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Моят дълг и съзнание да пазя родовата памет
/ историческо есе /

Вече няма живи, които да 
ми разкажат за онова вре-
ме.
Било румънско, кърваво 
време. Добруджа начерта-
ла кървава диря с телата 
на убитите, отвлечените и 
изнасилените от румънци-
те си чеда.
Вече няма живи да ми раз-
кажат. Но…има история – 
разказана и написана. И аз 
ще ви разкажа една исто-
рия, която прочетох,много 
ме докосна и я запомних…
Годината била 1916. Ля-
тото било много горещо. 
По нивите имало много 
работници. Прибирали 
всичко, което родила земя-
та, защото то щяло да ги 
храни през дългата и сту-
дена зима.
Хората по техен си начин 
усещали и знаели, че ще 
се случи нещо лошо.
Майките приготвяли сино-
вете си, току – що върнали 
се от нивата за път. Мисле-
ли си, че ще ги вземат на 
служба. За румънците.
Бащите знаели, че „тази 
работа“ не е на хубаво, че 
румънските „пущини“ ще 
затрият децата им. Знаели, 
че тия „изедници“ тормо-
зят мирното българско на-
селение.
Бащите ги познавали и 
затова се страхували. За 
децата си.
Майките се кръстели, на-
реждали и проклинали ру-
мънците „Бог да ги убие, 
дано“!
Когато ги отвлекли вечер-
та била гореща. През ав-
густ. Много каруци тръг-
нали. Никой не знаел за 
къде. Към неизвестното 
или…към надеждата.
Имало кратко сбогуване, 
прегръдки, разтреперени 
ръце, преглътнати сълзи.
„Пази се, върни се жив 
и здрав, и нека Бог да ви 
пази!“ – казвали тихо май-
ките и плачели. Защото 
майчиното сърце усещало, 
че нещо лошо ще се случи.
Тръгнали. Цялото село 
излязло да ги изпроводи. 
Всички – деца, старци, бо-
лни и здрави.
Румънските жандарми ги 
повели. Пътуването било 
тежко. Никой не можел да 
слезе от каруцата. Блъс-
кали ги с прикладите на 
пушките. Румънските вой-
ници, качени на коне ви-
кали, псували и ги биели 
с пръчки. Който не можел 
да стане, застрелвали го. 
За да не умрат от жажда, 
пиели вода от гьолове. 
Като животни.
Всички „откарани“ били 
уплашени до смърт. С бой 
били подкарани към село-
то, което било наблизо. И 
там ги подложили на нечо-
вешко унижение…
Нощта била много студе-
на. Останалите живи били 
по ризи или с одрипани 
парцали по себе си. Ня-
мали вода и храна. Никой 
не знаел къде се намира, 
накъде и защо го водят. 
Всички стенели като жи-
вотни – от студ и от раните 
от боя. Плачели от безси-
лие. Плачели за убитите 
си близки и за това, че не 
можели да помогнат на 
никого.
Сълзите изгаряли лицата 
им…
Слънцето още не било из-
гряло. Току-що се разви-
делявало. Като призраци 
се виждали силуетите на 

тези, които вече не били 
между живите. След из-
грева оцелелите тръгна-
ли на „друга екскурзия“ 
– към смъртта. Тръгнали 
на път, който не водел ни-
къде.
Румънците блъскали с 
юмруци и ритници бълга-
рите към шлеповете. Като 
добитък. Всичко ставало 
с бой. Никой не бил пожа-
лен. Моканите непрекъс-
нато биели, дори преби-
вали отвлечените. Никой 
не получавал храна, всяка 
част от тялото им била из-
тръпнала, всичко боляло. 
Заспивали прави. Който 
искал да ходи „по нуж-
да“…Застрелвали го…
Дунав вече била кървава 
река, а шлеповете станали 
ковчези. Трупове и живи 
били заедно.
На отсрещния бряг ру-
мънците нареждали полу-
разложените тела да бъдат 
сложени до саплък /купчи-
на/ със слама. Не разреша-
вали да бъдат погребани 
като християни. Оставили 
телата им на кучетата. Ми-
ришело на пърлено месо.
Изгорили българските 
чеда. Синовете на Добру-
джа.
Преди да ги качат във вла-
ка за Румъния местното 
население излязло да ги 
види. Децата ги плюели, 
жените ги кълнели, по-
сипвали ги с камъни.
Такава била румънската 
пропаганда – обвинявали 
ги за смъртта на повече от 
пет хиляди румънски вой-
ници, за които се знаело, 
че са загинали при други 
обстоятелства. Великият 
им подвиг бил „друг“.
Румънците ги считали за 
пленени убийци, а Бъл-
гария – за най – омраз-
ния враг, когото Чокой-
ска Румъния е победила. 
Примерите за нечовеш-
ките жестокости били 
безброй. Убивали деца, 
защото плачат, старци, 

защото са немощни. Из-
насилвали дете пред май-
ка, и майка пред детето. 
Карали ходжи да целуват 
кръст против вярата им и 
ги разстрелвали.
Българите запазили своя 
дух и достойнство, защо-
то носели най – ценното, 
което имали. Майка Бъл-
гария и своята Добруджа!
Никой не знаел какво ги 
очаквало. Никой не зна-
ел, че ще пътуват с вла-
ка на смъртта. Качили ги 
като животни в товарните 
вагони – жени, старци, 
деца. Гледката била ужас-
на. Пукнати глави, изте-
кли очи, кървящи рани. 
Всички били много упла-
шени. Но…били живи!
След като чули запове-
ди от гарата, разбрали, 
че влакът ще ги откара в 
гр. Яш /днес се намира в 
Североизточна Румъния/.
Охраната на вагона било 
младо войниче, румънче. 
Отнасяло се добре с всич-
ки във вагона, даже им 
дало царевични питки и 
вода. Храната била малко, 
някой от глад и отчаяние 
ръфали дъските на ваго-
на, гърчели се и умирали 
в агония. 
Войничето било смене-
но…
В следващите дни им 
давали вода и сурова ца-
ревица. Деца повръщали 
кръв от храната, майките 
викали отчаяно за помощ 
и проклинали:  „Чума-
та да ви убие! Зверове, 
със зверове! Детето ми 
затрихте!“ – нареждали 

Здравейте при-
ятели, 
От вторник 
(01.02.22) за-
почвам работа в 
М.Ц. 
(Поликлиника-
та) в Каварна. 
Предайте на 
познати, които 
търсят хирург.
За начало ще 
работя вторник 
и четвъртък от 
10 до 15 ч.
С направле-
ния по здравна 
каса!!!

Д-р Валентин 
Вълев

майките над децата си и 
скубели косите си от от-
чаяние.
И във вагоните започнали 
да умират хора. Трупове-
те се разлагали, но било 
забранено да се освобо-
дят от тях. Отделяли ги 
в единия край на вагона, 
покривали ги с дрехи, за 
да не виждат страшната 
гледка и да намалят убий-
ствената миризма. Пита-
ли се кое е по – добре – да 
си мъртъв или жив сред 
смъртта?
Оцелели, защото имали 
надежда, че ще се върнат 
живи в Родината. И зато-
ва извървели този кървав 
път докрай!
Стигнали Яш. С тарги /
носилки/ започнали да 
изнасят полуразложе-
ните тела от вагоните. 
Копаели и ги заравяли, и 
тихо казвали: „Бог да ги 
прости!“ Тези българи 
заслужавали да почиват 
в мир, макар и на чужда 
земя. Поне били погреба-
ни като хора…
Тези, които останали 
живи се заклели, че тряб-
ва да издържат, да се вър-
нат и да разкажат на жи-
вите, които да помнят. 
Защото били добруджан-
ци, издържали докрай!
Защото вярата не може да 
бъде убита!
Кристина Руменова Бори-
сова IX клас 
ОбУ „Д. Войников“, с. 
Победа, общ. Добричка, 
обл. Добрич
 Адрес: с. Паскалево, ул. 
14, № 1, тел.: 0879974141

Данъчна кампания 2022 г.
02.08.2022 г.
За четвъртото тримесечие - до 01.11.2022 г.
/на предплатилите за цялата година до 01.02.2022 г. се прави отстъпка 5 на сто/
Данък върху таксиметров превоз на пътници 2022 г.
Срок за внасяне - Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася пре-
ди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомо-
билните превози.
Туристически данък за 2022 г.
Срок за внасяне - до 15 число на месеца, следващ този, през който са предос-
тавени нощувките.
         Задълженията се изпълняват доброволно в законоуста¬новените срокове 
чрез плащане:
• касово - на касата на отдел „Общинска данъчна служба“ към Община Балчик 
на адрес: пл. „21 Септември“ № 6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
• пос терминал - на касата на отдел „Общинска данъчна служба“ към Община 
Балчик на адрес: пл. „21 Септември“ № 6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 
часа;
• Онлайн чрез виртуален пос терминал през сайта на Община Балчик, посред-
ством КИН
• безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ 
чрез банка по:
    IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15
    банков код - UNCR BGSF
    „Уникредит Булбанк“  АД 
код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00
код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00
код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00
 
Справки могат да се правят на място в отдел „Общинска данъчна служба“ към 
Община Балчик и на те¬лефони : 7 28 49; 7 10 88; 7 10 89.

НЧ „Съгласие-1890” и Художествена галерия 
„Христо Градечлиев” Каварна

Организират  литературно  четене
Любов, налей ми чаша вино!11 февруари 

2022 г. Каварна .Худ.галерия Каварна
Литературно четене 
на авторски тексто-
ве на тема: „Лю-
бов, налей ми чаша 
вино” ще се про-
веде и тази година. 
Идеята  е автори от 
общините Каварна 
, Балчик и Шабла 
да представят свои 
оригинални, забав-
ни, любовни тостове 
и наздравици. 
Произведенията ще 
бъдат с конкурсен 
характер. Всеки, 
който желае, може 
да изпрати до 2 ав-
торски творби на 
електронна поща: 
b i b l i o t e k a _ n c h _
saglasie@abv.bg до 
08.02.2022г., при-
дружени със следна-
та информация: име, 
възраст, населено 
място и телефон за 
връзка. Тричленно 

жури ще разгледа, 
класира и оцени по-
лучените произведе-
ния. Най-добрите от 
тях ще бъдат награ-
дени.
 Събитието е тра-
диционно и ще се 
проведе за четвър-
та поредна година 
на 11.02.2022 г. от 
17:30 ч. в ХГ „Хрис-
то Градечлиев” – гр. 
Каварна. Отново по 
традиция за всички 
любители - произво-
дители на домашно 
бяло, червено вино 
и розе, обявяваме и 
конкурс за най-до-
бър еликсир за ду-
шата. Напитките ще 
бъдат оценявани от 
компетентно жури. 
Всеки, който желае 
да участва, може да 
предостави на 8 и 9 
февруари до 17:00ч. 

в ХГ „Христо Градеч-
лиев” вино, което сам 
е произвел – по въз-
можност в стъклена 
прозрачна бутилка, 
изчистена от етикети 
– 500/700 мл., без да 
е посочен произво-
дителят. Напитките 
ще бъдат наградени 
по време на литера-
турното четене на 
11.02.2022 г. в гале-
рията. 
Заповядайте да се по-
забавляваме заедно! 
Събитието ще се про-
веде при спазване на 
всички необходими 
противоепидемични 
мерки! Ще бъдат до-
пускани само лица, 
притежаващи зелен 
сертификат – от вак-
синация, преболеду-
ване или изследване, 
удостоверено с ва-
лиден документ!


