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„Разсичането“ на Добруджа през 1878 г.
„Под сянката на тъмния Балкан тревогата нестихваща ме люшва,

че Добруджа е българската длан, разсечена на Северна и Южна!“ 
Симеон Манолов

Следствие на упоритата 
няколко десетилетия бор-
ба на българския народ, 
с активното участие и на 
българското население от 
цяла Добруджа, през 1870 
г. турския султан издава 
ферман (указ) за незави-
сима Българска екзархия. 
След допитване (плебис-
цит) до населението на 
Скопска и Охридска епар-
хия последва втори фер-
ман от 1872 г.с включване 
и земите на Македония в 
границите на Българската 
екзархия. Територията на 
Българската екзархия на 
фермана от 1872 г. е 215 
000 кв. км. И в двата фер-
мана цяла Добруджа е в 
границите на Българската 
екзархия. 
След жестокото потуша-
ване на Априлското въс-
тание през 1876 г., руската 
дипломация започва пре-
говори (по-точно пазар-
лъци) с Австро-Унгария, 
с най-заинтересуваната 
империя по Източния въ-
прос. На 8 юли 1876 г. в 
замъка Райхщад (Бава-
рия) руският император 

Александър II,  Министъ-
рът на външните работи 
на Русия княз Александър 
Горчаков,  австро-унгар-
ският император Франц 
Йосиф и Министърът на 
външните работи Гюла 
Андраши подписват спо-
разумение, че при успеш-
на война на Русия срещу 
Турция ще се създаде 
княжество България с те-
ритория цяла Добруджа, 
днешна Северна Бълга-
рия, с включване на зе-
мите около София, Пер-
ник, Кюстендил, Пирот 
и Ниш, т.е. в княжество 
България се включват 
земите от Тулча до Ниш 
включително, а в Южна 
България се създава втора 
българска държава – Ру-
мелия. 
Следващото дипломати-
ческо събитие става в Ца-
риград на  конференция 
на посланиците на Ве-
ликобритания, Франция, 
Русия, Австро-Унгария, 
Германия и Италия в края 
на 1876 г. като се решава 
да се даде автономия на 
България в границите на 

втория ферман от 1872 
г., като тази територия е 
разделена ва Източна и 
Западна България. Цяла 
Добруджа е в границите 
на Източна България. По-
сланиците на Великобри-
тания и Русия отхвърлят 
този проект и Русия почва 
да се готви за поредната 
война с Турция. 
Още не завършила Ца-
риградската послани-
ческа конференция, на 
15 януари 1877 г. в Бу-
дапеща между Русия и 
Австро-Унгария се под-
писва Будапещенската 
тайна конвенция, която 
потвърждава отново по-
стигнатото Райхщадско 
споразумение.
Системата на междуна-
родните отношения в 
Европа, установени след 
Виенския конгрес (1815 
г.) изисква важните евро-
пейски дела да се реша-
ват от т.н. „Европейски 
концерт“, сиреч от шест-
те Велики европейски 
държави. Това фунда-
ментално положение на 
европейската политика е 

Уважаема редакция,
 Изпращам Ви статията за „разсича-
нето“ на Добруджа, която не е по посока на 
зомбираните в поколения българи историче-
ски стереотипи, но това е моя стил като ис-
торик: фактите (харесват или не на някого) 
и техния анализ. Освен това Ви изпращам и 
една карикатура, която открих в Интернет, 
на която император Александър Втори „раз-
сича“ Добруджа. Кога е направена карикату-
рата и кой е нейният художник не можах да 
установя, но явно, че има и други българи, кои-
то разбират Добруджанският въпрос като 
„разсичане“. Тази карикатура на руския импе-
ратор публикуват патриоти от гр. Свищов, 
които се обявяват против своите съгражда-
ни-измекяри за тяхното желание в гр. Свищов 
да се издигне 12-метрова бронзова статуя в 
цял ръст на Александър II.
 Този град е дал на България над 30 видни ин-
телектуалци, професори, дарители, генерали, 
на които няма даже бюст-паметници. Няма 
бюст-паметник например на Цветан Ра-
дославов, авторът на текста и музиката на 
„Мила Родино“. Споменава се, че руските вой-
ски на два пъти изгарят напълно до основи гр. 
Свищов. В най-подробната история на града: 
Стефан Ганчев. „Свищов – принос за история-
та му”. Свищов, 1929 г., тази история фото-
типно е преиздадена през 1996 г. От страни-
ците на историята на града е видно, че през 
1812 г. при завършване на руско-турската 
война гр. Свищов е брутално ограбен и запа-
лен до последната къща от руските войски, а 
населението насила е прехвърлено на север от 
Дунава. Свищовци отказват да се преселят в 
Бесарабия и се завръщат в напълно унищоже-
ния си град и постепенно го възстановяват. 
През 1829 г. отново руските войски ограбват 
богатия дунавски град, пак напълно го опожа-
ряват и отново насила прехвърлят населе-
нието на север от Дунава. Тогава веднага при 
свищовци във Влашко отива Неофит Бозвели, 
организира ги да се върнат и да възстановят 
града си. За близо пет века турците никога 
не са унищожавали гр. Свищов, както това 
правят на два пъти руснаците в началото 
на ХIХ век. И в днешния Свищов има безумни 
родоотстъпници, които искат да построят 
12-метров паметник на руски император.
       
                                           Никола КАРАИВАНОВ

затвърдено и в Парижкия 
мирен договор (1856 г.), с 
който приключва Крим-
ската война. Източният 
въпрос може да бъде ре-
шаван само с консенсус 
на шестте Велики сили, 
а не от самозабравил се 
руски посланик „Граф 
Лъжко“, както са го на-
тичали българите в Цари-
град. 
В Сан-Стефано граф Иг-
натиев решава (с одобре-
нието на царя, разбира се) 
да „разсече“ Добруджа, 
като северната част на 
тази земя се харижи на 
Румъния като „компенса-
ция“ за това, че Русия си 
връща от Румъния Южна 
Бесарабия. Добруджа е 
люлката на българската 
държава. При всички ис-
торически събития е била 
цяла: при завладяването 
от Византия, по време на 
втората българска държа-
ва, в края на която неза-
висимите боляри Балик 
и Добротица, макар да се 
отделят от Търновското 
царство, Добруджа е цяла. 
От 680 г., когато Добру-
джа влиза в българското 
ханство до 1878 г., (когато 
по волята на антибългар-
ския граф Игнатиев и в 
съгласие с руската власт е 
„разсечена“ на Северна и 
Южна), в продължение на 
1198 години (12 века без 
две години!) Добруджа е 
цяла и неделима! Гнида-
та-граф Игнатиев добре 
знае за двете подписани 
споразумение в Райхщад 
и Будапеща, но „разсича“ 
Добруджа, дарява на Сър-
бия Ниш и Пирот и оставя 
на гр. Варна турското роб-
ство в пределите на Ос-
манската империя! На 3 
март 1878 г. в Сан-Стефа-
но изкуствено се създава 
Добруджанският въпрос, 
по-точно добруджанската 

трагедия! На Берлинския 
конгрес през 1878 г. „ло-
шите западняци“ поне 
връщат Варна в предели-
те на Княжество Бълга-
рия, но не възстановяват, 
за съжаление, целостта на 
българска Добруджа.
Затова, че граф Игнатиев 
запазва на гр. Варна тур-
ското робство, безумните 
варненци му издигат през 
1906 г. в центъра на града 
бюст-паметник (скулптор 
Жеко Спиридонов), вся-
ка година на Трети март 
гламавите варненци от-
рупват паметника с цветя: 
“Благодарим ти, бащице, 
че ти остави Варна в пре-
делите на Н. В. султана! 
Повече от 142 години ние 
кълнем лошите от Бер-
линския конгрес от 1878 
г., дето насила вкараха 
нашия град Варна в Кня-
жество България.“ Бъл-
гарско безумие! 
Друг величан от българ-
ските историци „бълга-
рофил“ Иван Аксаков, 
председател на Славян-
ския комитет в Москва, 
във в. „Русь“ от 12 февру-
ари 1885 г. пише: „Всяко 
тържество на българите 
е смърт за Русия. Балкан-
ските държави не трябва 
да имат нищо свое. Те 
трябва да бъдат притежа-
ние на русите или, по-яс-
но казано, те трябва да бъ-
дат погълнати от русите!“ 
Всичко е цинично ясно 
казано! 
Само историческата ис-
тина ще ни направи нас, 
българите, независими и 
свободни. „Свободата е 
мила, истината е свята!“ 
– Христо Ботев слага тези 
думи като мото на своя 
първи вестник „Дума на 
българските емигранти”. 
   

Никола 
КАРАИВАНОВ

21-годишен е осъден условно за прокарване 
в обращение на подправени банкноти

Окръжният съд в До-
брич одобри спора-
зумение, постигнато 
между прокуратурата и 
21-годишен младеж, по 
силата на което той се 
признава за виновен по 
повдигнатото му обви-
нение за прокарване в 
обращение на подпра-
вени парични знаци.
Съгласно споразуме-
нието страните прием-
ат за безспорно устано-
вено, че на 18 май 2020 
г., при условията на 
продължавано престъ-
пление, 21-годишният 
Р.Р. е прокарал в обра-
щение шест банкноти 
с номинал от по 100 

лева, за които знаел, че 
са подправени. Младе-
жът използвал банкно-
тите в търговски обек-
ти в Каварна, Балчик и 
Кранево. За извърше-
ните деяния подсъди-
мият е осъден условно 
на 1 година лишаване 
от свобода, с 3-годи-
шен изпитателен срок. 
Младежът ще плати и 
направените по делото 
разноски в размер на 
271.40 лева.Той вече е 
възстановил и причи-
нените с деянията му 
имуществени вреди на 
собствениците на тър-
говските обекти.
Пред съда подсъдими-

ят декларира, че е съ-
гласен с постигнатото 
споразумение и се от-
казва от по-нататъш-
ното разглеждане на 
делото по общия ред.
Одобреното от Окръж-
ния съд споразумение е 
окончателно и има по-
следиците на влязла в 
сила присъда.
Предвид определено-
то на подсъдимия ус-
ловно наказание съдът 
отмени наложената му 
мярка за неотклонение 
задържане под стра-
жа и разпореди той да 
бъде незабавно осво-
боден още в съдебната 
зала.

Опиати в частен имот в Балчик
На 10 октомври, около 
20:30 часа в град Бал-
чик е извършена про-
верка на частен имот, 
обитаван от 28-годи-
шен мъж. 
В хода на проверката 
са установени прахо-

образно вещество с 
тегло 1,5 грама, реа-
гиращо на метаамфе-
тамин, ръчно свита 
цигара  реагираща на 
канабис, вещество на 
бучки с тегло 3 грама, 
реагиращо на хероин и 

електронна везна. За-
държан за срок от 24 
часа. 
Работата по случая 
продължава в условия-
та на бързо полицейско 
производство по описа 
на РУ МВР Балчик.

Канабис в Балчик
На 22 септември, около 
19:20 часа в град Бал-
чик е извършена про-
верка на 31-годишен 
мъж. В хода на провер-
ката е установена суха 
тревна маса с тегло 0,3 

грама, реагираща на 
канабис. 
Задържан за срок от 24 
часа. По случая е обра-
зувано бързо полицей-
ско производство.

Пиян с кола „Мерцедес”
На 18 септември, около 
12:00 часа в град Бал-
чик е спрян за проверка 
лек автомобил „Мер-
цедес”, управляван от 
37-годишен мъж. При 
извършената проверка 
за употреба на алкохол 
с техническо средство, 

цифровата индикация 
отчита наличието на 
1,63 промила в издиша-
ния от водача въздух. 
Задържан за срок от 24 
часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

ПТП без опасност за живота
На 10 септември, около 
07:35 часа е получено 
съобщение за възник-
нало ПТП по главен 
път град Добрич – град 
Балчик в района на с. 
Свещарово. На място 
е установено, че при 
завой на ляво водач на 
лек автомобил „Опел 
Астра” не пропуска на-
срещно движещият се 

лек автомобил „Опел 
Вектра” и предизвиква 
ПТП. Вследствие на 
инцидента, водач на 
лек автомобил „Опел 
Вектра”, мъж на 65-го-
дини е с фрактура на 
три ребра, без опасност 
за живота, освободен за 
домашно лечение. По 
случая е образувано до-
съдебно производство.

Четири топчета амфетамин
На 16 септември, около 
23:00 часа в град Бал-
чик е извършена про-
верка на 30-годишен 
мъж. В хода на про-
верката са установени 
4 броя топчета с бяло 

вещество с тегло 0,60 
грама , реагиращи на 
амфетамин. Задържан 
за срок от 24 часа. По 
случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

Съобщение за ПТП
На 05.10.2020 в около 
16,00 часа чрез теле-
фон 112 в РУ Балчик е 
получено съобщение от 
жител на град Балчик 
за настъпило ПТП. Ус-

тановена е жена с фрак-
тура на десен крайник. 
Водачът е с отрицателна 
проба за употреба на ал-
кохол. Образувано е до-
съдебно производство. 

ПЗО за лек автомобил
На 1 октомври, около 
09:25 часа е получено съ-
общение за ПЗО лек авто-
мобил „БМВ”, паркиран 

в частен имот на терито-
рията на град Балчик. По 
случая е образувано досъ-
дебно производство.

Спрян пиян водач в Балчик
На 10 октомври, около 
01:40 часа в град Балчик 
е спрян за проверка лек 
автомобил „Фолксваген”, 
управляван от 34-годи-
шен мъж. При извърше-
ната проверка за употреба 
на алкохол с техническо 

средство, цифровата ин-
дикация отчита наличие-
то на 2,2 промила в изди-
шания от водача въздух. 
Задържан за срок от 24 
часа. По случая е обра-
зувано бързо полицейско 
производство.


