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Съдбата на Добруджа е 
предрешена от решенията на 
Берлинския договор (1878 г.), по 
силата на който Северна 
Добруджа остава в пределите на 
Румъния, а Южна Добруджа 
преминава в границата на 
Княжество България. Южна 
Добруджа е отнета от България с 
Букурещкия мирен договор от 
лятото на 1913 г. и е присъединена 
към Румъния.

Значение 
на Крайовския договор

Връщането на Южна Добруджа в 
пределите на Царство България се 
осъществява с Крайовския 
договор на 7 септември 1940 г. и 
това е най-големият успех на 
българската дипломация в 
периода между двете световни 
войни.

По време на Балканските 
войни правителството на 
Румъния иска част от Южна 
Добруджа като компенсация за 
тогавашния румънски 
,,неутралитет“. Поради 
географското  положение и ѝ
фактът, че е пресичана от река 
Дунав, Южна Добруджа се 
превръща в стратегическа 
територия същевременно и с 
изключително плодородните си 
земи за продукция.
След избухването на 
Междусъюзническата война 
Румъния обявява война на 
България и без никакви бойни 
действия окупира Южна 
Добруджа и стига до София. 
Според Букурещкия мирен 
договор Румъния насилствено 
присъединява към територията 



  

си Добруджа и по-късно 
Ньойският договор, сключен на 
27 ноември 1919 г., 
препотвърждава това. Ньойският 
договор ознаменува поредната 
национална катастрофа за 
България, защото България губи 
не само Южна Добруджа, но и 
Струмишко и Западните 
покрайнини. От военна гледна 
точка на българите не е 
разрешено да притежават 
каквито и да е тежки 
въоръжения, а професионалната 
армия е ограничена до 20 000 
души. В продължение на 
двадесет години Кралство 
Румъния не допуска промяна на 
територията си и е категорична в 
отказа си да се коригират 
сухоземните българо-румънски 
граници, но впоследствие това се 
променя.

За да запази териториалната 
си цялост, Румъния развива много 
и най-различни дейности и 
сключва редица договори. Те имат 
за цел да обездвижат България и 
Унгария и така Румъния да 
увеличи границите си. На другия 
ден след сключването на 
Трианонския договор за мир 
между Унгария и силите 
победителки Кралство Румъния 
сключва договор с Чехословашката 
република. Той има за цел да 
обедини дейността и усилията на 
двете държави за укрепване на 
териториалното положение. И по 
този начин е поставена основата на 
Малкото съглашение, което 
формално е против България и 
при евентуален спор между тези 
две страни Чехословакия ще е в 
помощ на Румъния по всякакъв 
начин. 



  

Поредната спогодба на 
румънската държава е с 
кралството на сърбите, хърватите 
и словенците и има за задача да 
запази териториалното положение 
на Балканите, установено с 
Ньойския мирен договор. 
Договорът има за цел взаимна 
помощ и подкрепа. 
На 17 септември 1933 г. е сключен 
румънско-турският договор за 
дружба и ненападение, чиято цел 
е да осигури допълнителна 
гаранция за запазването на 
териториалното положение на 
Балканите. Румъно-турският 
договор провъзгласява 
,,ненарушим мир, искрена и 
постоянна дружба“. С този нов 
договор, както и с румънско-
югославския договор от 1921 г. 
румънската дипломация подготвя 

сключването на регионален 
балкански пакт. България няма 
военни и дипломатически 
възможности да защити своите 
претенции.
Министърът на външните работи 
на Кралство Румъния – Николае 
Титулеску, успява да сплоти 
Румъния, Югославия, Гърция и 
Турция, за да бъде сключен 
Балканският пакт за запазване на 
териториалния ред на Балканите, 
установен през 1919 – 1920 г. За 
него всяка ревизия в Европа 
означава война. Запазването на 
положението в Европа за 
Титулеску практически означава 
запазването на несправедливото 
статукво, установено на 
континента за всички бивши 
победени страни.
В началото на 1934 г. румънската 



  

начело с Титулеску проявява 
настойчивост за включване на 
България в Балканския пакт, но 
това се оказало неуспешна акция. 
Подписването на Балканския 
пакт от Турция, Румъния и 
Югославия гарантира 
благосклонния неутралитет на 
тези държави в полза на тази от 
тях, която става обект на агресия. 
Той задължава участниците в тези 
тристранни преговори да 
сключат военни конвенции 
помежду си. В края на същата 
година се подписва военно 
споразумение в рамките на 
Балканския пакт от страна на 
Румъния, Турция и Югославия. В 
тези преговори не участва 
Гърция. Година по-късно се 
подписва четиристранна военна 
конвенция от всички страни на 
Балканския пакт.

През март 1939 г. Румъния 
подписва договор с Германия, с 
който превръщат страната в 
аграрен придатък, в доставчик на 
суровини, нефт и храни, 
необходими за германците, за да се 
подготвят за Втората световна 
война.
Сключването на двустранната 
спогодба в Крайова за връщане на 
Южна Добруджа на България се 
дължи на развитието на съветско-
румънските отношения през лятото 
на 1940 г. Тогава съветската 
дипломация предприема 
решителни стъпки за уреждане на 
териториалните искания и цели на 
СССР към Румъния чрез 
национално самоопределение. На 
26 юни 1940 г. съветското 
правителство предлага на 
румънското кралство незабавно 
решаване на въпроса за връщане на 



  

Бесарабия към Съветския съюз. На 
другия ден Румъния официално 
съобщава, че приема 
предложението на СССР.
Румъния преминава към 
преговори за връщането на Южна 
Добруджа чрез мирна ревизия на 
Ньойския договор, което 
продължава около месец. 
Българската делегация е 
ръководена от Светослав Поменов 
– началник на Царската 
канцелария. Той е спокоен, 
улегнал и търпелив по време на 
обсъжданията, дискусиите и 
споровете по време на 
преговорите. Не се влияе от 
противниковата страна, нито от 
българския министър-председател 
Филов, който възнамерява да 
присъедини Южна Добруджа чрез 
акция, без да чака сключването на 
мирен   договор.   Голяма   заслуга 

има цар Борис III, който успява 
без военни действия да осъществи 
акта за връщането на българските 
територии.
На 7 септември 1940 г. е 
подписана така наречената 
Крайовска спогодба, посрещната 
с камбанен звън във всички 
селища на България и 
съпроводена от всеобщото 
ликуване на българския народ. 
Крайовската спогодба е 
относително кратък договор, 
който включва освен текст и 
редица приложения към него. В 
чл. 1. на Крайовския договор се 
определя границата между 
България и Румъния в сектора 
между Дунав и Черно море, 
съобразно с Протокол А, който 
представлява неразделна част от 
договора. Съгласно чл. 2. на 
Спогодбата  двете  договарящи  се 



  

страни заявяват тържествено, че 
установената между тях граница 
е окончателна и вечна. Всяка 
страна се задължава да не 
предявява никога претенции от 
териториално естество срещу 
другата високодоговаряща се 
страна. Задължението на двете 
държави една към друга относно 
запазването на териториалното 
статукво на България и Румъния 
в Добруджа има неопределен 
срок за действие. Двете 
високодоговарящи се страни се 
споразумяват да пристъпят към 
задължителна размяна между 
румънските поданици от 
български произход от 
Тулчанския и Кюстенджанския 
окръг и румънските поданици от 
румънски произход в 
Доростолски и Калиакренски 
окръг. 

В случая се приема принципът за 
принудителна размяна и 
изселване на малцинствата. 
Крайовският договор по своето 
съдържание е един пълен 
международен акт, който 
предвижда всички средства и 
методи за служба на царя, 
отечеството, държавата и 
националните интереси.
Така България става единствената 
държава, която губи Втората 
световна война, но се разширява 
териториално. Връщането на 
Южна Добруджа се счита за 
огромен успех за българската 
дипломация. Именно Спогодбата 
е причина цар Борис III да бъде 
наречен от народа си ,,Цар 
Обединител“. По време на война 
България успява да си върне 
територия изцяло по мирен път, 
без да се пролее нито капка кръв.  



  

Това е единствената българска 
придобивка – плод на 
политиката на мирния 
ревизионизъм между двете 
световни войни.
Парижкият мирен договор след 
края на Втората световна война 
препотвърждава решението на 
Крайовската спогодба и по 
такъв начин Южна Добруджа 
остава неделима част от 
родината.

Литература:
1. Сава Пенков. Международни 
договори на България.
2. Учебник по история и 
цивилизация за 11. клас.
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Трудна и изпълнена с 
превратности е съдбата на 
населението от Южна Добруджа 
през първите 40 години на XX век. 
Заграбването на областта през 
1913 г. от Румъния, решителните 
български военни победи и 
освобождението  през 1916 г., ѝ
Ньойският договор от 1919 г., 
който я присъжда на Румъния, 
бележат съдбата на хиляди 
българи. Поради близостта на 
новата граница голяма част от 
бежанците се настаняват във 
Варна и околията.
Проследявайки  съдбата на Южна 
Добруджа – дипломатическите 
преговори, Крайовския договор и 
присъединяването на областта 
към България, ратификацията, 
уредбата и връщането към 
нормален    живот   –   варненските 

вестници „Черно море” и 
„Варненски новини” изразяват и 
всенародната радост. Публикуват се 
новини за събитията както от 
Варна, София и Русе, така и от 
Крайова, Букурещ, Берлин и 
Москва.

За съжаление, краят на 
преговорите съвпада с абдикацията 
на крал Карол и падането на 
правителството на Йон Джигурту. 
На 5 септември 1940 г. преговорите 
в Крайова са доста оживени. 
Министър Поменов посещава 
водача на румънската делегация 
Крецеану и след двучасов разговор 
гледищата са съвсем приближени: 
веднага след разрешаването на 
румънската криза преговорите да 
бъдат привършени.1   Затова имат 
интерес и двете страни. Отбелязва 
се,   че  ген.  Антонеску  нарежда  на 



  

министъра на външните работи 
Маноилеску бързото приключване 
на спора с България и връщането 
на Южна Добруджа. 
Председателите на двете делегации 
са снабдени с пълномощни да 
подпишат договора. След падането 
на правителството обаче 
румънският делегат остава без 
пълномощия. На 6 септември 
преговори не се състояват. По обяд 
пристига българският член на 
делегацията Ат. Узунов. За 
Букурещ заминава юридическият 
съветник на румънската делегация, 
който се очаква да се върне с 
пълномощия от крал Михай. 2

На страниците на вестниците 
излизат и статии с големи заглавия 
относно уреждане на останалите 
териториални въпроси, 
интересуващи България, и че 
процесът на ревизия  на  Балканите 

все още не е завършен. Остават и 
други области, които подлежат на 
ревизия – българските искания за 
излаз на Бяло море и гръцките 
претенции на запад. Изразява се 
мнението, че силите от Оста 
държат уреждането да стане по 
мирен път. 3

Търпението и спокойствието 
на българския народ жънат сега 
своите плодове. Следваната от нас 
политика на мир, неутралитет и 
разбирателство със съседите ни 
празнува първата победа. Победа, 
постигната без да пукне пушка, без 
да се пролее капка кръв, без 
жестокости и страдания. Следват 
благодарности към „водача на 
Велика Германия, който сам срещу 
целия свят на победителите, 
подкрепен по-късно от водача на 
благородна Италия Мусолини, се 
одързостява   да   се  опълчи  срещу 



  

света на безправието и робството и 
може с грамадно напрежение и 
усилия, достойни за адмириране, 
да разкъса веригите на мирните 
договори”. 4

Вестник „Франкфуртер 
цайтунг” в кореспонденция от 
Букурещ пише: „След 23-годишно 
владичество Южна Добруджа 
отново се връща. Трябва да се 
признае, че тя никога не е била от 
важно жизнено значение за 
Румъния и че материалната 
загуба, която тя ще претърпи с 
връщането на тази област, е 
нищожна. По пътя на мирното 
разбирателство се разрешава 
окончателно един спорен 
въпрос, който помрачаваше досега 
българо-румънските отношения. 
Връщането на Южна Добруджа 
затваря една рана, която дълги 
години     измъчваше    българския 
 

Народ.” 5
На 7 септември министър-

председателят проф.  Богдан 
Филов точно в 4 ч. съобщава  на 
българския народ радостната 
новина за присъединяването на 
Добруджа към свободното 
отечество. Пред микрофона на 
радио София първият министър 
произнася  вдъхновено слово, в 
което изразява  радостта на целия 
народ за щастливия завършек на 
преговорите в Крайова:  „Българи, 
щастлив съм, че днес мога да ви 
съобщя ново радостно събитие, 
което целият български народ 
вече от няколко дни очакваше с 
нетърпение. Нашата златна 
Добруджа се връща наново в 
пределите на майката Отечество. 
Днес в 3 ч. и 20 м. в Крайова бе 
подписан договорът  между 
България и Румъния, с който двете 



  

държави, решени да възстановят 
добросъседските си отношения, се 
споразумяха за възвръщането на 
Добруджа към България в 
границите  от 1912 год. С това се ѝ
разкъсват и веригите на Ньойския 
договор,  като се премахва едно от 
най-тежките за българския народ 
негово постановление“.  В. 
„Варненски новини”, бр. 7141, 
9.IX.1940. 6

Тези думи са следвани с 
„Ура!” и биенето на всички 
градски камбани.  Вестта се 
разнася  из улиците  и кварталите 
на града. „Да живее царят!  Да 
живее България!”. 

Градът, който дава подслон на 
хиляди бежанци, който орязан и 
осакатен, останал без хинтерланд, 
полага усилия, за да даде работа и 
хляб на едно неестествено 
нараснало       население,       има 

всичкото основание на бъде на 
първо място в общонародната 
радост. Народът вика „Ура!”, 
камбаните бият, сирените свирят 
непрекъснато. Чиновници, 
работници, служащи напускат 
работа  – фабрики, предприятия, 
учреждения, за да излязат на 
площада и да се поздравят със 
сълзи на очите  за голямата радост: 
„Честито!”, „Най-после!”. 
Добруджа, житницата на България, 
люлката на държавността, земята 
на Караджата се връща отново на 
майката отечество!

Площад „Мусала“ се изпълва с 
хилядно  гражданство. Народът 
запява  „О, Добруджански край”. 
Познати и непознати започват  да 
се целуват.  За вечерта се подготвя 
голяма общоградска 
манифестация, за да може 
гражданството         спонтанно      да 



  

изрази радостта си. 7 

7 септември е определен като най-
светлия ден за Добруджа заради 
страданията и  българския дух, 
духа на Караджата, който въпреки 
всичко остава  да витае над 
Добруджа и в най-тьмните  дни за 
добруджанци. „Трябва да 
благодарим на усилията на три 
народа,  борещи се за поправяне 
неправдите, нанесени от 
някогашните  договори, това са: 
Германия. Италия и Съветска 
Русия, които строшиха веригите и 
раздраха тъмната завеса, за да 
изгрее свободата на Добруджа. 
Майката отечество очаква от 
жилавия работен добруджанец  да 
приобщи усилията си със  своите 
събратя за изграждане велика, 
щастлива, целокулна България”. 8  
Без разлика на положение, на 
образование    и    възпитание   ние 

виждаме нашата младеж, излязла на 
улицата да манифестира 
неудържимо  и  стихийно своята 
радост.  Добруджа винаги е била в 
съзнанието на българската младеж 
като страна  – люлка на българската 
държава, която по неоправдани с 
нищо начини е била откъсната от 
България и предадена в робство. 
Когато никой в България не 
помисли  дори да се бори за 
Добруджа, ежегодно на 27 ноември 
из улиците на нашите градове 
нашата младеж манифестира обичта 
си към Добруджа. 9

На 8 септември  от сутринта до 
късно след обяд населението на 
столицата и хиляди селяни, дошли 
от близките села, минават в 
манифестацията пред Двореца и 
бурно акламират Техни Величества. 
Непринудена радост сияе по лицата  
на   всички.     От    всички     области 



  

пристигат делегации, облечени в 
национални носии, за участие в 
манифестациите.

Студенти, учащи се, 
професионални организации, 
бойци, граждани – всички се редят 
в своите организации и 
манифестират голямата си радост 
по случай връщането на Южна 
Добруджа. По сведения от всички 
градове в България: Фердинанд, 
Берковица, Лом, Оряхово, Плевен, 
Търново и др. градове в Северна и 
Южна България, са устроени 
молебени и манифестации. Целият 
български народ непринудено 
изразява своята обич към братята 
от Южна Добруджа, които след 27 
години ще бъдат приютени под 
топлото крило на майката 
отечество. По решение на 
Министерския   съвет 9   септември 
е   обявен  за  неприсъствен   ден  за 

държавните, общинските и 
автономните учреждения. 
Частните магазини и дюкяни са 
отворени. 10

В по-големите градове на 
Съветския съюз вестниците 
отбелязват голямата радост, която 
изживява българският народ, и 
поместват спогодбата без 
коментар. Турските вестници 
също публикуват текста с 
коментар, че така се заздравява 
мирът в Дунавския басейн и се 
възстановява традиционното 
приятелство между двете страни.

Югославските вестници стават 
изразители на голямата радост на 
нашия народ.

Голямата радост е отразена и 
във всички германски вестници. Те 
подчертават благодарността на 
българското правителство към 
Фюрера  и  Мусолини  и радостта и 



  

приятелството на 
манифестиращите българи пред 
германските и италианските 
легации и консулства.
Италианските вестници дават 
пълни сведения за тържествата и 
заслугата на Италия и Германия 
при разрешаването на спорния 
въпрос.  В. ‘Черно море”, бр. 3852, 
9.IX. 1940. 11

По случай 
присъединяването на Добруджа 
към майката отечество 
варненското търговско съсловие, 
ценейки съгражданина си 
Александър Кръстев, композитор 
на марша „О,  Добруджански 
край“ и автора на стиховете, поета 
Любомир Бобевски,  в свое 
заседание решава да им се поднесе 
по един художествено изработен 
адрес в знак на благодарност и 
поддържане    чрез    този   текст   и 

музика духа на българщината в 
поробените краища. 12

За да се установи здраво  
управление и добра 
администрация, правителството 
решава на първо време в 
Добруджа да не се допускат 
никакви външни лица, а само 
органите на властта и 
чиновниците, които ще бъдат 
командировани. В 
Министерството на правосъдието 
се подготвят списъци за голяма 
амнистия при окупацията на 
областта. 13

Подписването на спогодбата и 
отстъпването на областта са 
посрещнати със задоволство и в 
Букурещ. Вестникът отбелязва, че 
отстъпването на Южна Добруджа 
на България е узрял въпрос в 
съзнанието на всички румънци и 
подписването   е    едно    истинско 



  

облекчение за румънското общество.
 В Румъния не е имало никога омраза 
към българския народ и с 
постигнатата спогодба се 
възстановява едно традиционно 
приятелство, така нужно за 
румънския народ в този момент. По 
този случай живущите в Букурещ 
българи и близките до столицата 
села и градове устройват вечеря и 
молебен, на който присъстват и 
видни румънски граждани. 14

Очаква се Крайовският договор 
да бъде ратифициран от 
правителството в София и Букурещ. 
Размяната да стане в Букурещ. 
Ратификацията трябва да стане най-
късно до 16 септември, но вероятно 
ще се избърза и военните комисии 
ще заминат, за да маркират новата 
граница на самото място. 
Оше на   9  септември    се    съобщава 
за       предстоящото      свикване     на 

Народното събрание на 
извънредна сесия. То ще се 
занимава с някои законопроекти, 
които правителството ще внесе, но 
една от първите работи ще е 
одобрение на сключения в 
Крайова договор. 15

Новият ред ще се установи 
веднага с влизането на нашите 
власти: пощенското, просветното 
и благоустройственото дело. 
Министърът на благоустройството 
е приготвил заповедите за 
назначаването на 7 околийски 
инженери и 1 областен инженер, 
двама архитекти, двама инженери 
по водоснабдяването и останалия 
технически персонал. 16  Важна е и 
бързата направа на пътищата за и 
в Добруджа. 17

Установени са от Министерския 
съвет и първите автомобилни 
линии   между   стара   България  и 



  

Добруджа. Те ще бъдат временно 
отдадени на предприемач, след 
което допълнително ще се 
установят трайни рейсове. 
Народното събрание трябва да 
гласува кредити, необходими за 
изпълнение на договора, както и 
голяма амнистия. Дирекцията на 
водните съобщения възстановява 
трите пристанища на Дунава – 
Силистра, Тутракан и Попина и 
създава веднага пристанищни 
управления. 18

Министерството на 
просветата е готово с окончателен 
план за просветното дело в 
Добруджа. Предвижда се 
назначаването на главен 
училишен инспектор, който ще 
има седалище в Добрич.19

Според последните сведения на 16 
септемири ще вляват в Добруджа 
българските        административни 

органи.   Нашите власти няма да 
функционират,  докато  не се 
извърши военната окупация, която 
ше започне на 20  септември, в  9 
часа сутринта,  по предварителино 
изработен план. Цялата отстъпена 
територия ще бъде окупирана на 4 
етапа. Окупационните  войски ще 
бъдат под командуването на ген.-
лейт. Попов. Румънските 
отстъпващи войски ще бъдат под 
командването на ген. Потопеану. 
Всяка окупационна зона е дълбока 
15 км и широка 220 км. Тези 4 зони 
са паралелни и представляват 4 
етапа, които трябва да се заемат за 
10 дни. Румънските  войски ще се 
изтеглят 24 часа преди 
пристигането иа българските 
войски. 

Летният дворец на кралица 
Мария в Балчик ще остане 
летовище  на румънската легация в 



  

София, както тези на чуждите 
легации в Цариград,  Французката 
Ривиера и др.  На 1 октомври 
българските  войски окончателно 
ще заемат Южна Добруджа. На 3 
октомври по случай Възшествието 
на Н. В. Царя на престола ще станат 
големи тържества в Добруджа. 20

 На 9 септември  министър-
председателят проф. Филов има 
продължителен разговор с 
журналистите в своя кабинет. Пред 
тях той изтъква, че спогодбата 
между двете страни допринася 
много за затвърждаването на мира в 
тази част на Европа.  Ние сме 
поддържали и ще продължим да 
поддържаме, че ревизията на 
мирните договори от времето на 
голямата Световна война  ще стане 
по мирен начин.  Този факт между 
нас и Румъния няма прецедент в 
историята  на  народите  – по мирен 

начин да се отстъпи територия. За 
добрия ред в Южна Добруджа е 
изработен специален план за 
дирекцията на гражданската 
мобилизация.  Определени са 2 
главни служби:  Първата е 
прибиране на реколтата и 
есенното засяване, като специални 
трудови войски ще подпомогнат 
населението за реколтата и 
полската работа; Втората служба е 
за  размяна на населенията.  От 
областта  ще бъдат изселени 106 
хиляди румънци, от които 15  – 16 
хил. са чиновници и търговци. 21

Генерал Антонеску издава заповед 
на 10 септември до всички 
румънски органи в Южна 
Добруджа да подготвят 
предаването на областта в 
изправност и добър ред. 
Едновременно с това чиновниците 
и    войските       на     Румъния    от 



  

областта трябва да се приготвят за 
изтегляне, като на 15 септември, 
когато българските 
административни чиновници 
пристигнат в градовете и селата, да 
има по един румънски чиновник, 
който да предаде службите. През 
това време охраната на селищата и 
добрият ред ще се поддържат от 
местните гвардии, съставени от 
българи. Навсякъде румънските 
военни и цивилни власти ще 
сътрудничат и подпомагат 
окупацията на областта. 22

На 10 септември хиляди 
граждани се стичат на перона на 
гарата да приветстват непринудено 
и сърдечно достойния варненски 
гражданин и войник, любимия 
генерал- лейтенант Попов. 
Варненци с любов и признателност 
посрещат любимия си военачалник 
и  за  вечни  времена свързват името 

му с освобождаването на 
Добруджа. Съобщението, че 
генерал Попов, българският пръв 
военен делегат в преговорите по 
връщането на Добруджа, ще 
пристигне сутринта във Варна, 
вдига на крак цялото 
гражданство. Радостта и 
възторгът на народа са толкова 
големи, че представляват 
истинска прелюдия на 
тържествения час, когато в самата 
Добруджа ще се празнува 
великото историческо събитие – 
премахването на първата от 
неправдите на Ньойския диктат.
На гарата дълго преди 
пристигането на влака идват 
гражданите и военните власти, 
свободните от служба офицери от 
гарнизона, една почетна рота от 
Осми приморски полк със 
знамето   и   музиката    на   полка, 



  

организациите със знамената си и 
хилядно гражданство. Улиците от 
гарата до площада пред общината 
са препълнени с десетки хиляди 
варненци и жители от околията, 
между официалните лица личат 
германският консул Ул и 
италианският граф Смекия. 
Бързият влак от София пристига в 
8.40 ч. От специалния министерски 
вагон слиза генерал Попов, 
посрещнат от висшите офицери от 
гарнизона и от гръмкото ура на 
присъстващите. Генералът прави 
преглед на почетната рота и я 
поздравява с историческото 
събитие. След това той се ръкува с 
официалните лица. Кметът 
Мустаков горещо го поздравява от 
името на гражданството и става 
изразител на неговите чувства, като 
изтъква, че възвръщането на 
Добруджа          остава         завинаги 

неразривно свързано с името на 
генерала. Генералът благодари, 
трогнат и радостен. Той обхожда 
след това строените организации, 
чиито председатели горещо го 
поздравяват и му благодарят за 
положените усилия по 
Добруджанския въпрос. Девойки в 
добруджански носии, както и в 
носии от другите поробени 
краища на отечеството ни, му 
поднасят множество букети. С 
весела усмивка и топли думи 
генералът благодари на всички и 
ги поздравява с радостното 
събитие. Овациите на 
присъстващите стават все по- 
бурни и възторжени, радостта 
блика от всички очи. Когато ген. 
Попов се появява на площада пред 
гарата, той  е посрещнат с нова 
буря от ура из гърлата на 
хилядния    народ,    струпан    тук. 



  

Образува се народно шествие 
начело с почетната рота, а след 
нея ген. Попов и официалните 
лица, организациите и народът. 
Шествието минава през главните 
улици от гарата към центъра: на 
всяка крачка генералът е буквално 
заливан от възторга, обичта и 
радостта на варненци и обсипан с 
цветя.

Шествието спира на площада 
пред общината. Тук генералът се 
обръща към народа с пламенни 
слова. Най- напред с присъщата 
му скромност той благодари за 
оказания му възторжен прием и 
побързва да подчертае, ме 
постигнатите в Крайова успехи са 
дело на общите усилия на 
цялокупния български народ, на 
неговата забележителна жизнена 
способност, на съзнанието за 
своите права и историческа роля и 

на пълната му вяра в своите 
водачи. Генералът изтъква 
големите надежди, които 
новоосвободените жители на 
златна Добруджа възлагат на 
своите братя отсам досегашната 
граница и изказва увереността си, 
че ще им бъде дадена всестранна 
помощ в трудния етап на 
преминаване към нормален живот 
след претърпените тежки времена. 
Речта си ген. Попов завършва с 
„Ура” за Н. В. Царя и Върховен 
вожд, за положените усилия и 
проявената твърдост при 
разрешаване на Добруджанския  
въпрос.

Кметът Мустаков съобщава 
решението на Варненския 
общински съвет, взето на 
заседание предния ден (9.  IX.), да 
възвеличи в почетен гражданин на 
град  Варна  за  вечни времена ген. 



  

Попов и да преименува ул. 
„Войнишка” в ул.”Ген.-лейт. 
Георги Попов”. 23

Ген. Попов, нямайки възможност 
да отговори лично на 
многобройните поздрави на 
уважаемото варненско гражданство 
за направеното му сърдечно 
посрещане, изказва своята най-
голяма благодарност на всички за 
вниманието, с което са 
благоволили да го удостоят.24

На 11 септември  в 10 часа напуска 
варненското пристанище влекачът 
„Раковски”, който се отправя за 
Балчик. С влекача заминава 
персонал от около 20 души, който 
ще заеме службата в пристанищата 
Балчик, Каварна и фаровете на 
Шабла и Калиакра. Последният 
има и радиофар. За началници на 
пристанищата се командироват 
капитан Г.  Кожухаров на Балчик  и 

капитан В. Кочев на Каварна. 
Уговорено е до заемането на 
зоните от български войски 
управлението на пристанищата, 
както и на фаровете, да се 
извършва съвместно от български 
и румънски моряци. Радиофарът 
на нос Калиакра е един от най 
важните за черноморското 
корабоплаване. Той е оценен още 
в Крайова на 70.000.000 леи, които 
ще бъдат платени на румънската 
държава. 25

На 11 септември след обяд 
пристига във Варна военният 
министър ген. Даскалов и 
посещава в кабинета му ген. 
Попов. През деня министърът 
обхожда военните части по 
границата, които са заели 
изходните точки за навлизане в 
Добруджа, дава напътствия на 
офицерите   за   предстоящата   им 



  

задача. Командващият румънската 
погранична част при Крумово се 
сбогува с началника на нашата 
погранична част полк. Куюмджиев.26

Министерският съвет в четвъртък, 12 
септември, одобрява сключения в 
Крайова договор с всичките му 
приложения. Указът за това 
одобряване, както и текстът  на 
договора и приложенията му са 
обнародвани в притурка на 
„Държавен вестник“. От своя страна 
и румънското правителство одобрява 
спогодбата с всичките ѝ приложения. 
Указът за този акт е публикуван в 
румънския държавен вестник на  12 
септември.  Размяната на 
ратификациите  на договора между 
България и Румъния става в Букурещ 
на 13 септември. 27

Същия ден ген.  Антонеску  издава 
декрет, с който се дава пълна 
амнистия    на   всички   политически 

провинени лица от български и 
турски произход.  Амнистираните се 
освобождават от затвора веднага. 28
В първото нарочно радиопредаване за 
Добруджа по радио Варна на 16 
септември вечерта д-р Иван Пенаков, 
съветник на генерал-управителя на 
отново присъединената българска 
област, отправя слово към населението 
на Южна и Северна Добруджа. Той 
изтъква, че с размяната на 
ратификациите на Крайовския 
договор последният влизе в сила и 
прилагането му започна. Българските 
граждански комисии започват 
приемането на недвижимите имоти в 
Южна Добруджа, принадлежащи на 
румънската държава и на 
колонистите, които се изселват. 
Нарочната комисия по начертаването 
на новата граница също започва 
работата си. На 21 т. м. ще почне 
заемането на областта от българските 
войски.             Пенаков               отправя 
трогателни   думи   към   българите  от 



  

Северна Добруджа, като им 
напомня, че по силата на 
спогодбата те трябва в тримесечен 
срок от ратификацията, т. е. до 14 
декември, да напуснат родните си 
огнища и земите, които тъй 
старателно са обработвали, и да се 
изселят в Южна Добруджа. 
Разяснява им правата при 
изселването и начина, по който да 
го направят. Накрая развълнувано 
заявява, че всички тук съчувстват 
на изселващите се и ще ги 
обградят със сърдечна братска 
среда. 29

Във Варна на 19 септември 
пристигат началникът на 
радиоразпръскването в България 
Панайот Тородов (Сирак 
Скитник) и началникът на 
информационната служба на 
радио София Джаджев. Пристига 
и    една     група     от     20     души, 

представители на чуждия печат в 
столицата, които ще придружат 
войските при окупацията. 30

С приближаването на деня, 
когато славната българска армия 
наново с развято знаме ще премине 
синура на една фатална за 
българското племе граница, 
ентусиазмът на всички граждани се 
засилва все повече, а най-вече 
интересът към положението на 
очакващите светлия празник 
българи в Добруджа. 

Всички днес се питат как 
българите преживяват в очакване? 
Какво е тяхното положение, когато 
последният ден за изтегляне на 
румънските войски е настъпил и 
когато вече българските 
администратори извършват своята 
работа там. Положението след 
навлизането на българската 
администрация     е      описано    от 



  

преките впечатления на пътници, 
пристигнали оттам: „Днес в 
Добруджа има само сълзи от 
радост, само прегръдки и братски 
целувки, само поздрави за 
свободата. Българското население 
посреща по градове и села 
първите лястовици от България – 
чиновниците. Веднага те са 
обградени от десетки посрещачи, 
които само за няколко минути 
стават стотици и гръмогласно 
„Ура” огласява там, където 
довчера не можеше да се заговори 
на български”.
Местното население е в услуга на 
българските администратори. 
Отбелязват се и трагичните факти. 
Ограбванията продължават. Има 
няколко малки инцидента в 
първата зона. Но във всички зони 
опустошаването на горите 
продължава, дървата се изсичат от 

румънците, населението е 
изкарано на ангария и със стотици 
камиони се отправят към новата 
българо-румънска граница. При с. 
Касъм (дн. Ген. Тошево) са 
преброени 110 камиона, 
натоварени с дърва от 
новоизсечените гори. Въпреки 
всичко населението стоически 
понася последните минути на 
чуждия режим. 31

Щабът на армията предвижда 
при влизането на войсковите части 
да бъдат присъединени към тях 
писатели, журналисти, 
фотожурналисти, както и 
радиоразпръскването, което 
непрекъснато ще предава по 
всички български предаватели 
тържествените моменти и срещи 
между българските войски и 
българското    население.    За   тази
 Цел  във  Варна   пристигат    група 



  

писатели, сред които са Г. 
Константинов, Н. Фурнаджиев, А. 
Каралийчев, Д. Пантелеев, Б. 
Маковски, Дора Габе, Вл. Полянов, 
Багряна, Змей Горянин, Ст. Мокрев 
и др. Всички те участват в 
предаване на радио Варна и 
ентусиазирани от изпращането на 
нашите войски, отиват на 
границата, за да влязат заедно с тях 
в Добруджа. 32

Дружеството на столичните 
журналисти дава в ресторант 
„Кристал” вечеря на офицерите от 
щаба на Трета  армия, с които ще 
бъдат в непосредствен досег през 
време на предстоящия радостен 
исторически факт – окупирането 
на Южна Добруджа. Присъстват и 
гостуващите провинциални 
журналисти. Председателят на 
Дружеството Г. Белчев изказва 
радостта      на       колегите,    че     в 

обществото на храбрите 
български офицери изживяват 
историческите моменти на 
връщането на Южна Добруджа 
към  майка България. Не са 
забравени и жертвите – хиляди 
българи, загинали по бойните 
полета на Добруджа, Македония и 
Тракия. Следват наздравици за Н. 
В. Царя и българската армия. 33

На 15 септември заминават 
поотделно за Добрич 
образуваните  по силата на 
Краииовския договор две български 
комисии:  комисията по 
определянето на границата и 
административната комисия. 
Сутринта в 8.30 ч.  заминава  с 
военни  коли пограничната 
комисия, която се състои от 
специалисти офицери топографи, 
под председателството 
генералщабния полк. Трифонов. В 
 



  

комисията видно участие взема 
нашият съгражданин 
подполковник  д-р Иван Мирски. 
Комисията е снабдена с всички 
необходими карти и пособия, 
както и с коне. След обяд  ,в 15.15 
ч. ,със  специален влак заминава 
административната комисия, 
председателствана от ген.  Жилков. 

С тази комисия заминават 
кметовете, лекарите, полицаите  и 
чиновниците  от всички ведомства. 
Те  поемат изцяло функциите  на 
досегашните  румънски чиновници 
със  задачата да поставят службите 
на здрави начала във  всички 
отношения на администриране на 
Добруджа. Всичките  чиновници 
имат точните  си 
местоназназначенията. На гарата 
заминаващите са  сърдечно 
изпратени от гражданските  и 
военните    власти    начело   с    ген. 

Попов и гражданството. При 
заминаването на влака по народен 
обичаии  изпращачите  разливат 
пред него вода за щастливо 
пътуване и успешна работа. 34

На 15 септември от Русе става 
първото изпращане на българските 
делегати в Добруджа. Те потеглят с 
автомобили в 3 часа следобед. 
Хиляден народ се трупа по 
улиците и ги обсипва с цветя. През 
селата населението е застанало по 
пътищата и ги изпраща с цветя и 
ура. В с. Бръшлян на 4 км от 
границата делегатите пристигат в 5 
ч., посрещнати особено сърдечно. 
Много от селяните плачат от 
радост. На граничния пост при 
село Тюрк Смил (дн. Нова Черна) 
на делегатите се отдават военни 
почести. Те се отправят към 
румънския граничен пост, където 
ги  посреща  румънската делегация 



  

и се представят едни на други. В 
7,30 ч. българските делегати 
заминават за Тутракан с румънски 
автомобили, а нашите автомобили 
се връщат обратно. 35

След окупацията на Добруджа 
и подреждане на администрацията 
се започва изготвяне на 
избирателните списъци на 
населението. Предстои да бъдат 
произведени избори за народни 
представители и общински 
съветници. Предполага се, че 
Южна Добруджа ще има десет 
народни представители. Изборите 
ще бъдат насрочени през идната 
година. 35

Ген. Ат. Жилков заедно с ген. 
Потопяну пристига в Балчик, 
където преглежда и приема града 
на 18 септември. Веднага след 
завръщането си в Добрич двамата 
със   специален   влак  заминават  за 

Оборище. Там ген. Жилков има 
среща с генерал- управителя на 
Добруджа ген. Попов.
На 19 септември от Варна отпътува 
втората група администратори, 
предназначени да заместят 
румънската администрация от 
втората зона. Групата се води от 
инспектора от МВР Керемедчиев. 
Те пристигат в Добрич заедно с 
комисията по оценка на имотите. 
Предния ден е образувана една 
комисия от местното население, 
която изработва програмата по 
посрещане на войските, които ще 
влязат в Добрич начело с ген. 
Попов. Избрани са двама 
председатели – Зографов и 
Янакиев, подпредседатели – Борис 
Попов и Петър Дончев и касиери – 
Пенчо Касабов и Иван Христов. 
Всички занаятчии, търговци, 
земеделци   и   др.   събират суми за 



  

покриване на разходите по 
посрещане на войската. За един 
ден са събрани 500 хиляди леи. На 
всеки войник ще бъде поднесен 
подарък кърпичка с лика на 
Стефан Караджа. 36

Неописуемото тържествено 
изпращане с участието на 
българските самолети е на 20 
септември. Варненци изживяват 
един от най-славните дни, толкова 
години вече очакване, който 
никога няма да се заличи от 
паметта им. Войските, 
съсредоточени във Варна, преди 
обяд потеглят за изходните 
пунктове по границата, откъдето 
на 21 септември, в 9 часа преди 
обяд, преминават досегашната 
фатална пътека, за да окупират 
първата зона, в която се включва и 
гр.Балчик.

Още  рано  сутринта се чувства 

по-особено оживление. Деца и 
жени прекосяват с китки улицата 
и се отправят за местата, откъдето 
трябва да преминат войниците. 
Няма вече лъжа. Добруджа е 
наша. Само поздрави се чуват по 
улиците. Въодушевлението на 
гражданите получава първия 
изблик, когато по синьото небе 
над Варна към 8 часа забръмчават 
пет ята от по три самолета. Те 
преминават над града и дават 
първия сигнал. Гражданството не 
сваля очи от сребърните 
български орли, които правят 
многократни красиви лупинги.

Учащата младеж и 
гражданството правят шпалир по 
улицата, по която минава 
войската. Целият град се стича да 
приветства стоманените каски, 
които   след   два   дни   ще   бъдат 
при       братята      в       Добруджа. 
 



  

Нескончаемо ура огласява ул. 
„Войнишка”. Гвардейците държат 
юздите на своите коне и чувайки 
възгласите, разбират, че отиват да 
занесат свободата в българската 
земя. Цветя се стелят пред тях, 
китки хвърчат, ръце се протягат и 
викове оглушават: „На добър час 
към златна Добруджа!“. 
Обгорените лица на българските 
войници са усмихнати, а под всяка 
каска две огнени очи горят от 
желание час по-скоро да стигнат 
границата. Кавалерийските 
фанфари правят гледката още по- 
величествена. Войници, коне и 
оръжие са обкичени с цветя. 
Следват пехотните части. 
Възторгът на варненци е още по-
голям, защото всеки вижда в 
редовете на войниците свой близък 
или познат. Дочуват се откъслечни 
поздрави  и имена.   От шпалира се 

откъсват деца с китки и ги закичват 
на гърдите на войниците. Те мило и 
свенливо приемат този скъп дар и 
закрачват още по твърдо. Чува се 
грохотът на ботуши, звънене на 
оръжие и нескончаемо ура.
Границата на възрторга преминава 
очакваното, когато на ул „6 
септември”, пред ресторант 
„Кристал”, на построената естрада, 
се приема церемоналният марш на 
войските от генерал-управителя на 
Добруджа ген.-лейт. Попов. Рядко 
трогателна е картината, когато след 
марша на войските командирът на 
Осми пехотен  полк полковник 
Беджов се обръща към генерала и 
си взема сбогом.
С такъв възторг и радост варненци 
изпращат своите войници с 
надежда, че Варна ще бъде 
щастлива съседка на свободна 
Добруджа.    Когато   изпращането е 



  

тъй славно, когато всеки плаче от 
радост, че братята от Добруджа ще 
бъдат наново приютени към 
майката отечество, какво ли ще 
бъде посрещането на българската 
славна войска в Добруджа? Нека 
всеки сам си представи. 37

Днес, когато фортовете на 
Тутракан ще бъдат отнови 
огласени от мощното българско 
ура, макар и да липсва тътнежът на 
снарядите, пукотът на шрапнелите 
и зловещото тракане на 
картечниците, духът на българина 
ще се почувства също тъй крилат, 
готов да литне и прегърне 
навсякъде брата роб. 
Командването на войските в 
Добруджа прилага навсякъде този 
символизъм.  Войсковите части, 
които ще извършат окупацията. ще 
преминат същия боен път, който 
им   донесе  славата   през  1916 г.  В 

Тутракан тържествеността ще 
достигне своя връх. Там ще бъдат 
произведени символично  атаките 
на храбрите преславци и на 
железните софиянци, там ще бъде 
прочетен от военния министър 
ген.  Теодоси Даскалов първият 
манифест на Н. В. Царя в свободна 
Добруджа. В Тутракан ще се измие 
позорното петно от Ньой. 38

На 21 септември започва 
окупацията на Добруджа. На 20 
септември е напускането на 
румънските погранични постове. 
Сутринта в 9 ч. на поста при с. 
Крумово пристига румънският 
ген. Aпостолеску наедно с 
българския финансов комисар 
при административната комисия 
Стефан Ковачев. Генералът се 
среща с полк. Антонов, командир 
на   гвардейския    полк,   стануващ 
в   Крумово.   Малко   след  това  до 
 



  

граничната линия се строяват 
един срещу друг двата поста: 
българския – от 7 души войници, 
и румънския – от 17. Отдават се 
взаимни военни почести и 
войниците се сбогуват. 
Румънските войници заминат за 
заставата си Екрене, след като 
предават помещението на 
подофицера на нашия пост. На 
границата се отслужва молебен от 
жителите на с. Крумово, а в 9 часа 
се взривяват граничните стълбове. 
Гвардейският полк, заедно с една 
моторизирана рота и бойни коли, 
настъпва по посока Добрич и 
заема определената ивица от 15 
км. След два дни войските ни 
продължават настъплението във 
втората зона според плана на 
окупацията.

Балчик      изнемогва     от  
нетърпение,                     очаквайки  
   

предстоящото си в възвръщане към 
родината. За посрещането на 
българските  войски начело с ген. 
Попов, са  направени всички 
приготовления, доколкото 
позволява положението след 
преживените  изпитания. 
Румънските  чиновници и войски 
заминават, отнасяйки, както 
навред в Добруджа, всичко. 
Държавните  и общинските 
учреждения на довчерашната 
румънска власт са  оголени до 
последната възможност. От 
летишето до града е задигнато 
набързо всичко. При монтирането 
на техническите  съоръжения 
румънците  стигат  често до рязане 
и чупене. По летището се търкалят 
сега изрязани  гайки и клипове. 
Самият терен  е силно повреден. В 
цяла Балчишка околия се срещат, 
както   и       другите      части       на  



  

Добруджа, множество 
противотанкови препятствия  и 
ровове. Шосето за Добрич е 
разорано на твърде много места. 
Ограбването на населението и 
изнасянето на храните продължава 
до последния час.  Пристигналите 
български чиновници от всички 
ведомства заемат съответните 
учреждения и веднага започнат 
изпълнснието на службата си. 
Населението им оказва всякакво 
съдействие. Радостта на всички от 
предстоящето пълно освобождение 
е толкова голяма, че са  отбелязани 
няколко случая  на полудяване от 
силното вълнение. Приети са  и 
всички телеграфопощенски 
служби. Според сведения на 
техници телеграфопощенската 
мрежа в селата, която е била 
поддържана от Окръжните 
комисии,       е      в      много     лошо 
 

състояние. Всички телеграфни 
стълбове са  изсечени и отнесени 
от румьнските  власти. 
Телеграфната междуградска 
мрежа, която е  на  частна 
компания, е запазена. Между 
българското правителство и 
компанията по-късно ще се водят 
преговори за заплащането на 
телефоните. Българските 
пощенски власти полагат всички 
усилия за бързото възстановяване 
на телеграфната мрежа. 39

Очаква се от всички страни на 
майката родина да тръгнат 
кервани от посивели, прегърбени 
и обеднели хора и да се 
надпреварват кой по-рано ще 
стигне, за да отвори със сълзи 
портата на родния дом. Това са 
бежанците. Тия кервани на 
бежанците и тяхното завръщане са 
върхът  на  вдъхновената  радост, с 



  

която справедливостта ще изсипва 
своето благоволение над 
българската земя. 40

Стопанското значение на 
Добруджа за България е много 
голямо. И то именно днес, когато 
то  се трансформира за 
отглеждането на интензивни 
култури  и повече приходи.  Това е 
видимо от факта, че от 8  млн.  дка 
добруджанска земя, която се връща 
към България, 80 на сто, или 6 млн. 
дка,  е обработваема площ.  Днес 
обработваемата площ е едва 40 на 
сто от общата територия. 
Присъединяването на Добруджа 
компенсира напълно загубата на 
зърнени храни, което ще доведе до 
една стопанска хармония. 41

За организиране сеитбата и 
прибирането на реколтата 
министърът на земеделието 
Багрянов    изпраща     един    отряд 

трудоваци в Добруджа,  за да 
бъдат в помощ на населението в 
полската му работа. Отрядът се 
ръководи от агронома Коста 
Георгиев, досегашен фермер в 
държавното стопанство Кабиюк. 
Съставен е от 7 трудови групи, по 
една за всяка околия. Всяка 
община ще има по един агроном. 
Гражданската мобилизация 
изпраща добитък  и 100 трактора, 
1 000 редосеялки и 1 000 грапи. 
Водните съобщения по Дунав и 
Черно море  се възстановяват. 
Започва строеж на пристанища в 
Силистра и Балчик, които преди 
1913 г. изнасят по 60 – 70 000 т 
жито. 42

На 25 август Главната 
дирекция на ПТТ обявява 
конкурс за изработване скици за 
възпоменателни марки по случай 
възвръщането      на       Добруджа. 



  

Одобрени са  проектите  на 
художника Борис Ангелушев  и 
вече се печатат  в Държавната 
печатница. Тази възпоменателна 
серия се състои от 4 марки – 1, 2, 4 
и 7 лева, издадени в по 200  000 
екземпляра. Марките  се пуснат в 
обращение на 15 септември. В 
продажба са специалните пощески 
картички и пликове с новата 
граница на Добруджа, 
многоцветни. Отбелязва се, че те 
ще са с  голяма филателна 
стойност.  Продават  се в 
книжарницата на Боян Блъсков  на 
площад „Мусала”. 43

Посланията за поколенията и 
възпитаването в родолюбие са 
важни в този исторически момент. 
Робството на добруджанци 
представлява една интересна 
страница в българската история не 
само  за    изпитанията,    но    и    за 

националните добродетели на 
тамошните българи, които в най-
тежки моменти от начало до край 
си остават героични българи. Този 
героизъм не бива да се забрави, от 
него бъдещите поколения ще 
получат такива уроци, които нито 
читанки, нито организации и 
манифестации биха превъзпитали 
душата му, биха развълнували 
сърцето му и разраснали онова 
национално съзнание, което 
винаги от всеки род прави чудеса. 
Освободителната борба на 
добруджанци и всички българи 
поглъща големи усилия. Ценни 
спомени от тази борба се пазят в 
паметта на съвременници, които за 
историята трябва да бъдат 
записани, многобройни 
документи, изложения, книги и 
пропагандна литература, 
изработени    от   добруджанци    за 



  

своята кауза, трябва да се 
съхраняват в съкровищницата на 
Добруджа още отсега. За тази цел 
дълг е на управата на Добруджа да 
поеме инициативата и учреди 
един Добруджански музей, в 
който да бъде събрано всичко и 
онова, което се пази още като 
светиня, в частни лица. 44

„Люлка на първото българско 
царство, арена на вековни борби и 
стълкновения, свидетелка на 
родни сълзи и страдания, на 
търпение и ужаси, но окриляна 
винаги от духа на Аспаруха и 
Караджата, Добруджа ни за 
момент не забрави, че е българска, 
нито бе забравена. Тя е наша и ще 
пребъде наша!” 45
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Неизменно, чувайки името на 
великия български писател и 
литературен класик, правим 
директната асоциация към 
Добруджа, където той прекарва 
едва десетина години от своя 
живот, но която оставя дълбок 
отпечатък в творческия му път, 
превръщайки се в негово 
постоянно творческо вдъхновение.

Йордан Стефанов Йовков е 
роден на 9 ноември 1880 г. в село 
Жеравна, където прекарва 
детските и юношеските си години. 
Завършва гимназия в София, а 
след дипломирането си се 
установява в добруджанското село 
Долен извор заедно със своето 
семейство. Именно в този момент 
започва увлечението му към 
мистичната равнина, из която се 
вият пътища като змии, златеят 
узрели  жита,   изпъстрени   с  ален 

мак и синя метличина, а самотни 
брястове бдят като стражи над 
равнината.

Първите десетилетия на ХХ в. 
са свързани с горчиви равносметки 
за България. Поредицата от три 
войни води до национална 
катастрофа, а заграбването на 
Южна Добруджа от Румъния в 
Междусъюзническата война е едно 
от лицата на трагичния разпад на 
родното. Преминал през 
националните изпитания в 
началото на века, Йовков се 
докосва до духовния свят на 
българина, прониквайки в 
нравствената му същност, 
успявайки да пресъздаде красотата, 
загатната в душата му. Оформил се 
като писател след войните, той 
създава творчество, което е израз 
на новата обществена нагласа. 
Творбите му не са плод само на 



  

един мисловен процес и на 
интенцията на автора. Един негов 
текст е рожба на сложна 
компилация на потребностите на 
своето време.

Йордан Йовков се превръща в 
словесен художник на равнината и 
символ на Добруджа. В 
творчеството си той ни е представен 
като смирен и в същото време 
величав в привързаността си към 
земята човек. Въпреки поквареното 
от безнадеждие време, в което 
живее, писателят успява да запази 
вярата си в добротата и човека.

Различни са паметните места в 
Добруджа, с които можем да 
свържем твореца, но по негови думи 
Добрич е градът, от който „излизат 
пътища по всички посоки като 
лъчите на звезда“ („Песента на 
колелетата“). Йовков поставя 
центъра си  на  светоглед не в самата 

история, дипломатически и 
хронологически представена, а в 
последиците, които тя оказва върху 
живота на обикновения човек.

След края на 
Междусъюзническата война Южна 
Добруджа минава изцяло във 
владение на Румъния, множество 
добруджанци  се пръсват из цяла 
България, изоставили свидния си 
дом и скъпата си плодородна земя. 
А кое друго освен Йовковото слово 
би могло да пресъздаде по-
автентично болката на тези 
клети ,,безотечeственици“? 
,,Добруджа не е наша вече. Едно 
траурно име, един болезнен 
спомен в паметта на цял народ,“ 
(„Безотечeственици“).

В стремежа си да се докосне все 
по-близо до социалната 
действителност, пречупена през 
енигматичната душевна  призма на 
 



  

обикновения добруджанец, 
Йовковото творчество се 
превръща в песен за човека, когото 
творецът смята за представител на 
най-висшите нравствени 
ценности. Той започва да живее с 
националната ,но и чисто 
човешката трагедия на 
добруджанеца, копнеещ за 
връщането на бленуваната 
свобода. Преминавайки от 
регионалното, през националното 
до общочовешкото, певецът на 
Добруджа успява да 
характеризира очертания у 
героите си духовен облик, който 
ни позволява да разгледаме 
художествения образ на 
добруджанеца в космогоничен 
аспект. От творбите му успяваме 
да разберем, че също като автора 
героите му са силно привързани 
към земята. И  човекът, и домът му 

в Добруджа черпят сила, опора и 
закрила от земята и полето. Тази 
художествена сентенция е 
майсторски пресъздадена в 
персонажа на Нона от 
,,Чифликът край границата“. 
Представата на героинята за 
родно, собствено пространство е 
космическа. Тя умее да се вслушва 
в природата, чувайки песента на 
полето, улавяйки въздишките на 
тревата. Бивайки сред природата, 
Нона черпи могъщи и 
неудържими сили от същата тази 
земя, върху която лежи. Тя се 
превръща в носител на родовата 
памет, разчитайки себе си чрез 
родовата история.

Според Йовковата 
философия връзката на 
добруджанеца с полето и допира 
му със земята му дават идея за 
изначалната  същност  на битието 



  

и смисъла в човешкия живот. 
Създадени с обширна гама от 
естетически понятия, Йовковите 
герои са художествено изражение 
на духовния космополитизъм  на 
човека, принадлежащ с цялата си 
същност на добруджанското поле.

,,Мистичната равнина“, която 
открива Йордан Йовков, далеч не е 
създала само един паметен 
персонаж като дъщерята на 
равнината Нона. И до днес 
обикновените читатели можем да 
се разходим из загадъчните полета 
в търсена на Антимовския хан под 
ромона на животворната вода от 
Каралезката чешма, препращащ ни 
към обаятелните образи на Албена 
и Боряна.

Въпреки краткия период от 
време, с който Йордан Йовков е 
разполагал, за да се докосне до 
магията      на       необятността     на 

равнината, тя остава 
изключително свидна и 
продължава съществуването си в 
спомените му далеч след 
напускането на плодородната 
Добруджа. Широко известно е и 
твърдението на писателя: „Във 
всяка моя работа мисълта ми е там 
(в Добруджа) – там е моят пейзаж, 
там са героите ми – битът, 
работата и съдбата им. Пък и аз с 
всичките си спомени и с цялото си 
същество принадлежа на 
Добруджа“.
Творецът успява да изгради 
изключително сензитивна и 
чувствена връзка с природата, с 
която малцина съвременни 
добруджанци биха могли да се 
припознаят.
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Преселването на българите от 
Северна Добруджа (15 536 кв. км) и 
настаняването им в Южна 
Добруджа (7 696кв. км) е един от 
най-важните процеси  в живота на 
българското общество през 1940 – 
1941 година. Съгласно член III на 
Крайовския договор (7.IX.1940 г.) в 
срок от 3 месеца румънското и 
българското население от двете 
части на Добруджа задължително 
трябва да бъде разменено, а на 
бълrарите от останалата 
територия на Румъния се дава 
правото при желание да се 
преселят в България в 
едногодишен срок.

Българското правителство не 
успява да наложи преразглеждане 
на клаузата за задължително 
изселване на българите от Северна 
Добруджа. Съгласява се на 
размяна  на   населението,  която  е 

исторически неправилна и 
ощетява българската страна. 
Изселва се коренно българско 
население от Северна Добруджа и 
се заменя с румънци от Южна 
Добруджа, настанени там брутално 
от румънската държава след 
Първата световна война. 
Принудителното изселване 
предизвиква силни емоции сред 
българите в Северна Добруджа, 
преобладава недоволството заради 
изоставяне на домове и имоти, 
силното безпокойство пред 
неизвестността на бъдещето. 
Преселването се превръща в лична 
трагедия за севернодобруджанци, 
но като цяло те приемат стоически 
своята съдба. Румьнските власти 
умишлено не информират 
севернодобруджанските българи за 
правата, които имат при 
преселването в Южна Добруджа.



  

Общо от Южна Добруджа 
през 1940 г. се изселват 83 926 
румънски колонисти, които 
оставят жилищата си в лошо 
състояние (без дограма, 
полуразрушени) и съборени 
стопански постройки. Румънските 
власти успяват да оставят в Южна 
Добруджа около 23 000 власи, 
заселени преди 1878 г. и колонисти 
румънци, настанени след 1919 г.

До 14.XI.1940 г. от Северна 
Добруджа пристигат 63 117 
българи (около 17 000 семейства). 
Българските власти изразходват за 
ремонти едва около 6 млн. лева. 
Румънските изселници нанасят в 
Южна Добруджа скъпо струващи 
щети и общински 
административни повреди на 
болници, пощенски станции 
сгради. Реколтата в Южна 
Добруджа, която българите трябва 

да приберат в замяна на 
оставената от тях реколта в 
Северна Добруджа, в по-голямата 
си част е прибрана в зелено 
състояние от изселващите се 
румънци или унищожена, а 
горите са изсечени масово. 
Данъчните регистри на селищата 
в Южна Добруджа, кадастралните 
планове и други обществено 
значими архиви са незаконно 
пренесени в Румъния.
Към 1.XI.1940 г. при най-
неблагоприятни климатични 
условия започва преселването на 
севернодобруджанските българи с 
параходи по р. Дунав и Черно 
море, с влакове и каруци. Самото 
придвижване до границата на 
българите от Северна Добруджа е 
съпроводено с редица унижения, 
те често са подлагани на обиди и 
явен грабеж. Част  от имуществото 



  

на българските изселници е 
реквизирано срещу мними или 
peални, но във всички случаи 
преувеличени данъчни 
задължения. Румънските власти 
незаконно заграбват от българите 
намерените златни предмети, част 
от покъщнината, дрехите, пари, 
добитък и дори изваждат златни 
зъби и коронки.

По спомените на прапрадядо 
ми Атанас Иорданов Стойчев, 
роден в с. Потур, Тулчански окръг, 
през 1900 г., той скрива златните 
предмети в гредата на каруцата си 
и успява да избегне румънските 
грабежи. Румънските власти 
подлагат на натиск и шантаж 
българите в Северна Добруджа, 
принуждават ги да продават на 
безценица своя земеделски 
инвентар и добитък, като лъжат, 
че  нямат  право  да ги  пренасят  в 

Южна Добруджа.
Румънските полицаи, 

митничари и членове на 
„Желязната гвардия”  грабят вещи 
на българските преселници още по 
пътя към границата. Най-
значителен брой българи от 
Северна Добруджа се придвижват с 
влак, следвани от каруци и с 
параходи. Българските военни 
помагат при товаренето и 
разтоварването на багажите, а 372 
военни и 45 частни камиона 
извозват преселниците до новите 
местожителства.
Изоставили къщи, ниви, лозя, 
градини, пасища и т. н., българите 
от Северна Добруджа пристигат в 
България само с каруците и част от 
добитька си. Сериозен проблем за 
тях са ограбените и демонтирани 
румънски къщи в Южна Добруджа, 
изхранването    на   хората.   Георги 



  

Попов, роден през 1931 г. в с. 
Саръкьой, Северна Добруджа, 
разказва: „В селото Касъм, където 
ни преселиха (дн. гр. Ген. Тошево – 
бел. моя), заварихме оставени от 
румънците къщи без дограма, 
разградени дворове, съборени 
пристройки. За да спре течението в 
стаите, закривахме прозорци и 
врати с шума и слънчогледови 
стебла“. Трудности има при 
изхранването на добитъка, 
отоплението на къщите. 
Българската държава и местното 
население помагат ефективно на 
преселниците.

Севернодобруджанци са 
оставили обработваема земя, 
ливади и лозя на обща стойност 1 
356 469 000 леи. Оземляването на 
преселниците се извършва от 
пролетта до есента на 1941 г. 
Обработваеми   земи   се   дават   на 

църквата, училищата, читалищата 
и трапезариите. С 101 281 дка земя 
са обезщетени собственици, 
засегнати от румьнските власти, а 
21908 дка оформят селските мери за 
пасища. Преселниците обаче 
получават значително по-малки 
парцели от притежаваната от тях 
земя в Северна Добруджа, а около 3 
700 домакинства изобщо не са 
оземлени от българската държава. 
Същите недостатьци има и при 
раздаването на лозя и градини.

От май до юни 1941 г. от 
Северна Добруджа се преселват 
още 2 993 българи, като българското 
правителство заплаща транспорта 
по река, море и с влак на всички 
преселници за времето 1940 – 1941 г. 
Втората вълна севернодобруджанци 
използва 32 частни камиона и 2 
автобуса, като донася 744 коня, 177 
говеда,   8  бивола,   1 942   овце,   204 
  



  

свине и 2 934 птици. От началото 
на 1942 г. българската държава 
легализира всички документи за 
образование на добруджанци, 
учили в румънски училища. С 
Министерско постановление от 
22.III.1942 г. се урежда поземленият 
въпрос. Раздават се земи на 
преселниците земевладелци, равна 
на оставяните ниви в Северна 
Добруджа в зависимост от 
категорията им. Връща се 2/3 от 
размера на земята, секвестирана от 
Румъния, на българските 
поданици добруджанци. 
Оземляват се безземлени и 
малоземлени земеделци 
южнодобруджанци в размер до 5 
ха. Онези собственици, които не 
получат натурална част или 
цялата им експроприирана земя, 
получават парично обезщетение 
по 1 500 лв. за дка в облигации с 5% 

проста лихва за 20-годишен срок 
за погасяване.

През 1943 г. доброволно се 
преселват около 200 румънци от 
Южна Добруджа и 200 българи от 
Северна Добруджа. Преселването 
на населението означава 
неизбежно откъсване от домовете, 
влошаване на икономическото 
положение, проблеми с 
адаптацията на новите 
местожителства.

Българо-румънско 
споразумение от 1.IV.1943 г. 
задължава Румъния да върне на 
България всички архиви, 
отнасящи се за Южна Добруджа. С 
протокол от 16.VII.1947 г. се 
ликвидират финансовите дългове 
на България към Румъния. 
Спогодба от 1952 г. урежда 
българските градски имоти в 
Северна   Добруджа    да    са    вече 



  

собственост на румънската държава, 
а румънската градска собственост в 
Южна Добруджа преминава в 
собственост на българската 
държава. Указ на Президиума на 
Народното събрание събрание от 
6.II.1954 г. урежда реда и начина за 
получаване на държавни недвижим 
имоти в замяна на оставените 
градски имоти в Румъния от 
българските преселници.

В заключение трябва да 
отбележим, че България допуска 
грeшка с преселването на нашите 
сънародници от Северна Добруджа. 
Бившият румьнски министър 
Адриан Настаcе на 24.VI.1991 г. 
заяви пред Великото национално 
събрание в Букурещ, че Южна 
Добруджа през 1940 г. е окупирана 
от България. Нашата дипломация 
мълчи за факта, че Турция 
забранява  църквите  на българите в 

Истанбул и Одрин да използват 
звън от камбаните си. Българското 
правителство се прави на разсеяно, 
че Гърция има 500 000 
славяноезично население в 
северната си част, които е 
българско. Нашата дипломация не 
реагира на ликвидирането в 
Румъния на българските 
артефакти, паметници от войните и 
исторически обекти.
Днес в Северна Добруджа няма 
българска телевизия, а в Южна 
Добруджа се излъчват над 5 
румънски програми. Учебниците 
по история са безмълвни за тези 
събития.
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Ясно е, че след Руско-турската 
освободителна война и 
настъпилият Берлински договор, 
който определя докъде се 
простират нейните граници, те 
неведнъж претърпяват промени. 
Случват се събития, чийто резултат 
не може да се предвиди, и само 
едно се знае със сигурност – те ще 
бъдат съдбоносни за нашата 
история. Такъв е случаят и с Южна 
Добруджа.

Определено областта е високо 
ценена и желана придобивка за 
България и Румъния. Географски 
погледнато, тя е изключително 
благодатна – освен отличните 
условия за растениевъдство и 
плодородните земи, които 
неминуемо предразполагат за 
добра реколта, географското 
разположение на Южна Добруджа 
е    и      стратегическа      територия. 

Кралство Румъния прави 
множество опити и предявява 
изключителни претенции за 
териториални размествания в 
нейна полза, като един вид 
компенсация за отнетата и Южна 
Бесарабия, които в началото 
категорично се отхвърлят. Тогава се 
вземат по-сериозни мерки, които 
скъсват дипломатическите връзки 
между двете държави – Румъния се 
намесва в Междусъюзническата 
война и на 28 юни 1913 г. 
преминава северната ни граница 
към Добруджа. Накрая на 22 юли 
1913 г. е сключен мирен договор, 
който решава Южна Добруджа да 
остане в пределите на Румъния и 
така задоволява етнически и 
исторически неоправданите  ѝ
претенции – в Северна Добруджа 
румънският елемент след 
дългогодишната   колонизация   все 
 



  

още не е достигнал преобладаващо 
мнозинство, а в Южна Добруджа 
броят на регистрираните румънци 
е нищожен. Настъпват лоши 
времена за българите – те биват 
насилствено прогонвани, 
унижавани и асимилирани в 
обществото. Каквото и да се каже, 
би било малко… Но България не 
забравя своите мъченици! На 19 
август 1940 г. протичат трудни 
преговори между двете страни. 
Румъния се стреми да направи 
възможно най-малки отстъпки, но в 
крайна сметка ииѝ  се налага да върне 
южната част на Добруджа на 
Царство България. По данни 88 000 
румънци, заселени от румънските 
власти след края  на Втората 
балканска война през 1913 г., са 
принудени да напуснат и да се 
преселят на север, докато 68 000 
българи     от     северната    част   се 

преселват в родината. Така цар 
Борис ІІІ постига истинска победа 
– по военно време (Втора световна 
война). Без нито една пролята 
капка кръв, а по мирен път 
България си връща изначалната 
територия. Именно този му 
блестящ дипломатически ход води 
до прозвището му Цар 
Обединител [1]. Тогава той 
тържествено обявява всеобщата 
победа със своята реч: „Не 
забравяйте, че Добруджа е наша не 
само защото бе откъсната от нас. Тя 
е двойно по-наша, защото бе обляна с 
българска кръв и пази спомена за 
беззаветно храбрите дивизии при 
Тутракан и Добрич и величавите 
действия на нашата конница навред 
по Добруджанската равнина”.

Може би по-величави от 
думите му са спомените от 
посрещането       на       българските 



  

войски и администрация в 
населените места на изстрадала 
Добруджа, но това ще оставя да 
прецените сами. Достатъчно е 
човек да хвърли само един поглед 
към старите албуми с 
фотографии, документиращи 
огромното въодушевление, 
обхванало посрещачи и 
посрещани. В утрото на 21 
септември 1940 г. българска 
военна частна част, състояща се от 
гвардейски конен полк и конна 
батарея, потегля по шосето от Русе 
към Тутракан. Точно в 9 часа на 
граничния камък между двете 
държави, в присъствието на много 
жители от селата Нова Черна, 
Сяново и Старо село, се извършва 
символичното предаване и 
приемане на областта Южна 
Добруджа между военния 
министър         генерал        Теодоси 

Даскалов и румънския генерал 
Замфиреску. Девойки, облечени в 
традиционни добруджански 
носии, обсипват с цветя 
официалните лица и войниците. 
В центъра на Тутракан е 
издигната голяма арка, 
заобиколена от хилядно 
множество. На същия ден биват 
посрещнати българските войски и 
в Балчик. Специално за това е 
сформиран Морски окупационен 
отряд, който, натоварен на кораба 
„Бургас“, е тържествено изпратен 
в 11 ч. от варненското 
пристанище. Към 14 ч. Морският 
отряд навлиза в града, посрещнат 
тържествено от гражданството. 
Всички в колоната, от началника 
на флота контраадмирал Тошев 
до последния моряк, са обкичени 
с цветя и кърпи, везани  с красиви 
добруджански шевици.  В  Добрич 
 



  

 

семейства купуват платове – бяла, 
зелена и червена коприна, за 
направата на знамена и изготвят 
плакати, с които да посрещнат 
българската армия на 25 
септември 1940 г.  Но определени 
домакинства са вземали топче 
плат само от един цвят, например 
бяла коприна, други пък са 
купували само зелена коприна, а 
третата група – червена, за да не 
се усъмнят местните власти, че се 
подготвя нещо. Така са 
направени хиляди национални 
флагове, от които три се 
съхраняват в Добрич. Изработени 
са 5-хиляди кърпички с лика на 
войводата Стефан Караджа, 
считан за патрон на 
добруджанското освободително 
движение, с които гражданите са 
закичвали войниците. Целият 
град    е    застлан     с    килими   и 

домашно тъкани черги, по които 
трябва да премине войската. 
Официалните лица заемат местата 
си по предварително подготвена и 
украсена с трибагреници и 
портрети на герои трибуна. Сред 
тях са генерал Георги Попов, 
чуждите аташета, съпругата на Й. 
Йовков – Деспина, поетесите Дора 
Габе и Елисавета Багряна, сложили 
на главите си войнишки кепета. 
Навсякъде звучи химнът „О, 
Добруджански край“ [4].  С две 
думи България ликува! Самият цар 
Борис  III  посещава град Добрич 
две години по-късно – на 1.11.1942 
г. [2;3]

България ликува и днес, и 
всяка година, в която се отбелязва 
това почетно събитие. И с всеки 
следващ юбилей, и с всеки следващ 
спомен ликуват и възрастните ни 
близки,   преживели   подписването 



  

на Крайовския договор, и с всеки 
техен разказ ликуваме и ние, 
младите, облагодетелствани да ги 
чуем. Защото историята, чута от 
първо лице, е неподправена, тя 
носи емоционалните белези от 
онова време. Тя ни кара да се 
замислим за истинското, 
същинското – не само за фактите и 
постиженията, а за хората – за 
техните вълнения тогава, за 
тяхното битие, в случая – за 
тяхната тържествена подготовка – 
защото хората правят историята!
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