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Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, Ша-
бла, Г.Тошево, Добричка, 
Тервел, Тутракан, Силистра. 
Тел.0898 372271

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

*  Купувам земеделска 
земя в общините Балчик, 
Каварна, Шабла, Г.Тошево, 
и Добрич. Изготвяне на до-
кументи.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 
апартамент в ж.к.“Балик“ 
Балчик,  в  бл .11 .  Тел . 
0888552899   /2-1/

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

* 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 
едностаен апартамент на 1 
етаж, под наем или за закупу-
ване. Тел. 0886 199790 и тел. 
0897 974411   /10-1/

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

До Боголюбивите право-
славни християни на град 
Балчик

Позволете ми от името на 
Църковното 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 
неотложни ремонти по храма. 
За извършване на ремонтните 
работи имаме събрани сред-
ства, но те не са достатъчни. 
Обръщаме се към Вас, поне-
же Ви познаваме като добри, 
честни и благочестиви. Ще 
Ви бъдем много благодар-
ни, ако можете да отделите, 
каквато сума Ви е възможна. 
Средствата, които се набират 
по сметката на Църковното 
настоятелство, ще се използ-
ват само за ремонт на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА 
НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТ-
ВОРЕНА И ОСТАВАМЕ С 
ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ 
ВАС. БОГ ДА ВИ БЛАГО-
СЛОВИ!

С почит: иконом Стратия 
Александров

Банкова сметка Банка ДСК 
ЕАД Балчик

Сметка 
0000000008123087 BGN

IBAN  BG58STSA
93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Алек-

сандров
Председател на Църковно-

то настоятелство
* Предлагаме парцел от 

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

Тел.0885029966 
/5-5/

Сметка в Банка ОББ Балчик  IBAN BG 65 
UBBS88881000573627  „Масони – МК” Балчик пл.”21 
септември” №5 МОЛ Маруся Костова  ЕИК 201927699

*Продавам  двустаен 
апартамент в ж.к.”Балик4 1 
ет. Цена 52 000 лв. Тел.0887 
521783  0579 7 7011  /3-3/

* Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  Продавам къща 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

Пред потенциалния 
читател на следващите 
редове съм длъжен да 
призная „греха” си… 
Дръзвам да пиша за 
историческа личност, 
към която не съм без-
пристрастен вече 54 
години: тогава едва 20 
годишен, узнах за ко-
лосалния ѝ принос към 
миналото на българско-
то, румънското, руското 
и западноевропейското  
революционно-работ-
нически движения в 
продължение на повече 
от ½ век.  И макар вече 
да разбирам, че дори и 
за личностите на мина-
лото трябва да се пише 
„sine ira et studio” („без 
гняв и пристрастие”), 
дръзвам да наруша све-
щения принцип на ис-
торическия обективи-
зъм, защото съм убеден, 
че с преосмислянето на 
цялостния  житейски 
път  на племенника на 
Г.С.Раковски има как-
во да бъде извлечено 
като поуки и за нашата 
толкова сложна и про-
тиворечива епоха. Още 
повече, ако този житей-
ски път е в голяма сте-
пен свързан с Добруджа 
(родовото имение на 
баща му още отпреди 
1878 г. е в околностите 
на гр,Мангалия – К.К.) 
, където и у нас,а и в 
Румъния, се знае твър-
де малко… А нали в 
историята трябва да се 
спазва и принципа на 
Verstehen-a  („разбира-
нето”).  Ето защо съм 
убеден, че някой тряб-
ва да поеме риска ре-
дом с 20 годишнината 
от варварската акция 
над кулите-близнаци 
на Световния търгов-
ски център в Ню Йорк 
през2001 г., да каже 
нещо и за останалия 
завинаги политически 
затворник в горите край 
Арьол (Орел) Христиан 
Георгиевич Раковский. 
На 11 септ., но в 1941 г. 
той е разстрелян, макар 
и да няма смъртна при-
съда след шумния поли-
тически процес срещу 
троцкизма в 1938 г.(С 
името Раковский оста-
ва завинаги в руското 
и съветското минало 
заклеймяваният невед-
нъж като троцкист един 
свързан още от края на 
XIX в. с Г.В.Плеханов, 

80 години от  гибелта на Кръстьо Раковски

Проф. К.К.Калчев – д-р ист.н

В.И.Засулич, Вл.Ленин, 
а и с Л.Троцки, бъл-
гарски младеж). Отдал 
сили и младост, огро-
мния си авторитет на 
интелектуалец и на ко-
мунистическото движе-
ние след 1917 г., на 11 
септември 1941 г. (на 68 
г)  котленецът, минава 
завинаги в редовете на 
милионите жертви на 
т.нар култ към личност-
та. Реабилитирането му 
е едва в края на 80-те 
г.г. на XX в. Заповедта 
за разстрела е издаде-
на лично от Л.Берия и 
Й.Сталин, на 8-ми – т.е. 
месец преди Орел да 
бъде завзет от хитле-
ристките войски.
Приблизително по вре-
мето, когато българско-
то революционно дви-
жение изпада в дълбока 
криза в началото на ав-
густ 1873 г. в Котел в 
семейството на племен-
ницата на Г.С.Раковски 
Мария Кръстева и Ге-
орги Станчев се раж-
да Кръстьо Георгиев 
Станчев (1873-1941 
г.). От баба си Нанка 
Търпанска – сестра на 
починалия още през 
1867 г. Г.С.Раковски, 
от родителите , а и от 
други близки, като уче-
ник във Варненската 
прогимназия, той нау-
чава за значимостта на 
делото, в което е „изго-
рял” братът на неговата 
баба. Нека припомним 
и факта, че през 1885 
г. цяла България е раз-
вълнувана от пренася-
нето тленните остан-
ки на Г.С.Раковски от 
Румъния в България… 
Не без знанието на за-
живелия в румънския 
град Мангалия и в чиф-
лика Геленджик свой 
баща, младият Кръстьо 
избира тогава за свое 
фамилно име това на 
майчиния си вуйчо. По 
това време Мангалия, 
заедно с допълнително 
добруджанска терито-
рия, Берлинският кон-
грес (1878 г.) я е придал  
в добавък към Румъния, 
докато преди това гра-
дът с околните села е 
бил просто част от Доб-
руджа, с многобройно 
българско население. 
Между този град и бъл-
гарския Варна много 
често е имало регулярна 
транспортна връзка с 

конска тяга, като марш-
рутът най-често е мина-
вал и през Балчик.
От 1885 г. насетне той 
ще измине изключител-
но активния си и дина-
мичен идеен и интелек-
туален, безпрецедентен 
в обратите си живот, с 
фамилията Раковски. 
Израства като ученик в 
прогимназията , а след 
това и като средношко-
лец във Варненската, а 
после и в Габровската 
гимназии. Опознал сво-
енравията на Хр.Ботев 
като личност, но и коло-
салната роля на майчи-
ния си вуйчо в българ-
ското минало, младият 
Раковски търси причи-
ните за неправдите в жи-
вота и ги открива както 
в България и Румъния, 
както и в Европа, в ка-
питалистическия строй. 
Това го тласка като сту-
дент, следващ с издръж-
ка на баща си в Женева, 
а след това и във френ-
ските градове Нанси и 
Монпелие убеден при-
върженик на модния то-
гава марксизъм. Именно 
гравитацията към марк-
сизма, започнала още 
в средношколските му 
години в Габровската 
гимназия,  го сближава 
както с руските студен-
ти емигранти и с баща-
та на руския марксизъм 

Г.Плеханов, но също 
и с цяла плеада техни 
единомишленици сред 
които се откроява авто-
ритетната фигура на са-
мия Фр.Енгелс. (С него 
младият Раковски влиза 
в преписка и го моли 
дори да напише спе-
циална статия за бъл-
гарските социалисти). 
Свързал житейският си 
път дори и чрез млада 
и красива съпруга-рус-
киня с революционните 
руски социалдемокра-
ти-емигранти в Женева, 
отдал се всецяло на со-
циалдемократическо-
то движение в Русия, 
България и Румъния, 
активно работещ и като 
интернационалистки 
борец за класоосъзнава-
нето на международния 
пролетариат до Пър-
вата световна война, 
убеден последовател и 
на Д.Благоев в Бълга-
рия до 1910 г., все още 
младият българин чисто 
по ботевски преживява 
тежко измяната на Вто-
рия интернационал към 
идеалите на марксизма 
през 1914 г. А това го 
ориентира вече като из-
раснал интелектуален 
капацитет окончателно 
към В.И.Ленин, за да 
премине след  кратък 
престой в Яшкия затвор 
и пролетно летните про-

цеси в Русия  и болше-
вишкия преврат през 
1917 г. окончателно към 
съветската власт, на коя-
то служи на различни 
фронтове и длъжности. 
Именно в Съветска Ру-
сия той се формира като 
държавник, политик и 
дипломат.
Сред елита на Болше-
вишката революция 
той израства като един 
от най-интелигентните 
и затова именно нему 
В.Ленин възлага голя-
ма част от грижата по 
учредяването на Ко-
минтерна. След разбо-
ляването на вожда на 
социалистическата ре-
волюция (1922 г.) и във 
връзка с огромните уси-
лия по учредяването на 
СССР, изпитал на гърба 
си като председател на 
Совнаркома на Украй-
на междунационалните 
проблеми в огромната 
довчерашна Руска им-
перия, Раковски дръзва 
да се противопостави на 
Сталиновите възгледи 
относно перспективите 
и задачите на подгот-
вяния СССР (Съюз на 
съветските социалис-
тически републики). А 
това му коства твърде 
скъпо. Усвоените бо-
тевски възгледи за от-
крита и чиста идейна 
борба не се търпят в 

Болшевишката партия 
и след десетилетните 
борби за съветската ка-
уза, особено като висш 
съветски дипломат, той 
– съветският посланик 
в капиталистически-
те Франция и Англия 
с решаващ принос за 
нормализацията и на 
германо-съветските 
отношения, започва да 
подкрепя  явно възгле-
дите и на Л.Д.Троцки за 
перманентната револю-
ция, за това, че социа-
листическо развитие 
на СССР е невъзмож-
но поради опасността 
от бюрократизиране 
на системата. И става 
така, че единственият 
по-млад близък някога-
шен другар на Енгелс, 
с когото е поддържал и 
лични контакти, от края 
на 20 те г.г. бива обви-
нен в троцкизъм и след 
10-ина години хвърлен 
в затвора през 1938 г. 
Само след три години 
по изричната воля на 
Л.Берия, и при съгласи-
ето на Сталин, макар и 
да не е осъден на смърт, 
има участта да бъде раз-
стрелян в околностите 
на Арьол. (Къде му е 
гробът „днес никой не 
знай”). Репресиите и 
екзекуцията са дело на 
онези среди сред руския 
пролетариат, в името 
на чието освобождение 
от игото на капитала 
той воюва през целия 
си живот. Красив като 
физическо излъчване, 
забавен и духовит, из-
ключително талантлив 
и продуктивен и  като 
публицист, комуникати-
вен дори в общуване с 
деца, Хр.Раковский е и 
полиглот, впечатляващ 
с широкятя си култура и 
най-враждебно настрое-

ни противници и враго-
ве на съветската власт.
Живото всекидневие 
и интимната страна на 
едно отдавна вече мина-
ло време в персоналис-
тичен план го дължим 
на бесарабския бълга-
рин акад.Михаил Стан-
чев – днес преподавател 
в Харковския универси-
тет. (Последния в. Бал-
чишки телеграф го 
представи в бр.16 от 
2017 г.). Ала своя за-
слуга в осветляването 
неговата  биография 
имат както франзузина 
Фр.Конт, така и българ-
ските учени Ангел Ве-
ков и Филип Панайотов.
Накрая като най-син-
тезиращо обобщение 
бихме добавили заклю-
чение на покойния про-
фесор Н.Генчев: „Със 
своята многостранност, 
надареност, енергия, 
ум, знания, Раковски 
е едно явление, което 
трудно се долавя;  то не 
може да бъде сложено 
в някакви рамки, то не 
може да бъде канони-
зирано, то не може да 
бъде фризирано, то не 
може да бъде променя-
но.  Защото има второ-
степенни исторически 
личности, които може 
да ги нагласиш както си 
искаш. Но с Раковски 
такава операция никой 
не може да си позволи”. 
Тези изводи той отнася 
за основоположника 
и идеолога на българ-
ското националосво-
бодително движение 
Г.С.Раковски. Ала те 
обаче имат своята аб-
солютна валидност и за 
неговия праплеменник, 
отдал целия си съзнате-
лен живот на идеалите 
за по-справедливи об-
ществени порядки….


