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Историята на Добру-
джа си остава завинаги
неразделна част от на-
шето минало…

На 7 септември 2012 г.
се навършват 72 г. от
възвръщането на Южна
Добруджа на България.
Историята на това съби-
тие няма как да се заб-
рави, защото то носи от-
печатъка на своята зна-
чимост от времето на
Букурещкия мирен до-
говор, сключен през ав-
густ 1913 г.От тогава 27
г. Южна Добруджа си
остава във владение на
Румъния. Българо-ру-
мънската граница е ве-
че нова и минава от
р.Дунав при Тутракан и
стига до с.Екрене /Кра-
нево/ при Черно море.
България е била прину-
дена да отстъпи терито-
рия от 7 500 кв.км. с на-
селение от 300 000 души
с градовете Силистра,
Тутракан, Добрич, Бал-
чик, Каварна и Шабла до
Дуранкулак. Още с ид-
ването си румънските
власти забраняват дей-
ността на българските
политически партии и
културно-просветни
дружества и започват
румънизирането на по-
чти всички църкви и
училища.

С приетия на 1 юни
1914 г. Закон за устрой-
ството на Нова Добру-
джа много от българите
са лишени от гражданс-
ки права. Мнозина от
тях са прогонени от ру-
мънското правителство
като неблагонадеждни,
а имотите им – секвес-
тирани. С приемането
на този закон румънска-
та държава присвоява
не само всички държа-
вни земи, но и собстве-
ността на училищата,
църквите и банките, а
отчасти и селските ме-
ри, обявени за „мирин-
ски”. Противно на ос-
манското и българското
вещо право собствени-
ците на такива земи са
били задължавани наси-
ла да отстъпят безвъзме-
здно 1/3 от тях на румън-
ската държава. Ако ня-
кой от тях са желаели да
ги запазят е следвало да
заплатят дяловете си по
максималната им стой-
ност. Върху събрания
поземлен фонд започва
първият опит за колони-
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През 1916 г. Румъния
влиза във войната на
страната на вражеския
лагер – Антантата. Тъй
като едно от условията
за връщането на Ю.До-
бруджа не е било изпъл-
нено , на 1 септември
1916 г. България обявя-
ва война на Румъния.
Съобразявайки се със
започналата Първа све-
товна война, румънски-
те колонисти скоро на-
пускат района, дни пре-
ди армията на ген.Ст.То-
шев да освободи Доб-
руджа. Подплашени, ру-
мънците успяват да от-
влекат от Ю.Добруджа
88 000 глави едър рогат
добитък, 31 000 дребен
добитък и хиляди тоно-
ве зърнени храни. Звер-
ствата на румънската
власт придобиват маща-
бите на регионален ге-
ноцид, като заедно с до-
битъка и пшеницата в
Румъния насила са зака-
рани 16 % от населени-
ето на Ю.Добруджа. 30
000 добруджанци, въз-
растни и деца, са трети-
рани като военноплен-
ници и закарани в плен-
нически лагери в Румъ-
ния и Молдова. От тях 70
% почиват далеч от ро-
дината си, оставяйки в
неизвестни общи гробо-
ве на чужда земя.

На 2 декември 1916 г.
между България и Ру-
мъния се сключва спо-
разумение, според кое-
то в Ю.Добруджа се ус-
тановява смесено бъл-
гаро-немско управле-
ние. На практика, обаче,
това споразумение не се
спазва и до края на вой-
ната решаваща дума
имат германските оку-
пационни власти. Заб-
равяйки, че са съюзни-
ци, германските власти
започват да извършват
изборни реквизиции, да
изпращат на Германия
хиляди тонове зърнени
храни и друго продо-
волствие. Населението
е било докарано до по-
лугладно съществуване.
Това довежда до конф-
ликт между ген.Ст.То-
шев и фелдмаршал Ав-
густ фон Макензен. В
протестна нота да Хин-
дербург командващият
българската армия под-
чертава, че в Добруджа
германските военни
власти се отнасят не ка-
то съюзници, а като към
завоювана страна. Тога-
ва правителството на
Васил Радославов реша-
ва да заложи на патрио-
тичното настроение на
добруджанци и на недо-
волството им от гер-
манското управление.
Това недоволство пре-
раства в подбуда за съз-
даване на революцион-

ни комитети и съвети. И
така на 30 август 1917 г.
в град Бабадаг е основан
Централен добруджанс-
ки народен съвет. На 16
и 17 септември 1917 г. в
същия град се провеж-
да народен събор  с око-
ло 350 делегати с насто-
яване за присъединява-
не на цяла Добруджа
към България.

Съдбата на Добруджа
става още по-неясна,
когато на 29 септември
1918 г. се подписва Со-
лунското примирие, с
което България е прину-
дена да признае пораже-
нието си в Първата све-
товна война. Според
клаузите на това прими-
рие българската адми-
нистрация е следвало да
се запази в Ю.Добруджа
с присъствие на българ-
ски войски на граница-
та с Румъния. Надежди-
те за справедливо реша-
ване на Добруджанския
въпрос угасват на 24 но-
ември 1918 г., когато гла-
вното съюзно команд-
ване заповядва българ-
ските войски да напус-
нат Ю.Добруджа. Оку-
пацията и да бъде пове-
рена на съюзническите
войски, но без участие-
то на румънските, при
условие че съдбата на
Добруджа ще се реши
на мирна конференция.
В нарушение на солун-
ското примирие, в края
на 1918 г. командващият
съюзническите войски
вРумъния ген. Бертело,
позволява на румънс-
ките войски да влязат в
Ю.Добруджа и да про-
гонят българската адми-
нистрация. И така до
края на 1918 г., Румъния
установява пълен вое-
нен и административен
контрол на региона с из-
ключително брутално
отношение и репресии
към българското насе-
ление. Независимо от
неблагоприятното раз-
витие на събитията, на-
деждите в България за
по-справедливо реша-
ване на Добруджанския
въпрос не угасват. Наде-
жда предизвикват ко-
ментарите на амери-
канския полковник Ха-
уз, в които се казва, че
България трябва да по-
лучи Ю.Добруджа, за-
щото Румъния ще вла-
дее Бесарабия, С.Доб-
руджа и Трансилвания.
Независимо от това в
международно отноше-
ние за решаване на До-
бруджанския въпрос в
по-благоприятни усло-
вия си остава Румъния.

При определяне на
границите между Бъл-
гария и Румъния надде-
ляват съображенията на
Великите сили – побе-
дителки. Решаваща ро-

ля в това отношение
има Франция и нейните
евростратегически пла-
нове на Балканите, в ко-
ито Румъния заема цен-
трално място. Изложе-
ните от българската де-
легация етнически, ико-
номически и историче-
ски доводи срещу про-
ектодоговора за бълга-
ро-румънската грани-
ца, остават без внима-
ние. Наложеният на Бъл-
гария Ньойски договор,
подписан на 27 ноемв-
ри 1919 г. в парижкото
предградие Ньой, оста-
вя границата между
България и Румъния та-
кава, каквато е била на 1
август 1914 г. С този те-
жък дипломатически
диктат от страната ни са
откъснати 11 278 кв.км.
териториална площ, на-
ложени са репарации от
над 2.5 млрд. златни
франка и други неосно-
вателни задължения.
Войската и се огранича-
ва на 20 000, жандарме-
рията до 10 000. По този
договор  България загу-
бва в полза на Сърбия
села от Кулско, Босилег-
рад, Цариброд и Стру-
мица; в полза на Гърция
– Беломорска Тракия; в
полза на Румъния –
Ю.Добруджа.

Между двете светов-
ни войни болезненият
Добруджански въпрос
присъства неизменно
под една или друга фор-
ма в сложните и нераз-
решими проблеми на
Балканите. Той е основ-
ната тема на двустран-
ните българо-румънски
политически отноше-
ния, в които се откроя-
ват два основни въпро-
са – първият се отнася
до мирното възвръщане
на Ю.Добруджа на Бъл-
гария, а вторият включ-
ва т.нар. висящи въпро-
си между България и Ру-
мъния. Те засягат пре-
ди всичко положението
на българските малцин-
ства в Румъния, най-ве-
че в Южна и Северна
Добруджа. От страна на
българското правителс-
тво и обществеността са
правени редица опити
за облекчаване положе-
нието на българското
население, останало в
границите на кралство
Румъния. През 1922 г.
започват българо-ру-
мънските преговори за
ограничаване правата
за ползване на българс-
ките имоти – един от ос-
новните въпроси между
двете държави. Изнер-
вено от протаканите 11
години преговори, бъл-
гарското правителство
изпраща през декември
1933 г. меморандум с
конкретни искания за
разрешаване на вися-

щите въпроси между
България и Румъния, а
именно: българите в
Ю.Добруджа да бъдат
оземлени наравно с
другите граждани на
Румъния; да бъдат отк-
рити училища на бъл-
гарски език за българи-
те в Румъния, съгл. Чл.9
и чл.10 от Договора за
малцинствата; конфис-
куваните имоти на бъл-
гарските училища да
бъдат върнати; да се от-
ворят наново закритите
български църкви и
конфискуваната църко-
вна собственост да бъ-
де върната; да се осво-
бодят българските къщи
в южна Добруджа, зае-
ти от румънските коло-
нисти; да се върне „тре-
тината” от земята на
българите; да се сложи
край на произвола на
местната администра-
ция, на арестите и реп-
ресиите и безправното
третиране на българите
в Северна и Ю.Добру-
джа. Скандалите и пре-
говорите между двете
правителства по вися-
щите въпроси продъл-
жават. Независимо от
неблагоприятното раз-
витие на събитията, на-
деждата в България за
по-справедливо реша-
ване на Добруджанския
въпрос не угасва, а про-
дължава с по-отговорно
настояване.

На 27 юли 1940 г. ми-
нистър-председателят на
българското правителст-
во проф.Богдан Филов и
Иван Попов, външен ми-
нистър, са поканени на
среща с Адолф Хитлер в
резиденцията му в Залц-
бург. Делегацията отпъ-
тува на 26 юли 1940 г. със
самолет от София до Ви-
ена, където ги посреща
пълномощния минис-
тър на Германия в Со-
фия. На следващия ден
отпътуват с влак за Зал-
цбург. Там българската
делегация е посрещната
с официална церемония.
Първият разговор е с Ри-
бентроп, министър на
външните работи на
Германия. Той говори за
цялостната политика на
Германия. И двете дър-
жава желаят мир на Бал-
каните. Относно Бълга-
рия Рибентроп се позо-
вава на оценката от Хит-
лер, според когото пъти-
щата за Румъния са два:
румънците да разтакават
и отлагат преговорите,
което означава за тях ка-
тастрофа и вторият- да се
споразумеят със съседи-
те.

Германците на споде-
лят исканията на румън-
ците всички въпроси на
Балканите да се решават
едновременно. Те са
против това. Румънците,

обаче, продължават
упорито с аргументите
си за Балчик и крайбре-
жната ивица. С премина-
ването на част от запад-
ната граница на Ю.Доб-
руджа към България ос-
тава по-малка крайбре-
жна ивица за Румъния,
отколкото на България –
240 на 290 км. В полза на
българите. За тях реше-
нието си остава неспра-
ведливо, защото по това
време Румъния прите-
жава население от 15
млн., а България е с 5.5
млн.Вследствие на тези и
още много други при-
чини, като този, че райо-
нът около Балчик и са-
мият Балчик от икономи-
ческа гледна точка не е
представлявал никакъв
принос за България, но
за кралската особа е за-
губа от изключително
значение, защото Бал-
чик бил място за покло-
нение, където сърцето на
кралица Мария е погре-
бано в Двореца, постро-
ен специално за нея.

След тези обсъждания
българската страна из-
лага проблема за Ю.До-
бруджа с основание –
заграбеното да се вър-
не на България. Бълга-
рите обосновават иска-
нията си с уговорката,
че няма да водят пазар-
лъци с румънците, ма-
кар румънските управ-
ляващи да са готови на
известен компромис с
териториални отстъпки
за сметка на Силистра и
Балчик.

След обяда следваща-
та среща е с Хитлер.
Участват външните ми-
нистри и посланици на
двете държави. Хитлер
повтаря голяма част от
това, което е казал Ри-
бентроп и добавя, че Ру-
мъния не може да за-
държа земи, които не е
спечелила на бойното
поле. За краля на Румъ-
ния друго спасение ня-
ма, освен да отстъпи.
Хитлер е чувствал мо-
ралното задължение да
помогне на България,
пострадала заедно с Гер-
мания. При споменава-
не на факта, че сърцето
на румънската кралица
Мария е в Балчик, Хит-
лер отсича: „Не може да
се говори за сърце, ко-
гато могат да падат гла-
ви на крале.” Няма как!
Българите наблягат на
това, че си искат отне-
тото незаслужено с на-
тиск през 1913 г. Аргу-
ментите им се приемат
за разумни и Хитлер за-
ръчва на външния ми-
нистър Рибентроп въп-
росът да бъде решен та-
ка, както е казал.

На 5 юли 1940 г. Рибен-
троп изпраща телеграма
до Фабрициус, герман-

ски пълномощен мини-
стър в Букурещ, с нас-
тояване да се започне
незабавно изтегляне на
Румъния от Ю.Добру-
джа. От 19 август 1940 г.
преговорите продължа-
ват по –сериозно в град
Крайова и завършват  с
подписването на Крайо-
вския мирен договор на
7 септември 1940 г. До-
говорът е подписан от
упълномощени от дър-
жавния глава: от българ-
ска страна Светослав
Помянов, пълномощен
министър на България в
Румъния и Теохар Па-
пазов – народен съдия.
От румънска страна по-
дписват Александър
Крециану, пълномощен
министър и Жорж Мей-
тани, юридически съве-
тник в Министерството
на външните работи на
Румъния.

По подготовката на до-
говора са работили бъл-
гарски специалисти от
различни области, меж-
ду които значимо място
е имал генерал Георги
Попов, предводител на
Трета българска армия,
която завзема възвърна-
тата територия на Ю.До-
бруджа. От 11 септември
1940 г. МС на царство Бъл-
гария назначава ген.
Г.Попов за управител на
възвърнатата завинаги на
България Ю.Добруджа.

Вече 72 години измина-
ха от това събитие, което
носи отпечатъка на един
изстрадан факт с различ-
но отражение в живота и
психиката на българите от
северна и южна Добру-
джа. С изключителна ра-
дост, възторг и признател-
ност, балчиклии първи
посрещат свободата на 21
септември 1940 г., като
ден от приказките, доне-
сена им десантния отряд
с кораба на варненските
моряци.

За българите от Север-
на Добруджа тази нови-
на беше огорчение и го-
ляма тъга. Те бяха прину-
дени да напуснат родно-
то си място и тръгнат към
неизвестното за Бълга-
рия в най-неподходящо-
то време, в късната дъж-
довна и мразовита есен
на 1940 г. Последствията
от това преселение про-
мениха съдбата на 67 000
българи, подлагайки ги
на тежки изпитания, мъ-
ки и страдания. Бедите,
които изтърпяха и всич-
ко онова, което преживя-
ха хората с изселването,
не могат да се опишат от
ръката на историка, не
могат да се изговорят от
човешки глас, трудно мо-
гат да се повярват от по-
томците – нашите насле-
дници. Само пострадали-
те го знаят и помнят!

Иван РАДЕВ

Иван Радев




