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До читателите на в. „Балчишки телеграф”

Преди около 2 месеца 
вашият вестник има въз-
можността да се запознае 
с моя статия със заглавие 
„Един панорамен по-
глед…”, с която се надя-
вах да поднеса нова фак-
тологична проблематика 
и да провокирам интереса 
на част от краеведите от 
Балчишкия регион… Ока-
за се, че и колеги-исто-
рици внимателно са чели 
написаното и не без осно-
вания питат за неща, áко и 
да са се сетили, че в крат-
ка вестникарска статия 
кой знае колко не може да 
се каже. Още повече, че и 
заглавието допуска крат-
кост на идеите, за които 
не става дума във II том на 
История на антифашист-
ката борба в България 
(1939-1944 г.). С., 1976, 
с.233 … 
Честно казано,  въздър-
жането от даване на по-
яснителни бележки бе 
съзнателно, защото тия 
бележки би трябвало да 
бъдат по-обемни и невол-
но биха тласнали мисъл-
та към търсене на акту-
ални връзки и паралели. 
Напр.: много или малко 
са 25 хиляди партизани 
за мащабите на България 
и 250 такива за нашата 
(Южна) Добруджа, за 
манифеста на Работни-
ческата партия от януари 
1944 г. и пр. От подобен 
род би било и евентуално  
питане за стойността на 
200 или 300 хиляди лева. 
По първия въпрос, кой-
то понастоящем е остро 
дискусионен и вероятно 
задълго ще остане такъв, 
след като решително не 
мога да приема изказа-
ното от ЦК на БРП/к./ от 
октомври 1944 г. за 50 000 
действащи партизани към 
историческата дата 9 септ. 
1944 г., лично аз бих про-
явил склонност да се дис-
танцирам и от мнението 
на пловдивския историк 
Донко Дочев: според него 
числото на въоръжената 
партизанска сила, завла-
дяла властта с идването на 
Съветската армия е 9 660. 
(Тук не се включват из-
лезлите „в гората” „осмо-
септемврийци”, т.е. след 
като СССР обявява война 
на Царство България). Ето 
защо намирам, че споме-
натото число от 25 хиляди 
партизани в цялата стра-
на, е леко завишено, като 
това обобщение важи и 
за 250-те четници само за 
Добруджа. (Двете чети, 
действащи тук, при рав-
нинните полско-географ-
ски условия с имената на 
Дочо Михайлов и Велико 
Маринов,  нямат опера-

тивен простор за бързи 
действия и навременно 
укриване). Поради това и 
не биха могли да бъдат с 
голяма численост…
Що се касае до „манифе-
ста”, от който бил доста-
вен ръкопис до Съветската 
армия, донесен най-веро-
ятно от Каварненския ко-
митет, на БРП, това ще да 
е със сигурност по-слабо 
известното в партийната 
историография окръжно 
№ 2, където открито се 
поставя въпроса за под-
готовката и провеждането 
на въоръжено въстание в 
името на завземането на 
държавната власт чрез 
Отечествения фронт.
Но нека се върнем към ко-
личеството на партизан-
ския състав в страната…
Личното ми становище не 
е далеч от това, което се 
визира в някои английски 
и  американски историче-
ски документи. А те  „го-
ворят”, че ако през фев-
руари 1944 г. английското 
Управление за специални 
операции отчита „около 
12 000 партизани”, на кои-
то броят нараствал с „де-
зертьорствата от българ-
ската армия и с набиране 
на симпатизанти в градо-
вете и селата”(Б ъ л г а р и 
я – своенравният съюзник 
на Третия райх -  БССТР, 
с.201), към средата на май 
с.г. американското Уп-
равление на стратегиче-
ските служби намира, че 
по данни на българската 
полиция „числото на въс-
таниците”(?)  достигна-
ло 14-15 000 души, като 
всички били „истински 
комунисти”(?). Това  Уп-
равление през юли 1944 г.  
отбелязва, че „според ня-
кои източници” броят на 
партизаните възлизал на 
„около 20 000 души, с тен-
денция за непрекъснато 
увеличение”.  Ако не за-
бравяме, че в юли-август 
има масово активиране 
на нелегалните чети и от-
ряди с въоръжено-насил-
ствени акции към властта, 
макар да са избити 1422 
нелегални, вероятността  
партизаните да са станали 
25 000 не е малка.
Най-болезнен и труден 
за интерпретиране е без-
спорно въпросът за стой-
ността на дадените от 
Г.Хаджитинев най-напред 
на РП  300 000, а след 
това директно и на  пар-
тизаните 200 000 лв. Точ-
но обозначаване на тази 
стойност не би могло да 
има по простата причина, 
че липсва хронологическа 
„кота” за даването на тези 
суми. Защото в условията 
на свободната, но зависе-

ща от обвързаността на 
страната с Райха икономи-
ка, единствената сигурна 
характеристика за нацио-
налната ни валута е… ин-
флацията. При това тя се 
развива при непрекъснат 
спад на производството. 
Всичко това е при бързо 
ескалираща тенденция, 
особено през 1943-1944 г., 
когато най-вероятно са да-
рени и тези суми. В срав-
нение с довоенната 1939-
1940 г. стойностите на 
лева и марката са несрав-
ними. Става така, че вели-
ка Германия се превръща 
в длъжник на вегетираща-
та вече и икономически 
България – страната в коя-
то селяните са принудени 
да продават пшеницата си 
за по 6 лв./кг. Когато в на-
чалото на ноември 1943 г. 
Хитлер приема във „Вол-
фшанце” новият българ-
ски премиер Д.Божилов 
и външния министър Д. 
Шишманов той говори об-
стойно за величавите пла-
нове на Райха на Източ-
ния фронт и за борбата с 
англичани и американци, 
дезавуирайки балканската 
проблематика. А след това 
в прав текст заявява на Бо-
жилов, че няма намерение 
да се съветва с него, а да 
му изясни стопанските 
взаимоотношения между 
Германия и България. „…
Всяка съюзна на Германия 
държава трябва да прави 
всичко, за да облекчи во-
енните трудности на Рай-
ха на Източния фронт”.  
И после:  „Не по-малко 
важна  е и икономическа-
та помощ, която трябва да 
бъде оказвана на Германия 
в тази борба”. По-нататък: 
„…Едно пълно изравнява-
не от германска страна на 
стопанските сметки с дру-
гите страни не е възмож-
но, тъй като германската 
страна е 100%-во заета с 
войната”. И като поанта 
на монолога му прозву-
чава идеята, че България 
трябва да продължава 
доставките си на кредит.
 А в Царството стопански-
те проблеми с всеки изми-
нал месец се увеличават. 
И това не е само по причи-
на на „новите земи”, при-
съединени към него: все 
пак „национално обеди-
нение е това ?! Това „обе-
динение”, всички знаят, 
едва ли би могло да стане, 
ако не бе 680 000 армия 
на фелдмаршал  В.фон 
Лист през 1941 г. Но към 
края на 1943-нач.на 1944 
г. от нея у нас са остана-
ли 10-15 000  души. Оба-
че издръжката им излиза 
„солена” за българския 
данъкоплатец. Защото 
за всеки германски войн 
Царството дава месеч-
но между 15 и 20 000 лв. 
(Такава е и заплатата на  
български министър). За 
български генерал-начал-
ник на дивизия тази сума 
пък е с 5 000 лв. по-малка. 
А за представителя на 350 
000 работническа класа, 
при условие, че този пред-
ставител е с минимум 4 
деца, заплатата „се дви-
жи”  между 2 250  и 2 500 
лв. Локомотивният маши-
нист, по това време, полу-
чава 3 000 лв., а един стар-
ши лекар в първокласна 
болница взема 5 800 лв. 
Що се касае до българ-
ския чиновник  през 1944 
г. той е с 4 083 лв. работна 
заплата, като в сравнение 
с 1939 г. тя е нараснала с 
43%. Необходимо е обаче 
да се уточни и това, че ако 

цената на 1 кг  хляб през 
1939 г. е била 5,48 лв., 
през 1944 тя се е увеличи-
ла почти двойно, като още 
през лятото на 1940 г. се е 
въвело производство само 
на 3 вида хляб. На 9 ок-
томври 1940г. министърът 
на търговията подписва 
заповед за производство 
вече на 2 вида хляб - бял и 
типов, при състав 8% ръж. 
След 13 месеца започва 
производство на хляб, съ-
държащ 10 % соя, а в сре-
дата на декември хлебна-
та дажба на едно лице се 
ограничава до 300 г днев-
но, като за работниците с 
тежък физически труд тя е 
600 г, с изключение на ми-
ньорите, при които е 750 г. 
От 28 януари 1942 влиза в 
сила решение за въвежда-
не на картофен ден – всяка 
сряда се забранява про-
дажбата и консумацията 
на хляб, който се заменя 
с продажбата на картофи. 
Само след 3 седмици ми-
нистърът на търговията 
Сл.Загоров определя за 
„картофен ден” понедел-
ниците. И това става след 
като на 22 април 1942 г. 
вече е въведен и още един 
безмесен ден.  Тази „ди-
намика”,  неизменно съ-
пътствана с колебания и 
в цените довежда до това, 
че новият министър Ни-
кола Захариев оповестява 
решение на новия Ми-
нистерски съвет за „зако-
ваване на цените”, запла-
тите и надниците до края 
на войната – в опит да се 
спре бързо развиващия се 
процес на спекула и ико-
номическа разруха. Оп-
ределени са нови цени на 
436 земеделски и индус-
триални произведения. От 
1 юли с 10% се увеличават 
заплатите и надниците на 
работниците от частните 
индустриални заведения. 
При все това и през 1944 
г.  виждаме няколкократно 
увеличени цени и за селя-
нина: направата на лемеж 
– 4-5 пъти, подковаване-
то на добитък – 5 пъти, 
направата на хамут – 10 
пъти, направата на кару-
ца - 5,5 пъти и пр. Дори 
една обикновена женска 
забрадка  от 30 лв  се е 
увеличила на 500. Поради 
това и един от народните 
представители заявява в 
парламента: „За черната 
борса нравствени и чо-
вешки закони няма, за нея 
понятията чест, дълг, оте-
чество не съществуват”.
Да се смята, че управля-
ващият ни елит е в неве-
дение с цените и доходите 
би било погрешно. Той 
е наясно и със спада на 
производството (метало-
обработващата ни про-
мишленост през 1943 г. е 
намаляла  с 57% в сравне-
ние с 1939 г., кожарската с 
55%, памукотекстилната с 
36% и т.н.),  съпътствано с 
рязко нарастване дела на 
търговско-спекулативния 
капитал,  и с влошаване 
жизненото равнище на 
народа. След като в наве-
черието на 1 март 1941 г. 
правителството е „оща-
стливило” голяма част от 
народа с купони за обув-
ки, платове и готово об-
лекло, а на историческата 
дата на подписване на 
Виенския пакт е разши-
рило купонната система  
и за снабдяване с хасе, 
американ и др., след като 
е забранило продаване-
то, готвенето и консерви-
рането на месо и месни 
продукти (5 апр.1941 г.), 

на 10 юни 1941г. е послед-
вало 10%-во увеличение 
на заплатите и надниците 
на работниците и служи-
телите от частните индус-
триални предприятия и 
заведения. Така ще се про-
цедира и по-късно. В раз-
гара на лятото на 1942 г. 
Министерският съвет ще 
въведе контрол над про-
изводството на селяните 
и неговото реквизиране по 
„твърди” цени. Ще се опо-
вестят и драстични мерки  
за справяне с проблемното 
икономическо положение, 
сред които най-напред 
приготвяне на хляб от 
брашно с 40% примес от 
картофи. Година по-късно 
обаче ще видим как на 15 
авг.1943, за да се притъпи 
недоволството на работ-
ническите маси в граж-
дански мобилизираните 
предприятия се откриват 
столове за храна на работ-
ниците: дневно по едно 
ядене извън редовните им 
дажби и т.н.
Отделен въпрос е до как-
ва степен се е осъзнавало 
унизителното сателитно 
положение…В края на 
февруари 1944 г. в хола на 
регентската вила в „Чамко-
рия” заговяват семейства-
та на двамата регенти Фи-
лов и Михов, заедно с тези 
на премиера Д.Божилов и 
военния министър. След 
това 4-мата се отделят в 
един от ъглите и преми-
ерът, специалист по фи-
нанси, започва разговор 
по важни икономически 
въпроси, като споделя, че 
исканията  за издръжка на 
немските войски в Бълга-
рия се увеличавали -  само 
за последното тримесечие 
на 1943 г, те стигнали 900 
млн. Числото предизвика-
ло удивление, ала Б.Филов 
внесъл „яснота”, споде-
ляйки: „Сега имаме поло-
жителни доказателства, че 
голяма част от тези суми 

отива за покупка на мате-
риали – нещо, противо-
речащо на писменото ни 
споразумение от мое (на 
Б.Филов – К.К..) време, 
според което всички дос-
тавки за германските час-
ти трябва да стават само 
чрез нашето интендант-
ство”. За да подсили изум-
лението, той припомня, че  
Хитлер казал пред него и 
принц Кирил през октом-
ври 1943 г., че не желае да 
се повтори  1917 г., поради 
безогледни германски „за-
купувания”.
За съжаление обективната 
липса на статистически 
годишници от онова вре-
ме е мощно препятствие 
за стабилността за много 
от нужните ни данни. Но 
от изследователската ли-
тература, както и от архи-
вите, също биха могли да 
се извлекат интересни све-
дения. Т.напр. от изслед-
ване на проф.Петър Тодо-
ров, знаем, че през лятото 
на 1942 г. в Парламента 
се пледира на бившите 
собственици-южнодобру-
джанци експроприирана 
земя до 20 х а  държавата 
да заплати „поне по 2 000 
лв за декар”, което значи, 
че минималната стойност 
на декар земя III категория 
е била на тази, или близка 
до тази цена.
И един последен акцент 
по отношение на стойно-
стите и цените. Тъжна-
та, но жестока реалност, 
борбата против хитлеро-
фашизма у нас да се води 
под формата на граждан-
ска война, има за резултат 
това, с класово-политиче-
ските битки от национал-
ния бюджет да се отделят 
немалки суми за унищо-
жаване на нелегални про-
тивници на режима, като в 
отделно перо министърът 
на вътрешните работи за-
деля и суми за помощи на 
семействата на загинали 

защитници на режим. За 
1943 и 1944 г. бюджетът 
е олекнал с 62 870 000 лв. 
„за награди на войската 
и жандармеристи”. От-
делно от това  за избити-
те 863 нелегални и ятаци 
при „цена” 50 000 лв. за 
„ликвидиран” против-
ник на властта, само през 
юни са отпуснати 43 150 
000 лв. На 22 февр.1944 
г.  пък за убийството по-
сред бял ден на ремсовата 
ръководителка в Русе Ана 
Вентура  (20 г.) и нейните 
укриватели 70-годишен 
старец, 30-годишната му 
дъщеря и 2- годишния 
ú  син, властта осигурява 
само за предателката 30 
000 лв., а 100 000 лева са 
раздадени на полицаите-
убийци… Но проблемът 
за издевателствата и убий-
ствата срещу възнаграж-
дение е друга, по-обстой-
на  тема, която тук не ще 
разглеждаме.
Дали пък „сгъстените то-
нове” в картината за па-
ричните разходи изобщо 
не заслужават  отделно  
и по-голямо внимание ? 
Защото в деня, когато на 
гарнизонното стрелбище 
в София един старши-
на-школник Петър Анге-
лов-Пиер командва сам 
разстрела си, по радио 
Лондон У.Чърчил заявя-
ва, че българите („беден 
народ от трудолюбиви и 
честни селяни”) имали 
нещастието да се „възгла-
вяват от чужда на инте-
ресите му династия и се 
ръководят от корумпирана 
интелигенция” и че този 
народ трябвало  да намери 
в себе си сили да отхвърли 
това двойно иго…Не дава 
ли повод това случайно 
съвпадение във времето 
на последните две съби-
тия за един позакъснял 
задълбочен размисъл ?... 

 Проф.дин  Калчо К. 
Калчев
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Редакционният екип се извинява на проф.д ист.н. Калчо К. Калчев 
за техническата неизправност в книжния вариант на вестника при 
отпечатване на стихотворението „Радецки марш“ в статията „Хрис-

то Ботев - титан на революцията /бр.2/2022 г. стр.4/ . 
При публикуване на статията във Фейсбук няма допусната грешка. 
Благодаря Ви, уважаеми професоре, че стоите високо над дребните 
неща, не се повлияхте от тази неудобна ситуация и ни изпращате по-

реден, поръчан от нас материал.
                            С уважение: Маруся КОСТОВА, гл.редактор


