно отклонение към Раз-
град – Шумен – Провадия 
– Варна. 
По направлението на Лу-
догорието и Североизточ-
на България длъжността 

на тайни куриери изпъл-
няват Ганчо Карамаждра-
ков, Никола Обретенов, 
Стати Попов и пътуващи-
ят куриер Манол Даска-
лов, брат на вицеконсула 
в град Варна. Търгувайки 
с църковни книги, одежди 
и икони, Манол Даскалов 
посещава често градовете 
Добрич, Балчик, Суворо-
во, Провадия и Шумен, 
като едновременно с това 
върши и народополезна 
дейност. За революцион-
ната си дейност той бива 
разкрит от турските вла-
сти, след което успява да 
избяга и намира убежище 
в Румъния.
За пребиваването на 
Апостола в Добруджа, 
където взема важни реше-
ния за избухване на въста-
нието, свидетелстват раз-
менените писма с Филип 
Тотю: „Нашата най-сгод-
на сполука за захващане е 
зимно време. Размислете 
зряло, че работата не е 
само Балканът? Но рево-

ИЗПОВЕД

Бе „скиталец”, „без дом”, и „без сън”, без 
„покой”, 
днес и гроб нямаш. Ден за поклони.
Тиха горест, сълзите напират и мой 
е синовният дълг пред „Народе????”.
Пред очите ми слиза среднощна печал, 
идва утро, а път – неизвестен. 
Ще простиш ли, Апостоле, тежкия грях 
– 
нито знак, нито порив за песен.
По челото пълзи непрогледна мъгла, 
небесата в душата се сриват, 
от безсилие „даскала“ сваля ръка 
и „школо”, след „школо” си отиват.
Ще простиш ли? Пътува без дом, без 
покой, 
един сак в кръстопът – безизходен, 
а плачът и сълзите – стихиен порой, 
пак пресъхват без гроб и без помен.

Геновева ПОЛИМЕНОВА

люция в място, после идат 
главните пътища и подир 
тях селата, па после гори-
те – виж сега не ще ли ни 
помогне зимата?”, пише 
Васил Левски на Филип 
Тотю на 01.03.1871 г., с 
когото явно имал спорове 
по въпросите за датата на 
въстанието. 
След залавянето на Васил 
Левски куриерската дей-
ност в Добруджа се пре-
късва.  
Едва след Освобожде-
нието, с обявление от 
10.10.1879 г. градовете 
Балчик и Добрич вли-
зат в списъка на първите 
26 телеграфо-пощенски 
станции с два сухопътни 
тракта: Варна – Добрич – 
Силистра и Добрич – Бал-
чик.
Източници: „Създаване 
на Български пощи“ /П. 
Георгиев/ 
 История на пощите в До-
бричкия край“ /Г.Топалов/

Геновева 
ПОЛИМЕНОВА

П аметникът на Васил Левски в град Добрич, 
част от картата на куриерските пътища в 
Североизточна България. Колаж: Национален 
музей „Васил Левски“ град Карлово

Деца от хор „Шарено коланче“, град Каварна,  с худ.р-л г-жа Невелина Ва-
силева, с поклон пред барелефа на Васил Левски в с. Еникьой /с. Михаил 
Когълничану/, Северна Добруджа, Румъния.   Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Генерал Владимир Вазов с 
тримата си сина 

Георги , Иван и Владимир. 
Първите двама са кръстени 
на братята му, а третият на 
него.
След 9-ти септември 1944 
година попиляват семей-
ство Вазови. 
Синът на генерала – Ге-
орги, химик, е хвърлен 
без присъда в концлагера 
на Бобов дол, в мините. 
Оцелял, с избити зъби, се 
завръща след няколко го-
дини при семейството си. 
Най-малкият син на гене-
рала, Владимир, награден 

с орден „За храброст“ в 
т.н. Отечествена война, е 
осъден през 1945 год. от 
„Народен съд“ чрез лъже-
свидетели на 10 години за-
твор, глоба и конфискация 
на имуществото. Защото 
е знаел английски и е бил 
„шпионин“. Освободен е в 
края на 1950 година, след 
писмо на майка му до Въл-
ко Червенков.
Присъдата не е отменена и 
до днес!
И тримата му синове са 
преследвани от комунис-

тическата власт.
Генералът умира в Тетевен 
и погребението му е полу-
легално. На гроба му сла-
гат дървен кръст с името, 
без званието генерал. По-
късно когато тетевенското 
гробище е ликвидирано, 
за да се построи почивна 
станция на Централния 
съвет на профсъюзите, 
костите на генерала са из-
хвърлени за унищожение !
Генералът няма гроб, няма 
мощи...
Артефакти и стари снимки

Любка Бобчева (1927-1983)

Любка Стефанова Бобчева е 
един от основоположниците 
на музейното дело в Добричка 
област. Тя е родена на 6 февру-
ари 1927 година в Стара Заго-
ра. Майка ѝ е учител, а баща ѝ 
– служител в банка. Завършва 
гимназия в Русе, а през 1953 г. 
се дипломира по спецалност 
„История” със специализация 
по археология в Историческия 
факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски”. През 1961 г. за-
щитава дисертация на тема 
„Въоръжението в българските 
земи от VII – XIV в.” По-късно 
специализира музейно дело в 
Чехословакия.
През 1957 г. Градският съвет 
на тогавашния Толбухин (дн. 
Добрич) я кани да изгради 
музейната експозиция за ис-
торията на добруджанския 
регион. Тя постъпва в музея 
и след тригодишен упорит 
труд на събиране и обработка 
на материалите урежда пър-
вата музейна експозиция в гр. 
Добрич. Почти едно десети-

летие (от 1960 г. до 1969 г.) Л. 
Бобчева е директор на музея, 
който постепенно се превръща 
в един от значимите центрове 
за проучване на историята и 
археологията на Южна Добру-
джа. През 1974 – 1975 г. защи-
тава последователно званието 
научен сътрудник І и ІІ степен 
и оглавява научната група в 
музея. Паралелно с това тя 
работи за разрастването на 
музейното дело в цяла Южна 
Добруджа и взема дейно учас-
тие в създаването на Градските 
исторически музеи в Балчик и 
в Каварна. 
Сред най-големите заслуги на 
Л. Бобчева е популяризиране-
то на историческото минало 
на Добрич. Тя отдава цялата 
си енергия и ентусиазъм за 
утвърждаването на музейната 
институция, за издирване, про-
учване и популяризиране на 
добруджанското историческо 
наследство. Л. Бобчева е един 
от създателите на научноиз-
следователското дружество 
в добруджанския край, което 
има за цел активизиране на 
краезнанието и издаването 
на научна и научнопопуляр-
на литература. В резултат на 
това през 1968 г. излиза мо-
нографичният труд „История 
на град Толбухин”, в който Л. 
Бобчева е един от авторите. Тя 
е съавтор в още редица книги 
за добричкия край като: „На-
шият град в миналото” (1966), 
„Толбухински окръг – минало 

и настояще” (1969), „100 годи-
ни читалище Йордан Йовков” 
(1970), поселищни проучвания 
за Балчик, Тервел, Генерал 
Тошево и Шабла. Публикува 
многобройни статии в „Извес-
тията на народния музей – Ва-
рна”, „Музеи и паметници на 
културата”, „Векове” и др. 

Паралелно с изграждането 
на музея и муейното дело, Л. 
Бобчева полага и началото на 
археологическите проучвания 
в някогашния Толбухински 
окръг. През 1963 г. тя проучва 
Римската баня в Добрич – част 
от провинциалната вила на 
римски аристократ, използва-
на през втората половина на 
III и първата половина на IV в. 
От 1965 г. участва в редовните 
археологически проучвания на 
нос Калиакра.
Актуална и ценна и до днес 
е книгата ѝ „Археологическа 
карта на Толбухински окръг” 
(1974 г.), в която за пръв път 

е обхванато богатството и раз-
нообразието на паметниците 
на културата в този регион. 
Самата Бобчева пише в пред-
говора, че сред основните ѝ 
цели е да събуди „вниманието 
и загрижеността на младежите 
и обществеността към бога-
тото историческо минало на 

добруджанските селища”. Ак-
тивен общественик, до края на 
живота си Л. Бобчева отстоява 
тази идея – че паметниците на 
културата са един от ключови-
те елементи в естетическото 
възпитание на българина. 
Л. Бобчева е председател е на 
Историческото дружество в 
Толбухин и е член на Централ-
ния Съвет на Българското ис-
торическо дружество. Носител 
е два пъти на орден „Кирил и 
Методий”.
Умира на 7 март 1983 година 
в Добрич след кратко боледу-
ване. 

РИМ Добрич


