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БАЛКАНСКАТА ВОЙНА И АЛТЕРНАТИВИТЕ 
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ 

Ст.н.с.д.и.н Божидар Димитров 
Директор на НИМ 

Главната историческа задача пред българския народ 
след като в 1396 г. и над последната българска крепост се 
развя флагът на османските нашественици бе в течение на 
482 години възстановяването на българската държавност. Във 
вълчите времена на тогавашния свят единствено собствената 
държава бе необходимата гаранция за прогресивно развитие 
на всеки народ в демографско, икономическо и културно от-
ношение. Мимоходом искаме да отбележим, че нови идеи в 
това отношение се появиха едва след 1945 (идеите за обеди-
нена Европа например). 

Възстановяването на българската държавност стана в 
1878, след като през 1876 българският народ чрез Априлско-
то въстание направи заявка за независима държава и прину-
ди Великите европейски сили да поставят пред турския сул-
тан въпроса за автономно управление на българските земи. 
Отказът на султана да изпълни това решение на европейски-
те сили, взето на Цариградската конференция (декември 
1876 г.) доведе до военно изпълнение на волята на Европа. 
Тази задача изпълни Русия чрез Руско-турската война през 
1877-1878, подпомогната щедро от български въоръжени час-
ти (Българското Опълчение и стотици чети), храни, матери-
али, разузнавателни данни. 

Идеята на българската политическа мисъл от епохата 
на национално-освободителни ге борби бе възстановената бъл-
гарска държава да обхваща всички територии на Балканите, 
населени с българи. Тази идеа имаше един блестящ успех в 
1870 г., когато със султански ферман бе учредена независи-



ма българска църковна институция - Екзархията. Приетият 
принцип - границите на Екзархийските епархии да обхващат 
териториите населени преимуществено с българи-християни 
очерта българското етническо землище от Ниш до Черно мо-
ре, от Охрид до устието на Дунав и от Тимок до околности-
те на Цариград и Солун. Не само българите, но и европейс-
ките политици схващаха тези предели не само като църков-
ни, но и като бъдещи политически граници на България. И 
макар, че писана национална доктрина от типа на гръцката 
"Мегали идея" или сръбското "Начертание на Гарашанин" ни-
кога не се появи в българската политическа мисъл идеята 
"всички територии на Балканите, населени с българи в гра-
ниците на една държава" стана на практика водещо начало за 
поколения български политици. 

Възстановяването на българската държавност бе окон-
чателно утвърдено на Берлинския конгрес на Великите сили 
през юли 1878 г. Водени от взаимните си противоречия, стра-
хове и егоизъм Великите сили се отказаха от идеите си на 
Цариградската конференция да възстановят българската дър-
жавност на базата на границите на Екзархията и безпощадно 
разкъсаха българското етническо землище. От територията 
между Дунав, Стара планина, и Софийския санджак бе фор-
мирана държавата Княжество България, васал на Османска-
та империя. Дори от този географски ареал бе откъсната Се-
верна Добруджа (територията от Дунавските устия до пара-
лела Силистра-Дуранкулак) и предадена на Румъния, чиито 
власти дълго отказваха да приемат тази територия дадена им 
в замяна на отнетата им Бесарабия. Румънските политици с 
право пледираха, че в тази територия не живее румънско на-
селение, а и че самото преминаване на румънските граници 
на юг от Дунав завинаги ще я сблъсква с България и бълга-
рите, с които те дотогава нямаха никакви противоречия. Не-
що повече - Румъния бе сигурна и спокойна база на българ-



ската национална революция през XIX век. 
От Горна Тракия (територията от Ихтиманските въз-

вишения до Черно море и от Балкана до северните поли на 
Странджа, Сакар и Родопите) бе формирана една странна ав-
тономна област Източна Румелия - име никога не съществу-
вало в историческото минало на тези земи. Областа бе под 
управлението на губернатор, назначаван от турския султан. 
Останалата част на Тракия от Черно море до р. Места бе вър-
ната директно в територията на Османската империя. Такава 
бе и съдбата на географската област Македония - 75 000 кв. 
км между Места на изток и планинския гребен западно от 
Охридското езеро и от р. Бистрица на юг до границата на Ко-
сово на север. Същевременно на Сърбия бяха подарени насе-
лените с българи земи източно от река Българска Морава -
Вранско, Пиротско, Нишко. 

Главната историческа задача на българския народ и 
неговите обществени водачи след възстановяването на Бъл-
гарската държава стана освобождението и обединението на 
всички земи, населени с българи в границите на Отечеството. 
Тази задача бе приоритетна за българската политическа ми-
съл до 1944 г. и едва тогава бе изместена от други обществе-
ни идеи поради коренно променените реалности в Европа и 
света. Отчитайки, че не може да води борба на три фронта 
срещу държавите получили от Берлинския конгрес български 
земи (Османската империя, Сърбия и Румъния) усилията на 
българската политическа мисъл се съсредоточиха върху бор-
бата за освобождение на българските земи, останали в грани-
ците на Османската империя. Първо, защото те съставляваха 
около 90 % от българските земи, попаднали в чужди държа-
ви и близо 95 % от българското население, живеещо под чуж-
да власт. На второ място именно в борбата срещу ислямска-
та държава България може да разчита както на масова подк-
репа на местното християнско население (включително и на 



някои небългарски групи - арменци, евреи, част от власите и 
т.н.), така и на военни и политически съюзници всред Вели-
ките сили. А при определени обстоятелства и на някои от 
балканските си съседи. Ислямската Османска империя се смя-
таше за чуждо тяло в европейската цивилизация и като цяло 
се разчиташе, че европейското обществено мнение безрезер-
вно ще стои зад българските действия за национално обеди-
нение. Действия за откъсване на българските земи, подарени 
на Румъния и Гърция от Великите сили в Берлин през 1878 
г. биха сблъскали България с общоевропейската система за 
регулиране на отношенията в Стария континент. А за съжа-
ление и много бързо българското население в тези земи загу-
би позиции в демографско отношение и се превърна в мал-
цинство спрямо румънци и сърби. И поради изселване към 
България на една част от това население и поради денацио-
нализация на друга част. Все пак българската обществена ми-
съл не забравя и тези земи, но решението на въпроса се от-
лага за бъдещия общоевропейски катаклизъм и както ще ви-
дим по-нататък именно тогава и ще бъде поставен. В 1878 г. 
и десетилетия след това, образно казано всички усилия ще 
бъдат насочени на юг в пределите на Османската империя, 
където върху близо 100 000 кв. км в Македония и Тракия жи-
веят един милион и половина българи. 

Насоките, които вземаха действията на българското 
общество за освобождението на южните български земи меж-
ду 1878-1912 г. бяха много, разнообразни и в пряка зависи-
мост така от вътрешната и външната политическа ситуация в 
определен период. На правителствено ниво българскитеуси-
лия бяха насочени към промяна на статута на една или дру-
га област, провеждането на реформи, облекчаващи живота на 
българското население, разширяването на дейността на бъл-
гарските църковни, културни и просветни институции. Бъл-
гарските правителства обръщат особено внимание на Македо-



пия и това е напълно естествено. Тя е най-голямата от всич-
ки претендирани територии (над 70 000 кв. км) и в нея е кон-
центрирано две трети от българското население в Османска-
та империя. Почти до началото на войните за национално 
обединение българските правителства твърдо стоят зад прин-
ципа за неделимостта на географската област Македония, т.е. 
при търсенето на военни или политически съюзници за реа-
лизация на българските претенции части от Македония не 
могат да бъдат търгувани при никакви обстоятелства. 

Дори днес е трудно да се разбере това съсредоточава-
не на българската политическа мисъл върху Македония, коя-
то е наистина отлично забележим приоритет и на правителс-
твени и неправителствени усилия в този период. В геополи-
тически план двете Тракии (Източна и Беломорска) имат 
значително по-голяма тежест, тъй като осигуряват на Бълга-
рия излаз на второ море (Егейско) и разширен излаз на Чер-
но море. При повече късмет и излаз на трето (Мраморно) мо-
ре. От стопанска гледна точка топлите равнини от Мидия на 
Черно море до устието на Места също са много по-стойност-
ни от цялата македонска територия заета в по-голямата си 
част от стръмни и обезлисени планини. 
Силни обществени групи опитаха и други пътища за пости-
гане на освобождението и присъединяването към България на 
етническите ни територии в Османската империя. От тях 
най-значим бе опитът да се сформира национално-освободи-
телна организация на българското население в османските 
граници, което само да вдигне въоръжено въстание, да пос-
тигне военна победа над войските на Османската империя и 
присъедини земите си към България. В най-лошия случай 
(всъщност при съотношението на силите той бе най-вероят-
ния) репресиите над въстаналото население да предизвикат 
действията на Европа и България срещу Османската импе-
рия, които да доведат до освобождението му. Нито Креснен-



ското-Разложкото въстание (1878), нито Горноджумайското 
(1902), нито Илинденско-11реображенското (1903), доведоха 
до търсения от въстаниците ефект. Европа не реагира в же-
ланото направление, тъй като по различни причини великите 
европейски държави, ангажирани от други локални конфлик-
ти и подготвящи се за големия световен сблъсък се стремяха 
да запазят съществуващото положение на Балканите. Бълга-
рия бе слаба във военно отношение, за да реши проблема 
чрез военна акция срещу Османската империя. А и на бъл-
гарските политици, че освен османските войски щяха да 
срещнат дори при успех срещу тях гръцки, сръбски и румън-
ски войски. Претенции към претендираните от България те-
ритории в Тракия и Македония предявиха веднага след 1878 
г. и Сърбия и Гърция, а и Румъния постави иск за компенса-
ции заради "аромънското" (влашкото) население в Македо-
ния. Искът кой знае защо бе отправен в перспектива към 
България и то не толкова поради сигурното присъединение на 
Македония към България, а защото само с нашата страна Ру-
мъния имаше сухопътна граница. Грубата грешка на руските 
политици в 1878 г., които предадоха Северна Добруджа на 
Румъния и така поставиха сами латинско-унгарско-немска 
бариера между Русия и южните славяни даваше вече горчи-
вите си плодове. 

Ако все пак българите в Македония и Тракия упорст-
вуваха във въоръжената борба, причините трябва да се тър-
сят поне в две направления. Първото бе несъмнено големият 
успех в 1885 г., когато бе извършено Съединението на Кня-
жество България и автономната област Източна Румелия 
(Горна Тракия) , циментирано и с кръвта, пролята от българ-
ските войни в победоносната Сръбско-българска война (ноем-
ври 1885). Съединението омайваше умовете и сърцата на хи-
ляди българи в поробените земи и в свободните предели на 
Отечеството и стимулираше действията им. Всички бяха заб-



равили, че Съединението станало "де факто" в юридически 
план не съществуваше до 1908 година. Великите сили бяха 
наложили с Топханенския акт запазването на Източна Руме-
лия като само българският княз бе обявен за неин управител, 
което даваше възможност при определена ситуация да възс-
тановят статуквото. Второто обстоятелство, довело до перма-
нентната въоръжена борба, дори след тежките жертви при 
Илинденско-Преображенското въстание в 1903 бе нахлуване-
то на сръбски и гръцки чети в Македония. Те започнаха бит-
ки не с турските военни и полицейски части, а с българското 
й население. Това бе геноцид - "храбрите" гръцки и сръбски 
четници избягваха сблъсъци не само с турците, но и с четите 
на ВМОРО, но затова пък с нечувана смелост нападаха мир-
ните български села, избивайки жени и деца, безоръжни учи-
тели и свещеници. Действията на гръцките и сръбските чети 
на практика бяха необявена война с България, на която цял 
свят към 1903 г. призна негласно правото да владее някога 
Македония, тъй като вече се знаеше, че тя е населена пре-
димно с българи. Войната на статистиките за числеността на 
населението в Македония и Тракия бе решително спечелена 
от България и то не толкова поради българските усилия, кол-
кото поради обективните отчети и доклади на руските и за-
падно-европейските консули и учени, станали между 1878-
1903 г. достояния на световната общественост. Но именно не-
успехите на въстанията, турският терор и геноцидът, осъщес-
твяван от гръцките и сръбските чети след 1903 г. започнаха 
бавно, но неумолимо да променят съотношението на народ-
ностите в Македония и Тракия в българска вреда. Хиляди 
български семейства се изселваха ежегодно - главно в Бълга-
рия, но и в САЩ, Канада, Западна Европа. Този процес осо-
бено се засили след 1908 г., когато в Османската империя т.н. 
"младотурци" взеха властта. След кратък флирт с демокраци-
ята младотурците засилиха репресиите над местното българ-



ско население. Структурите на ВМОРО, които доверчиво се 
бяха легализирали (много четници и воеводи даже постъпиха 
на турска служба) и помогнаха с чети на "младотурците" да 
потушат султанския контрапреврат в 1908 г., понесоха силен 
удар. За няколко месеца загинаха 19 воеводи - повече откол-
кото в Илинденско-Преображенското въстание. 

Всичко това принуди българското общество да се ори-
ентира към радикално средство за решаването на проблема -
война с Османската империя. Не, че този път не бе обсъждан 
и преди това. Но за осъществяването му липсваше както дос-
татъчно българска военна помощ, така и елементарно съгла-
сие между балканските държави и Великите сили. В 1902 г. 
България сключи таен договор с Русия, който предвиждаше 
при съвместна война с Османската империя България да по-
лучи претендираните земи. Опитите да се привлече Сърбия 
обаче за съвместни действия бяха системно проваляни от ав-
строунгарската дипломация. А и за Русия влязла във война с 
Япония на следващата година не бе възможно да се отзове на 
отчаяните апели на България по време и след потушаването 
на Илинденско-Преображенското въстание. През 1905 г. след 
тежките поражения при Мукден, Порт Артур и Цушима рус-
кият император призна поражението на Русия, а пламна и 
първата руска революция. Договорът стана къс хартия, а и на 
Русия й трябваха дълги години за превъоръжение. За да ста-
не велика сила й трябваше и флот - и балтийската и черно-
морската ескадри бяха потопени в Японско море. 

В 1911 г. и първите месеци на 1912 г. Османската им-
перия попадна в тежка вътрешно и външно политическа кри-
за. Италия обяви война на османците, желаейки да откъсне 
Триполитания (Либия). Италианска ескадра се промъкна до 
Дарданелите и обстреля бреговите укрепления, а войските й 
успешно извършиха десант на либийския бряг и настъпиха 
към тънкичката верига укрепени селища в единствено обита-



ваната крайбрежна зона. Избухнаха въстания на арабските 
племена в Йемен. Албанците в западната част на Балканския 
полуостров се разбунтуваха и нанесоха тежки поражения на 
изпратените срещу тях войски. Впрочем цели части, комплек-
тувани от албанци преминаваха на страната на бунтовници-
те. През юли 1912 г. албански орди нахлуха в Тетово и Ве-
лес - това бе в отговор на опита на младотурците да отменят 
използуването на албанското писмо. 

Балканските държави разбраха, че трябва да бързат. 
Стремежите на албанците да създадат албанска държава бе 
подкрепян решително от Австроунгария и реализацията на 
проекта включваше територията на днешна Албания, Косово, 
Северна и Западна Македония, Нови пазар, Санджак и Юж-
на Черна Гора. Успехът на този проект означаваше край на 
сръбските стремежи на юг и затова сърбите станаха склонни 
на преговори с България, която както видяхме поради нап-
редващото обезбългаряване на Македония и Тракия също 
имаше достатъчно основания да прави компромиси. Русия ве-
че знаеше, че в очертаващата се световна война ще се бие 
срещу Германия, Австро-Унгария и Османската империя, за-
това дипломацията й активно заработи за оформянето на 
Балкански съюз на християнските славянски православни 
държави. Освен България и Сърбия в него трябваше да влезе 
и Черна Гора. В Петербург смятаха, че армиите на тези дър-
жави, дори и да не издържат докрай натиска на двете цент-
ралноевропейски велики сили и Османската империя, при 
световна война ще привлекат достатъчно техни войски и ще 
им нанесат достатъчно сериозни загуби, за да облекчат сери-
озно руските войски по бъдещите фронтове в Полша и Ук-
райна. Изпреварвайки събитията трябва да споменем, че Ру-
сия "преизпълни" плана си, привличайки в съюза и Гърция. 
Тя не влизаше първоначално в плановете на Русия, тъй като 
се смяташе, че близките родствени връзки на гръцкия крал с 



германския кайзер и влиянието на последния върху краля из-
ключва шансовете за успех. Но ... човек предполага, а господ 
разполага. В случая не толкова господ, колкото страха на 
Атина да не остане настрана от разпределението на "османс-
кото наследство" в Европейската част на Османската импе-
рия. 

Българският политически елит в създалата се обста-
новка бе изправен пред огромно предизвикателство. Необхо-
димо бе да постигне в преговорите с бъдищите си съюзници и 
великите сили най-изгодно за страната разпределение на ос-
вободените територии. Необходимо бе да мотивира българс-
кия народ за жертви и решителна борба. Необходимо бе да 
подготви въоръжената сила на този народ за продължителни 
и кръвопролитни военни действия. 

ПОЛИТИЧЕСКА И ВОЕННА ПОДГОТОВКА 
НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА 

В началото на 1912 г. българският политически елит 
психологически узря за две важни стъпки. Първата бе, че си-
туацията с поробените българи в границите на Османската 
империя трябва да бъде решена максимално бързо и то с вой-
на. Трезвата преценка на собствените сили показваше, че то-
ва не може да стане със самостоятелна акция и това обусла-
вяше втората стъпка - съюз с балканските християнски дър-
жави, имащи също претенции към Османската империя -
Сърбия, Гърция и Черна Гора. Това вече предполагаше ком-
промиси с дотогавашните български цели, най-важната от ко-
ито бе неделимостта на Македония. 

А. Съюзът със Сърбия 
На власт в България в съдбоносната 1912 г. бе прави-

телството на Гешев-Данев. Това бяха хора, изповядващи 



КАЛ КАНСКАТА ПОЙНА II АЛТЕРНАТИНИТЕ 
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ 

убеждението, че България сама може да реши проблемите си, 
ако има за стратегически партньор между Великите сили Ру-
сия. Това убеждение почиваше на обстоятелството, че Русия 
също имаше скрити териториални претенции към Османска-
та империя, включващи пълното й ликвидиране като държа-
вен субект и присъединяването към руската империя на цяла 
Мала Азия, Цариград и зоната на Проливите. Руските пре-
тенции тук се докосваха с българските (в Източна Тракия) , 
но Гешев и Данев не се притесняваха особено от този факт. 
Те бяха убедени, че Източна Тракия може да бъде поделена 
по някаква линия (по течението на р. Ергене, вододела на 
Черно и Мраморно море или някоя друга). В крайна сметк та-
кава линия бе намерена (Мидия-Енос) и тя задоволяваше до 
голяма степен българските претенции. Мидия-Енос наистина 
оставяше няколко десетки български села в Османската им-
перия (респективно в бъдещата територия на Руската импе-
рия), но затова пък и в българската територия оставаха де-
сетки турски и гръцки села и вече в мирни условия бе възмо-
жен обмен на население и имоти. Привличането на Русия ка-
то стратегически партньор означаваше, че евентуален Бал-
кански съюз на християнските държави щеше да има на своя 
страна и Франция и Великобритания. Антигерманският блок 
в предстоящия световен конфликт бе вече оформен и нито ед-
на от двете Велики сили не би рискувала да скъса съюза си с 
една шеста част от земната суша и десетмилионната й армия 
заради дребните (за мащабите на Великите сили) спорове 
между балканските държави. Разбира се Данев и Гешев прек-
расно разбираха, че опора в Русия ще направи Германия и 
Австро-Унгария врагове на България, но печалбата си заслу-
жаваше риска. Още повече, че германският блок още не бе 

готов за световен конфликт. 
След преговори, водени в Белград при участието на 

руския посланик Хартвиг на 29.11 (по стар стил) 1912 г. меж-



ду България и Сърбия бе подписан "отбранителен" съюз. Той 
предвиждаше при война с Османската империя България да 
получи цяла Тракия, а Сърбия Косово и Санджака. Що се от-
нася до Македония договорът предвиждаше тя да бъде разде-
лена на две зони - безспорна и спорна. Безспорната (по една 
линия, вървяща от възвишенията на Куманово, северно от 
Велес и излизаща на Охридското езеро над Струга), Бълга-
рия получаваше веднага след войната. Спорната зона включ-
ваше днешна Северна и Западна Македония (Кумановско, 
Скопско, Тетово, Гостивар, Дебър) трябваше да се реши на 
кого да принадлежи след войната, като за критерий се вземе 
приноса на двете страни във войната. При поява на спорове 
арбитър трябваше да бъде руският император. Тайни военни 
спогодби, сключени в следващите месеци уреждаха силите на 
бойните фронтове, с които щяха да действуват армиите на 
двете страни. Решено бе двойно по-голямата българска армия 
да воюва с основните си сили в Източна Тракия, където се 
очакваше да се струпат по-голямата част от войските на им-
перията. В Македония българите можеха да използуват само 
една дивизия по тези спогодби. 

Много мастило е изписано през последните 90 години 
върху този договор, който определи съдбата на България и 
българите в следващите десетилетия и чийто последствия са 
валидни и днес. Автори, общественници и политици критику-
ват решението на правителството да се наруши принципът на 
неделимостта на Македония, така и спогодбата основните си-
ли на армията ни да бъдат насочени в Източна Тракия, кое-
то означаваше Македония да бъде окупирана от Сърбия, а 
южната й част от Гърция. Това означаваше България да се 
остави след войната на добрата воля на съюзниците си, а на 
Балканите (впрочем не само там) такива понятия като "доб-
ра воля" не струваха и пукната пара в тази епоха. 

Ако анализираме почтено ситуацията в 1912 г. трябва 



да признаем, че правителството нямаше друга алтернатива. 
Българското присъствие в Македония бе сериозно отслабено 
в демографски аспект - стотици хиляди българи емигрираха 
между 1878-1912 г. в България, САЩ, Канада, други загина-
ха във въстания и четническите битки от куршумите на тур-
ци, сърби и гърци. Албанците на свой ред прогониха и завла-
дяха десетки български села в Западна и Северна Македония. 

През 1916 г. една разузнавателна мисия установи, че 
още тогава (ситуацията не е била по-различна от 1912 г.) на-
селението на Гостивар, Дебър и Тетово е до 80-90 % албано-
турско, а на Скопие и Куманово до 50 %. Любопитно, но про-
центното съотношение в тези райони и днес е същото. В Юж-
на Македония значителна част от населението бе с гръцко на-
ционално самосъзнание. Около 50 000 сърби живееха в Се-
верна Македония, увеличаващо се от гнезда на българи рене-
гати (в полза на сръбската нация), появяващи се в Тетовско, 
Гостиварско, Кичевско и дори Велешко. Тенденциите на раз-
витие на тези процеси не бяха в полза на българската кауза. 

И тук трябва да отбележим, че в спорната зона бяха 
включени точно районите, в които албанското, турското и 
сръбското население заедно съставяше 70-80 %. Докато в 
безспорната зона влизаха всички земи, в които българите бя-
ха наистина все още смразяващо мнозинство от населението. 
Там бяха и всички големи български градове в Македония -
Кочани, Щип, Велес, Струмица, Прилеп, Битоля, Охрид. 

Що се отнася до военната спогодба, предвиждаща поч-
ти всички български войски да действуват далече от Македо-
ния трябва да признаем, че тази стъпка бе предизвикана от 
военната необходимост. В Източна Тракия наистина бяха 
струпани основните сили на турската армия и отслабване на 
българските войски там криеше смъртна опасност от пораже-
нието им и настъпление на турците в гъсто населени с бълга-
ри райони в долините на Марица, Тунджа и Черноморското 



крайбрежие. Обстоятелството, че "позволената" от военната 
спогодба българска дивизия (VII Рилска), която можеше да 
действува в Македония бе докарана до състав от 107 000 ду-
ши. Това бе състава на цяла армия и показва, че българско-
то правителство е имало силни съмнения в "добрата воля" на 
Сърбия след войната. Но очевидно за още по-голямо усилва-
не на VII Рилска дивизия правителството и командуването на 
българската армия не е имало нито човешки, нито оръжейни 
ресурси. Заобикалянето на военната спогодба в тази част чрез 
необикновеното "надуване" на VII Рилска дивизия бе единст-
веното, което можеше да направи правителството и то го нап-
рави. 

Б. Съюзът е Черна Гора 
Договор между България и Черна Гора в класическия 

смисъл на думата не бе подписан поради обтегнатите отноше-
ния между сръбската и черногорската управляващи династии. 
Но бе сключена устна спогодба, че Черна Гора ще се включи 
с 30-40 000 бойци при война с Османската империя или с Ав-
стро-Унгария. Любопитен детайл - черногорският княз Ники-
та поиска България да плаща в течение на 3 месеца по 1 зла-
тен лев заплата на всеки черногорски войник. Това правеше 
около три милиона лева и България се съгласи. С Черна Го-
ра България нямаше спорни териториални въпроси и оттам 
удари под кръста не се очакваха. 

В. Съюзът с Гърция 
Ако за нещо трябва да бъде осъдено от историята бъл-

гарското правителство на Данев-Гешов (от държавата то бе 
осъдено в буквалния смисъл на думата през 1922 г.), то без 
съмнение това са условията на договора с Гърция. Той бе 
подписан след мъчителни преговори на 16 май 1912 година. 
Договорът с придружаващата го военна конвенция уговаряше 



условията за съвместна "отбрана" при турско нападение над 
една или над двете високодоговарящи се държави. Но не съ-
държаше най-главното - клауза или отделна спогодба за раз-
пределение на завладените в резултат на бъдещата война те-
ритории в Егейската част на Македония и Тракия. И трябва 
дебело да подчертаем такава клауза или спогодба не бе склю-
чена ПО ВИНА НА БЪЛГАРСКАТА СТРАНА. Гърция бе два 
пъти по-малка от България, армията й три пъти по-малочис-
ленна зле въоръжена и още по-зле обучена и имаше основа-
ния да се страхува от пряк военен сблъсък с България след 
войната при евентуални спорове. Още повече, че политичес-
кия й елит смяташе, че славянското единство ще изгради сре-
щу пея в такъв случай общ фронт от Русия, Сърбия и Бълга-
рия. Затова дипломацията на Гърция съобразно получените 
от краля и правителството инструкции отчаяно се мъчеше да 
постигне споразумение за предварителен раздел на територи-
ите, които щяха да бъдат откъснати от Османската империя. 

Под натиска на Фердинанд, който беше категорично 
против такова споразумение и заявяваше, че България ще бъ-
де в южна посока дотам, докъдето стигне българският войник, 
правителството отказваше докрай сключването на спогодба, 
регулираща раздел на териториите. 

Днес е трудно да се прецени каква точно е причината 
за тази позиция на българския монарх Фердинанд. Дали на-
истина е вярвал, че сръбско-българският съюз под егидата на 
Русия ще издържи на изпитанието на времето и ще диктува 
условията на мира след войната срещу Османската империя? 
Или се е страхувал от реакцията на общественото мнение в 
България и ВМОРО, които не посрещнаха особено възторже-
но раздела на Македония в северна и западна посока в резул-
тат на сръбско-българския договор? Вероятно и поради една-
та и другата причина. Но един отговорен политически екип 
би трябвало да анализира всички възможни варианти на след-



военните събития и да си "върже гащите" с предварително ре-
шение и на този, всъщност най-важен въпрос в българо-гръц-
ките отношения. Още повече, че и на Фердинанд, и на пра-
вителството бе ясно, че в тази посока българският войник не 
може да стигне далече. Не можеше да задържи дори трайно 
окупацията на тези земи още в периода на войната, изтласк-
ван от крупни гръцки въоръжени отряди - на гръцката армия 
или на самоорганизиралата се милиция на местно гръцко на-
селение. Всичко това можеше да се предвиди. 

Г. Отношенията с Румъния 
Още един проблемен въпрос бе пропуснат от българс-

кия политически елит в навечерието на войната - румънски-
те претенции за териториални компенсации при евентуално 
разширение на балканските християнски държави за сметка 
на Македонските територии. Те се основаваха на румънските 
твърдения, че в Македония живеят 400 000 румъни (т.е. вла-
си), за които отговорност носела румънската държава. Власи-
те според всички статистики в Македония не бяха повече от 
50-60 000 души и нямаха нищо общо с историята и развити-
ето на румънската държава. Те бяха потомци на романизова-
ното местно антично население - траки, гърци, илири и т.н. 

При това част от тях говориха арумънски език, а ос-
таналата гръцки, а някои вече само български. Териториални 
претенции Румъния впрочем отправи само към България, тъй 
като само с нея от четирите балкански държави имаше сухо-
пътна граница. Река Дунав впрочем не би била пречка за ис-
кане на компенсация и от Сърбия, още повече, че в Тимош-
ко населението бе до 70 % влашко. Но Румъния успешно ра-
зигра варианта "разделяй и владей", правилно прогнозирайки 
бъдещите противоречия между България и Сърбия, като за-
ложи на приятелството с една от двете страни. За съжаление 
избраният "приятел" не бе България. 



Д. Подготовки на общественото мнение за война с 
Османската империя 

Рядко в историята на човечеството политическия елит 
на една държава е работил в такъв комфорт с общественото 
мнение по въпроса за войната. Обикновено е обратното - то 
трябва да е убедено от елита, че войната е последното сред-
ство, което една страна има, за да реши съществуващ проб-
лем. Нещо повече - в България точно общественото мнение 
изразявано в медиите, публичните сказки, митинги от години 
призоваваше за война с Османската империя. Управляващи-
те освен пълен медиен комфорт разполагаха и с подкрепата 
на основните опозиционни партии. Само малката тогава 
БРСДП (тесни социалисти) мърмореше, че решението на 
балканските проблеми е в Балканска федерация, но идеята и 
тогава, както и днес изглеждаше твърде утопична за голяма 
част от обществото. Идеята за освобождение на поробените 
братя бе завладяла преобладаващата част от народа. Това се 
дължи и на образованието в просветната мрежа (всеки уче-
ник знаеше за страшната неправда, извършена в Берлин през 
1878) и бе широко осведомен за борбите на поробените бъл-
гари и на обучението в казармата, където дори упражнения-
та за бой "на нож" бяха върху чучела, облечени с турски уни-
форми. 

Има, разбира се, още една причина, която често се 
пропуска от изследователите и тя се крие в обстоятелството, 
че преселниците от Македония упражняваха мощно влияние 
върху целокупния живот на страната в този период. Както 
вече писахме по-горе непрекъснато между 1878-1912 г. в 
България се преселваха поотделно или на групи хиляди бъл-
гари от Тракия и Македония. Отделно хиляди млади българи 
биваха изпращани от семействата си в свободна България да 
учат в гимназии и висши учебни заведения (включително и 
дори най-вече във Военното училище) и след завършване си 



намираха работа в армията или държавната администрация. 
Имаше обаче една особеност. За броя на тези българи, 

а и потомците им днес се спори, но явно е, че българското на-
селение не би могло да нарасне от 2,3 млн. души в 1878 г. до 
4,7 милиона в 1912 г. без механичен прираст от 600-700 000 
емигранти, особено като се има предвид, че 300 000 турни и 
българо-мохамедани се бяха изселили през този период. Има-
ше обаче една особеност в този миграционен поток към Бъл-
гария. Българите от Тракия и Мала Азия се преселваха глав-
но в източната част на страната - Варненско и Бургаско. До-
като българите от Македония се заселваха главно в столица-
та София. Тук, опряни па роднински и землячески връзки те 
по-лесно придобиваха образование и по-лесно правеха кари-
ера в държавния апарат, медиите, армията. Вече споменахме, 
че към началото на войната само от Охрид в армията имаше 
към три дузини висши офицери, между тях и пет генерали. 

Повече от ясно бе, че това огромно землячество, кое-
то към 1912 г. бе три четвърти от населението на столицата 
и горе-долу толкова от състава на политическия, военния и 
интелектуалния елит на нацията, не само играеше ролята на 
мощно лоби, за военно решение на проблема с българите в 
Османската империя. Това лоби имаше и въоръжена ръка -
ВМОРО, която можеше да застави да млъкне завинаги всяка 
уста, противопоставяща се на идеите на това лоби. Самият 
Фердинанд, оправдаващ се за липсата на споразумение за 
раздел на териториите с Гърция заявяваше, че се страхувал 
ВМОРО да не го убие, тъй като все пак трябвало да отстъпи 
нещичко и на Гърция, а македонските българи не искали и 
дума да чуят за някакви отстъпки. Македонските българи, за-
ели ключови места в столицата и упражнявайки мощно въз-
действие върху насоките и ходовете на българската политика 
(днес трябва да признаем това) бяха твърде крайни в претен-
циите си. Това е разбираемо - всеки от тях искаше да види 



родния сн край в границите на България - но станали веднъж 
общобългарски претенции, те не допускаха и най-малкия 
компромис в териториално отношение. А политиката за съжа-
ление е и изкуството да нравим компромиси. 

Е. Подготовка на българската армия 
От 1904 г. българската армия бе в процес на превъо-

ръжаване и реорганизация, чиято крайна цел бе превръщане-
то й в армия от типа "въоръжен народ". Договорните задъл-
жения със съюзниците предвиждаха България да участвува с 
300 000 бойци и офицери в общата война с Османската им-
перия. При тогавашния брой на населението (4,5 млн. души), 
от които трябва да се изключат немобилизираните мюсюлма-
ни (турци, цигани и българо-мохамедани - 1 млн. души) мо-
билизационното усилие бе около 10 % от населението на 
страната. Това бе процент, който се смяташе за един от най-
високите във всички европейски армии - мечта за всеки гене-
рален щаб. Един от големите кошмари пък на всяка подобна 
институция е какъв процент от планираните за мобилизация 
ще се явят в казармите. Седемдесет процента се смятаха за 
отлично постижение в Европа, останалите тридесет процента 
си намираха бележки за тежка болест, отлагаха се чрез връз-
ки, емигрираха в чужбина или потъваха в горите като дезер-
тьори. В България също имаше подобни случаи в миналото. 
През Сръбско-българската война почти целия състав на Ру-
сенския окръжен съд избяга в Румъния, за да избегне моби-
лизацията. Така, че и Българският генерален щаб изпитваше 
определени безпокойства дали ще попълни армията до опре-
делена по договорите цифра. 

Мобилизацията в България бе обявена на 17-ти сеп-
тември 1912 година. След два дни стана ясно, че мобилиза-
ционният план е изпълнен на 220 %. В казармите се явиха 
650 000 души - 40 % от мъжкото население на страната, в 



което включваме пеленачетата, старците и децата. В казар-
мите се явиха не само всички боеспособни мъже на българс-
кия народ, но и хиляди нерегистрирани никъде българи от 
Македония, Сърбия, Румъния и Бесарабия, дошли на печал-
ба в България, хиляди учещи в Европа и Русия. Хиляди "от-
писани" от регистрите на страната българи-емигранти в САЩ 
и Канада се завръщаха с препълнени влакове и кораби и ди-
ректно от гарите се отправяха за мобилизационните пункто-
ве. Шестнадесегодишни младежи лъжеха, че са навършили 
вчера осемнадесет, други малолетни неумело подправяха кръ-
щелните си свидетелства, за да влязат в казармата. Навсякъ-
де хората вървяха към бойните знамена като на сватба - ра-
достни, усмихнати, накичени с цветя, понякога придружава-
ни от местния оркестър. 

За съжаление в този момент България нямаше толко-
ва оръжие, за да въоръжи наведнъж толкова мъже. Основна-
та система модерна пушка "манлихера" имаше само за 350 
000 бойци и с тях бяха въоръжени бойните части на трите ар-
мии. В хода на войната чрез спешни доставки от Русия и За -
падна Европа и от трофеи с модерно стрелково оръжие бяха 
въоръжени всички мобилизирани. 

Още по-лошо бе положението с униформите. Като мо-
билизационен ресурс бяха насочвани в миналото износените 
от редовно призованите набори униформи и почти всички бя-
ха окъсани, кърпени или направо парцаливи. Но дори и с тях 
бяха облечени само 300-350 000 души. Мнозина - особено в 
обозните, тиловите и опълченските части участвуваха до края 
на войната със собствените си дрехи. Шестнадесети Орха-
нийски (Ботевградски) полк мина през София на път за 
фронта, облечен в толкова парцаливи униформи, че предиз-
вика незабавно организиране на комитет от софийски граж-
дани за събиране на средства за обличане на армията. Чуж-
дите кореспонденти, които вече бяха напълнили София кла-



теха съмнително глави и окайваха в кафето на хотел "Бълга-
рия" "тези момчета, които ще погинат под щиковете на доб-
ре обучения аскер на империята". Само по-опитните от тях 
видяха в очите на маршеруващите парцаливци желязна и 
мрачна решителност и усетиха, че по кожата им минават ле-
дени тръпки. 

Армията разполагаше с около 1500 оръдия от различен 
калибър (повечето внесени след 1904 г.), значителен брой 
картечници, авиационно звено. Флотът бе съставен от учеб-
ния крайцер "Надежда" и шест модерни за времето си мино-
носци с водоизместимост от 100 т. С брегова артилерия бе за-
щитавана само Варна. Българският флот бе единственият род 
войски, който не можеше да се противопостави на турския 
флот, в чийто състав имаше няколко тежки крайцери, десет-
ки миноносци и други бойни кораби. Заплахата по море не бе 
за пренебрегване, тъй като турските ескадри безпрепятства-
но можеха да унищожат всички български черноморски гра-
дове, да осъществят десант в тила на българските армии в 
Източна Тракия както и да предизвикат въстание на турско-
то население в Североизточна България. 

Обучението на българските войници и офицери бе на 
равнището на съвременната военна наука. Отчитайки, че по-
ради липсата на собствено производство на боеприпаси ще се 
чувства постоянната им липса българският войник бе обуча-
ван особено усърдно на "бой на нож". Боят с щик, гърди в 
гърди, действително се превръща в тази епоха в български 
специалитет. Особено добре бе обучен българският офицерс-
ки корпус. Значителна част от българските офицери освен 
българското Военно училище имаха завършени и специализа-
ции в реномирани военни академии в Русия и в Западна Ев-
ропа. 

Въпреки, че България не бе воювала 27 години немал-
ка част от българските офицери бяха обстреляни. Едни при 



участието си в четите на ВМОРО при сражения по тракийс-
ките и македонските планини, други в пустините на Средна 
Азия или Далечния Изток във войните на руската армия, къ-
дето служеха десетки от тях след участието си в неуспешни-
те опити за преврати. Дори началникът на малката ни ескад-
ра от миноносци (капитан Добрев) бе участвувал в знамени-
тото морско сражение при Цушима на борда на крайцера 
"Димитрий Донской". 



ДЕЙСТВИЯТА ИА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ПО 
ПОРЕЧИЕТО НА р. МАРИ ИЛ И И ИЗТОЧНА ТРАКИЯ 

ЗА САМООТБРАНА ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 1913 г. 

В резултат на военните успехи на държавите от Бал-
канския съюз и най-вече след падането на Одринската кре-
пост на 13 март 1913 г. Османската империя е принудена да 
подпише Лондонския мирен договор на 17 май с. г. 

Според член втори на този договор Турция отстъпва 
на съюзените страни всички свои европейски територии на 
запад от линията Мидия - Енос, с изключение на Албания. 

След превземането на Одрин настъпват промени в те-
риториалното деление на Тракия. Създава се нов Одрински 
окръг, а в Лозенградски окръг, където е най-компактното 
българско население в Източна Тракия, остават околиите: 
Малкотърновска, Василиковска, Бунархисарска, Лозен-градс-
ка, Визенскп, Люлебургазка и Мидийска. В тези райони бъл-
гарската администрация има трудната задача да осигури из-
хранването и настаняването на десетки хиляди бежанци от 
двете верски групи, останали без дом и имот от военните 
действия и от изстъпленията на башибозуците. Още преди 
падането на Одрин там пристигат около 25 хил. души турско 
население, напуснало селата си пред настъпващата българс-
ка армия. Приблизително толкова българи и гърци остават 
без домове поради действията на отстъпващата турска войс-
ка и башибозука. Извършва се и евакуация на българските 
села, разположени в близост до фронтовата линия. Жители-
те им са настанявани в опразнените турски къщи в Лозенг-
радско, Бабаескийско и Люлебургазко. Евакуират се и бъл-
гарските села, останали на юг от линията Мидия - Енос1. 

Една от най-съществените задачи на местното самоуп-
равление е да постави под контрол всички сили, които са по-



тенциална заплаха за сигурността на тила на войските, за 
техните съобщителни и транспортни комуникации. За тази 
цел се обезоръжава мюсюлманското население, което прите-
жава значително количество оръжие и боеприпаси. Оръжието 
се изземва и складира под охраната на въоръжената с част от 
него селска и градска стража. По този начин се изземват ня-
колко десетки хиляди единици стрелково оръжие от различни 
стари и съвременни системи. Старото и негодно оръжие се 
унищожава, а съвременното се предава на българските воен-
ни власти2. 

За стабилизиране на живота в градовете и селата по 
поречието на Марица и в Източна Тракия и за избягване на 
грабежите и мародерствата, по заповед на военния губерна-
тор околийските началници, с помощта на военните 
коменданти, създават общинска милиция и организират 
нейното въоражаване. В нея се включват млади мъже на 
възраст 20-25 години. Техният брой зависи от големината на 
общината - обикновено на 100 къщи се определят по 10 души. 
Общинската милиция е подчинена на кмета и служи според 
указанията на военния губернатор "за запазване на реда и 
безопасността в района на общината" . Обучението се 
извършва от инструктор, който е от състава на 
квартируващата в околията опълченска дружина1. 
С приключването на активните бойни действия на 
Тракийския театър на войната спомагателните дейности на 
местното население не приключват. Формирования на мест-
ната милиция изпълняват конвойни и охранителни задачи по 
съпровождането на турски военнопленници, по съпровожда-
нето на обози или но опазването на пътноинженерни съоръ-
жения или участие в тяхното възстановяване4 . 

Но започналата на 16 юни 1913 г. Междусъюзническа 
война слага край на опитите на българската администрация 
постепенно да възстанови нормалния живот по поречието на 



р. Марица и в Източна Тракия. Още в началото на тази вой-
на турското правителство подготвя своята тактика за нару-
шаване на Лондонския договор. Плановете му предвиждат 
прогонване на българското население до старата граница, ус-
тановена след Съединението през 1885 г. Без да е обявена 
война на България, на 30 юни 1913 г. турските войски пре-
минават линията Мидия - Енос и започва целенасоченото ра-
зоряване, избиване или прогонване на българското население. 

В същото време Тракия е оставена незащитена. Дис-
лоцираната тук 10-та пехотна Родопска дивизия е разпръсна-
та на широк фронт от Черно до Егейско море и е твърде сла-
бо прикритие за един район, в който противникът е струпал 
почти цялата си военна сила. 

Турската войска, командвана от Енвер бей и предхож-
дана от отряди от кюрди и араби, се нахвърля безмилостно 
върху българското население. Това се извършва планомерно 
и с такава жестокост, която потриса съвременниците. 

Зверствата им са документирани от международната 
Карнегиева комисия5 и от анкетата, проведена през 1913-
1914 г. от професор Любомир Милетич'1. 

Особено жестока става турската войска, когато преси-
ча установената линия Мидия - Енос. Разстоянието от нея до 
старата българо-турска граница тя изминава за три седмици. 
Административните власти се разбягват, като оставят на про-
извола ценно имущество и трофеи. Беззащитното българско 
население е подложено на поголовно изтребление. Турското 
нашествие в Източна Тракия протича като добре планирана 
и реализирана маневра. Когато пристигнат в даден район, 
първата задача на турците е да обезоръжат изцяло българс-
кото население, да съберат цялата храна, да изземат добитъ-
ка, да накарат в кратки срокове населението да ожъне, да 
овършее и прибере реколтата, след което я изземват. Едва 
след всичко това те се отдават на обичайните си жестоки из-



стъпления над беззащитното население". 
За поведението на турската войска, съпровождана от 

фанатизирани кюрди и араби, може да се съди по думите на 
турски кавалерист пред Карнегиевата комисия: "Имахме за-
повед първо да грабим и запалваме, а след това да убиваме 
всички мъже.. .'". 

Голяма част от българското население между линията 
Мидия - Енос и старата граница не допускат, че земите им 
ще бъдат върнати отново на Турция и не бързат да бягат, по-
ради което стават жертва на изстъпленията. Друга част, пре-
димно в Лозенградско, проявяват наивност и изчакват идва-
нето на турската войска, считайки, че тя само ще окупира ор-
ганизирано селата им, без да върши насилия. Според анкета-
та на професор Милетич, около 30 % от българското населе-
ние в Тракия е избито или загинало по време на бягството1". 

Оставено без военна подкрепа от нашите войски, бъл-
гарското население в Тракия няма друг избор освен да се за-
щитава само от турското насилие. Това става преди всичко 
чрез сформиране на чети от доброволци. Двете най-известни 
чети, с най активни действия и с най-голям принос за спася-
ване на населението са тези на Руси Славов /Русьо войвода/ 
и на Димитър Маджаров. Четата на Руси Славов действа още 
от началото на войната. Числеността й е променлива и наб-
роява от 24 до над 100 четника. Първоначално в състава й са 
включени не само българи, но й гърци. По-късно се оформя 
като кавалерийски отряд от около 50 души, в това число вой-
ници от българската армия, пуснати от своите командири да 
се присъединят към отряда. По време на войната четата дейс-
тва в районите на Фере и Дедеагач, при с. Мерхамли, при Ба-
дама, мужду Домуздере и Дервент и на други места". 

При овладяването на Одринската крепост воеводата е 
ранен, а по-късно се и разболява от малария. Четата е раз-
пусната. След оздравяването си, с разрешението и с помощ-



та на командири на части от българската армия, разположе-
ни в района на Харманли, той сформира нова чета от 20 ду-
ши, за да помогне на българското население да се изтегли 
към старата граница. Четата се движи между селата и отб-
лъсква нападенията на башибозушките банди в този район. 

В по-големите села Руси Славов сформира милиция от 
местното население и им организира охраната на пътищата, 
водещи към селото и отбраната на къщите в самото село. 

Димитър Маджаров сформира своята чета през юли 
1913 г., когато българските войски се оттеглят от Тракия. 
Числеността й е около 60 души. Със съдействието на българ-
ските комендантски органи тя е въоръжена с леко 12 стрелко-
во оръжие - "Кръпка" и "Маузер" . След оттеглянето и на пос-
ледните български войски, Маджаров започва да действа, ка-
то използва тактиката от времето на Илинденско-Преобра-
женското въстание и на Македоно-одринското опълчение през 
първия период на войната. Чрез куриери се събират разузна-
вателни сведения за придвижването на турските войски и ба-
шибозука към българската граница. Организирана е и тайна 
поща между селата. Основните действия на четата са насоче-
ни за отбрана на селата и за осигуряване на охраната на на-
селението, решило да се прехвърли в България. В тези си 
действия тя тясно си взаимодейства с четата на Руси Славов. 
Практика е четниците да обезоръжават населението в турс-
ките села и с него да въоръжват българското население. 

Не всички села се подчиняват на разпорежданията на 
турците да предадат оръжието, което се намира в население-
то. Типичен пример в това отношение е Голям Дервент. Там 
в началото на август се сформира отряд от около 80 души въ-
оръжени с пушки. Към тях се присъединява и четата на Русьо 
войвода от около 20 души. Сформирана е местна милиция. 
Патрули обикалят денонощно селото, а смяната им се извър-
шва от кмета. На 8 август се води четиричасово сражение на 



защитниците на селото с редовна турска войска, в което за-
гиват около 60 турски войника. На разсъмване защитниците 
се оттеглят, тъй като турците повикват подкрепление, въоръ-
жено с картечници и артилерия 1 . 

Двамата войводи вземат решение четите да действат 
самостоятелно в различни райони, за да не могат турците да 
разберат тяхната численост. Една значителна част от населе-
нието в района на Мерхамли, Фере, Дуганхисар, Пишман 
Манастир и др., благодарение на четите на Русьо войвода и 
на Маджаров, успява да се спаси. С активните си бойни 
действия четниците ангажират башибозука и дават възмож-
ност на населението да се изтегли към планините на запад и 
на северозапад14. 

За трагичното положение на местното население опре-
делена вина имат и някои от командирите от българската ар-
мия, които не реагират на адекватно на създадената обста-
новка. Въпреки достоверната информация от самите потър-
певши за жестокостите, които се извършват над българското 
население, те не вземат необходимите мерки за неговата за-
щита. След края на Междусъюзническата война стотици на-
ши войници, родом от Източна Тракия, са демобилизирани и 
се завръщат по родните си места. По пътя те научават за си-
туацията в Тракия и искат от комендантските власти да им 
дадат оръжие, за да защитят населението. Но такова им е от-
казано. Само в Хасково, в края на август и в началото на сеп-
тември 1913 г., има над 1500 уволнени войници от тези кра-
ища' ' 

Не е използвано и обстоятелството, че сред местното 
население има.хора, които преди войната участват в Македо-
но-одринското опълчение и притежават значителен боен 
опит. 

Справедливостта и обективността изисква да се отбе-
лежи, че в известна степен действията на турската войска и 



местното население са провокирани от действията на българ-
ските части по време на настъпателните действия в 
Тракия и след превземането на Одрин"'. 

Ако за изстъпленията на турската армия и на местно-
то турско население могат да се намерят логични обяснения, 
то трудно е да се намерят такива за жестокостите, извършва-
ни от християнското гръцко население и от помашкото насе-
ление срещу българите по тези места. Докато по време на 
първия период на войната четите извършват активни бойни 
действия в тила на противника или съвместно с войскови по-
деления, след подписването на Букурещкия договор те дейс-
тват преди всичко като въоръжена сила, предназначена за са-
моотбрана на местното население. И макар четническото дви-
жение за самоотбрана на местното население да не придоби-
ва масовостта на доброволческото движение през Балканска-
та война, то по категоричен начин доказва готовността за са-
можертва на българското население при отстояване на свобо-
дата си, на семейната си чест и на родовата си памет. 
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ГЕНЕРАЛ ВАСИЛ ПЕТРОВ 
ДЕЛОВ 

В новата военна история на Бъл-
гария генерал Васил Делов заема 
достойно място, като офицер ко-
мандващ войскови части по време 
на Сръбско-българската, Балканс-
ката и Междусъюзническата война 
и като един от първите автори на 
български учебници за подготовка 
на войниците в пехотата. 
Роден е. в Котел на 12 / 2 5 / декем-
ври 1859г.' - в голямото семейство 
на Петър Хаджиниколов и Тодора 

Кръстевич - сестра на генерал-губернатора на Източна Руме-
лия, Гаврил Кръстевич. Учи в Котел , в Габровската гимна-
зия и в Тулча. След Руско-турската война 1877-78 г - завър-
шва първия випуск на Военното училище в София и на 10 
май 1879 г., произведен в чин прапоршчик, изпратен в 20-та 
пехотна Варненска дружина. 

Необходимостта от български учебници, и ръководст-
ва за войската карат младият офицер през 1884 г, да съста-
ви "Учебна книжка за редовите солдати в пехотата", а по-
късно още няколко ръководства и програми, които се разп-
ространяват във всички войскови библиотеки. За "Учебната 
книжка" поручик Делов получава признанието на Военното 
министерство, благодарността на княз Александър Батенберг 
и орден "За заслуга" . 

С обявяване на Сръбско-българската война, като ко-
мандващ 2-ра дружина на 8-ми Приморски, полк капитан Де-
лов участва в атаката на сръбските позиции при Драгоид и 
Драгоман, при Цариброд и Пирот. За личен пример, инициа-



тива и храброст по време на тези боеве е награден с орден 
"За храброст" IV степен, а през 1887г. - със сребърен медал. 
През следващите години той е командир на дружина в 24™ 
Черноморски полк в Бургас, на 22ри Тракийски полк в Пазар-
джик, командир на 9-ти на НЦВ Княгиня : Клементина полк 
през 1893 г., командир на 3™ пехотен Бдински полк през 
1900 г. , командир на 2Р" бригада на 6-та Бдинска дивизия 
през 1901 г., командир на 2-ра Тракийска дивизия.3 

В Балканската и Между-
съюзническата война участва ка-
то командващ Хасковския отряд, 
а по-късно като началник на 11-
та пехотна Сборна дивизия и ко-
мандир на Западно-родопския 
отряд /през юли 1913 г./ През 
август 191 Зг. е назначен за на-
чалник на 10-та пехотна Бело-
морска дивизия, а през октомври 
1914 г. минава в запаса. Вследс-
твие мобилизацията през 1915 г. 
е назначен за началник на 10-та 
Беломорска дивизионна област, 
през 1917 г,- офицер на разполо-
жение на Щаба на действащата 
армия и генерал за поръчки при ген.-майор Васил Петров 
Министерството на войната, а от Делов - 1935 година 
юни 1918 г. началник, на 2-ра 
Тракийска дивизионна област. След демобилизацията на ар-
мията отново минава в запаса.4 

Самият генерал Делов смята, че неговия най-голям 
принос във военната история на България е успешния поход 
на Хасковския отряд в Кърджалийско по време на Балканс-
ката война. В анкетен лист попълнен от генерал Делов на 



въпроса - Кое дело генерала смята за свой най - голям актив? 
- дава следния отговор -"Отблъскването на Явер паша на 5, 
6, 7 и 8 октомври 1912 г. и заемането на Кърджал-и. С обявя-
ване на мобилизацията през септември 1912 г. от 2-ра брига-
да на 2-ра Тракийска дивизия е създаден Хасковският отряд, 
в който влизат: 28 Стремски полк начело с полк. Иван Це-

ков, 40 пехотен полк с ко-
мандващ Христо Събов, 3 
с.с. артилерийски полк-
полк. Стефан Богданов, 
4 / 2 не с. с. план. арт. от-
деление, 1 /2 пионерна ро-
та, 1 ескадрон от 3 конен 
полк. За командващ отря-
да е назначен полк. Васил 
Петров Д е л о в , а началник 
щаб-капитан Алекси Дю-
дюков. В състава на отря-
да влизат 8 1/2, дружи-
ни, 9 батареи, 21 щаб 
офицери, 152 оберофице-
ри, 662 подофицери, 9316 
ефрейтори и редници. От-
рядът е подчинен на ко-
мандващия 2-ра българс-
ка армия ген. Н. Иванов. 
Основната му задача е да 
осигури десния фланг и 

Васил Петров Делов със 
семейството си - жена му 

Надежда и децата Тошка, Петър 
и Димитър 

тила на 2-ра българска армия, натоварена с овладяване на 
Одринската крепост. За целта е необходимо да предприеме 
поход от Хасково към Кърджали и да изнесе пограничната 
линия по течението на р. Арда. С това се лишават от възмож-
ност турските войски съсредоточени в Кърджалийско да пред-



приемат действия в Южна България. Военните турски кръго-
ве в навечерието на войната са съсредоточили в Кърджалийс-
ко 3 низамски табори, 9 редифски, 9 опълченски табори, I ес-
кадрон, 3 планински батареи, 1 пионерен табор, 2 санитарни 
роти, 1 телеграфна част и са изпратили в складовете на този 
край 10 000 пушки "Мартини" за въоръжение на местното на-
селение. Кърджалийският корпус начело с Явер паша набро-
ява 24027 души и задачата му е да използва близостта на 
границата до ж.п. линията Хасково - Одрин за активни дейс-
твия в тила на българската армия.7 

В първия ден от обявяване на войната полковник Де-
лов има достатъчно сведения за разпръстнатото разположение 
на турските сили в Кърджалийско. Това го убеждава да ата-
кува в голям фронт, несъответстващ на силите на отряда, за 
да ги заблуди, изненада и обезкуражи още в началото на нас-
тъплението. Когато пристига заповедта на командващия 2-ра 
армия ген. Н. Иванов "Хасковският отряд да настъпи по пъ-
тя за Кърджали и заеме линията Калфалар / М и н з у х а р / -
Бейкьой /Големанци / - Даамахле / Б а л к а н / и настъплението 
да се извърши със странични прикрития."" Една част от отря-
да пътувайки на 4 октомври по среднощ заема позиции, край 
границата. Участник в похода си спомня: 

"По пътя от Хасково към с. Тракиец никой не даваше 
вид на умора. Почивките бяха на 5 км по 10 минути, но ми-
сълта,че с тези почивки може би ще станем причина за из-
лишни жертви, изпреварвахме се кой по-рано ще стане"9 . 

На 5 октомври сутринта полк. Делов определя конк-
ретните посоки на настъпление на отряда. Дясно странично 
прикритие - начело с майор Геров / дружина от 28 полк и 4 
оръдия от 3 с. с. арт. полк настъпва срещу течението на р. 
Олудере, с. Елехча / Т р а к и е ц / - Кованлък /Пчеларово / и има 
за цел да атакува Айдогмуш / З о р н и ц а / п о посока Ахче кай-
рак /Бели пласт/ . Дясната колона, командвана от полк. Це-



ков / 2 дружини от 28 полк, 2 дружини от 40 пех. полк, 2 
взвода от 1-ва пионерна рота и 12 оръдия /трябва да настъ-
пи към Айдогмушката позиция в участъка на с. Ески кьой 
/Николово/ - Алан махле / Ш и р о к а поляна/ в Кочашли 
/ К о з л е ц / - Акче кайрак / Б е л и пласт / . Лявата колона пред-
вождана от полк. Събов /1 дружина от 40 пех. полк, 2 взво-
да от 1-ва пионерна рота и 4 оръдия/ да настъпи и атакува 
противника при Бейкьой /Големанци/ и да го отхвърли по 
посока Акче кайрак / Б е л и пласт/ . Лявото странично прикри-
тие - начело с майор Загорски /1 дружина от 28 полк, 1 ро-
та от 7-ма погранична дружина и 1 батарея от 3 с.с. арт. 
полк /настъпва по посока с. Яхнали /Маслиново/ . 

В изпълнение на заповедта за атака на поста Айдог-
муш / З о р н и ц а / дясната колона на Хасковския отряд започва 
настъпление от северозапад и североизток на този пост. Ля-
вата колона се съсредоточава близо до с. Мандра, а лявото 
странична прикритие се отправя към с. Сърткьой / Ж ъ л т и 
бряг/ и с. Хасобас / Ц а р е в а поляна/ . В 15 ч. на 5 октомври 
дясното странично прикритие начело с майор Геров пристига 
в с. Кованлък /Пчеларово / . Не след дълго противникът отк-
рива огън от височините близо по поста Гюеренско куле по 
заелите позиции край селото роти. Майор Геров предприема 
настъпление. С големи усилия 2 батарея от 2 с.с. арт. полк 
начело с капитан Кесяков и помощта на местното население 
пренасят оръдия по височините край селото, за да подпомог-
нат настъплението на българската пехота." 

До вечерта на 5 октомври граничната линия, която е и 
позиция на противника остава в негови ръце. Ротите от дяс-
ното странично прикритие остават да нощуват на заетите по-
зиции. 

Атаката на поста Айдогмуш / З о р н и ц а / започва в 15 ч. 
Разрушено е зданието на поста. Завързва се сражение, което 
принуждава началника на отряда полк. Делов да пренасочи 



частите, съсредоточени при с. Кочашли / К о з л е ц / , към Айдог-
муш / З о р н и ц а / . До вечерта противникът не отстъпва. Необ-
ходимо е било да се проведе нощна атака, за да се предотв-
рати възможността до сутринта турците да получат подкреп-
ление от Кърджали. Под прикритието на патрулна верига ве-
черта около 19.30 ч. българските роти незабелязано достигат 
височините до поста. 

Когато го приближават, защитниците откриват огън, 
но атакуващите бързо се придвижват по стръмния склон и се 
нахвърлят на нож от изток, североизток и запад12. 

Мощно "ура" разтърсва склона. Четвърта рота от 40 
пех. полк запява "Шуми Марица". Така е била избягната 
опасността от обстрелване на свои части по време на нощна-
та атака.Защитниците на поста Айдогмуш /Зорница /съоб-
щават на своите началници: "Ротата на Айдогмуш се отбра-
нява в новопостроеното помещение. Българите дойдоха до са-
мото село и по този начин заобиколиха поста откъм тила. Хо-
рата ми един по един напуснаха каракола и бягат. Подкреп-
ление няма. Таборът при Акче кайрак /Бели пласт/ замина 
за Гьоклемезлер / С т р е м ц и / . Аз вземам телефонния апарат и 
се оттеглям."" В същия ден е предприета атака и на поста 
Акче кайрак / Б е л и пласт / . До вечерта той е в ръцете на про-
тивника. Предприета е нощна атака, която продължава от 21 
ч. до 22,10 ч., когато 3 дружина от 28 Стремски полк начело 
с кап. Аджаров заема и този пост.14 

В сраженията по граничните постове в първия ден от 
войната загиват редниците Коста Декоров от с. Дъбене , Кар-
ловско, Дончо Николов от Сопот, Георги Христов от Ивано-
во: Атанас Христов, Иван Ганчев и Илия Бабалев от Карлов-
ско - всички от 28-ми Стремски полк. 
От противникова страна в сраженията при поста Айдогмуш 
са убити 1 щаб офицер, 1 оберофицер 6 войници и 10 плене-



Преценявайки необходимостта от бързи настъпателни 
действия по граничната линия, полковник Делов взема всич-
ки мерки настъплението през следващия ден да се извърши 
още по енергично като се използва и пристигането на арти-
лерийското отделение. На 6 октомври в 6 ч. сутринта в три 
една зад друга вериги турците предприемат настъпление към 
с.Кованлък /Пчеларово / , между Гюеренско куле и Хасан те-
пе, като откриват силен огън по 13 и 14 рота от 28-ми полк, 
замръкнали на 5 октомври на позициите си в боен ред. По-
късно, за да обозначат своите предни позиции турците запал-
ват ред огньове от което се вижда, че са обхванали десния 
фланг на страничното прикритие. През този ден следват още 
няколко опита за настъпление по посока Кованлък /Пчеларо-
во/17. 

Сражението продължава до 14 ч., когато противникът 
е принуден да напусне позициите си. Енергичните действия 
на Хасковския отряд на 6 октомври завършват със заемане на 
набелязаните позиции. Полк. Делов изпраща следното доне-
сение :" Днес 6 октомври в б ч, след пладне отрядът зае ви-
сочините южно от Чакърлар /Ястреб / . Лявото странично 
прикритие заема височините южно от Яхали /Маслиново/ . 
Щабът на отряда е в Чакърлар /Ястреб / . 

За проява на храброст в сраженията при с. Пчеларово 
на 6 октомври редник Вълко Павлов от 16 рота на 28-ми 
Стремски полк е повишен в чин младши подофицер. Тук за-
гиват редниците Илия Йонков от Троянско, Таньо Овчаров от 
Карловско, Стамен Деспотов и Наню Иванов от Калофер, 
Недялко Илчев от с. Видима и Панайот Метичев.20 

Действията на Хасковския отряд /пехота и артилерия/ 
на 6 октомври разстройват турската отбрана. От пленени тур-
ски войници командването на отряда разбира, че противни-
кът е отстъпил в безредие - една част по селата и планината 
северозападно от Кърджали, а друга част се оттеглили на дес-



ния бряг на р. Арда. 
На следващия ден частите на Хасковският отряд с 

огън преследват отстъпващите турци и се установяват при с. 
Кара демир / Ж е л е з н и к / - Гьоклемезлер / С т р е м ц и / - Есмели 
/Мургово/ . В същото време Явер паша получава заповед да 
премине в контранастъпление, но усилията му са напразни. 

Въпреки, че полк. Делов получава заповед от команд-
ващия 2-ра армия :" Хасковският отряд да остане и утвърди 
заетите позиции за да прикрива фланга и тила на армията", 
той не отменя собствената си заповед за настъпление. Преце-
нявайки обстановката на място той смята, че е необходимо да 
продължи преследването на противника и да достигне край-
ната цел - отрядът да стъпи на десния бряг на р. Арда. Той е 
убеден, че енергичното настъпление няма да даде възможност 
на противниковите сили да се организират при височините 
край Кърджали. На 7 октомври колоните на отряда са достиг-
нали с предните си части линията - с. Юрдеклер / П а т и ц а / -
Ишаклар /Рани лист / - Хасъмлар / О р е ш н и ц а / . Придвижва-
нето им към Кърджали става в лява и дясна колона и ляво и 
дясно странично прикритие. Дясната колона настъпва към 
Кара демир / Ж е л е з н и к / - Кара кая /Черна скала / - Кере-
митлер / К а л и н к а / , лявата по посока Гьоклемезлер /Стрем-
ци/ - Ишаклар / Р а н и лист/ - Исаклар / И в а н ц и / и Кърджа-
ли. Лявото странично прикритие се движи от Есмерли /Мур-
гово/- Хасъмлар / О р е ш н и ц а / - Айваджик / Д ю л и ц а / - Хороз-
лар / П е т л и н о / - Кърджали. Една дружина от 40 пех. полк с 2 
батареи от с. с. арт. полк следват пътя на лявата колона и са 
на разположение на началника на отряда. Целта е на следва-
щия ден Хасковският отряд да достигне линията Ал кая 
/Крайно село/ -Ирджели гебир /Доброволец/ . 

Бързото настъпление и енергично преследване в ши-
рок фронт създава впечатление у противника за наличие на 
значителни български войскови части в този район. Особена 



заслуга за успешния поход на Хасковския отряд има полк. 
Делов, който преценявайки на място ситуацията взема съот-
ветните решения - да нанесе внезапни удари в широк фронт, 
да предприеме нощни атаки и още първия ден от обявяване 
на войната да принуди противника да заеме отбранителни по-
зиции. 

Когато на 5 октомври в Генералния щаб на армията 
пристига донесение от командира на 7-ма погранична, че 
противникът започва да съсредоточава невероятно много 
войски в Кърджали, командващия 2-ра армия ген. Н. Иванов 
издава заповед :" Хасковският отряд не тласкайте много на 
юг, защото той има специална задача да прикрива посока 
Кърджали - Хасково - Стара Загора". 

Безпокойството и тревогата в Генералния щаб за опас-
ност при десния фланг на 2-ра армия са големи, но енергич-
ното настъпление и бързите удари на Хасковския отряд при-
нуждават войските на Явер паша да отстъпят. Заповед на ко-
мандващия 2-ра армия от 1 1 октомври 1912 г. изпраща Хас-
ковския отряд към Одрин. В Кърджали остават две дружини. 
С 6 дружини и 6 полски батареи полковник Делов предприе-
ма труден поход през планински терен и кални пътища. 
Придвижването на отряда става в две колони със странично 
прикритие. Дясната колона се движи в посока Кърджали-
Дюлица - Орешница - Мъдрец - Бащино - Рудина - Долно 
Ботево. Лявата колона - Кърджали - Рани лист - Стремци -
Зорница - Долно Ботево, дясно странично прикритие - Глу-
хар- Жинзифово - Кокиче. На 13 октомври Хасковският от-
ряд е в с. Малки воден, на следващия ден е в близост до чиф-
лика Бургуджик, а на 15 октомври влиза в сражение при с. 
Коюнлук. На другия ден - 16 октомври участва в боя при с. 
Юруш /Западния сектор на Одринската крепост/ . 

На 17 октомври минава на подчинение на 11 пехотна 
Сборна дивизия и участва в боевете при селата Еспетли и 



Бозгач. /Северозападен сектор/ , предприема поход от Бозгач 
- Хавса - Бабаески - Люлебургас и на 28 и 29 октомври се 
включва в боя при Родосто. Със заповед от 9. XII. 1912 г. 
полковник Васил Делов е назначен за началник на 11 пехот-
на дивизия, която участва в боевете за овладяване на Одрин-
ската крепост на 11, 12 и 13 март 1913г. /при Южния отдел 
на Източния сектор/ . 

По време на Междусъюзническата война Дивизията 
под командването на полковник Делов воюва при с. Еникьой, 
Зърнево, Ляски, Кремен, Мехомия и Предела. 29 

Бойният поход на Хасковския отряд по време на Бал-
канската и Междусъюзническата война е белязан с много ус-
пехи. Неговият командващ полковник Васил Делов е един от 
малкото български офицери произведен в чин генерал - ма-
йор по време на война / 9 юли 1913 г . / . За заслуги и високи 
бойни отличия е награждаван с много ордени, медали и гра-
моти. Неговото име завинаги се свързва с историята на Из-
точнородопския край. 
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КАПИТАН НИКОЛА АНДРЕЕВ -
ГЕРОЯТ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА 

Недялко Димов 

Не минава ден по националните медии да не бъде спо-
менато името Капитан Андреево . Почти всички българи 
свързват това име с ГКПП с южната ни съседка Турция, на-
миращ се в с.Капитан Андреево. Малцина са обаче онези ко-
ито знаят освен името нещо повече за героя от Балканската 
война капитан Никола Андреев. 

Никола Андреев е роден на 30 март 1876 г. в Стара 
Загора в родолюбиво семейство, което го възпитава в дух на 
обич към родината и нейните руски освободители. 
Малкият Никола расте под благотворното въздействие на 
разказаните от родителите му спомени за Априлското въста-
ние, за Освободителната война и особено за епичните боеве 
при Стара Загора, свързани с проявената от Българското 
опълчение храброст и трагичната смърт на спасителя на Са-
марското знаме подполковник Калитин, както и за славните 
подвизи на българската войска във войната през 1885 г. 
Всичко това дълбоко се врязва в съзнанието на младия Нико-
ла и той решава да се посвети на военната служба, за да бра-
ни родината от нейните врагове. 

На 25 август 1894 г. след успешно издържан приемен 
изпит, 18-годишният младеж постъпва във Военното училище 
в София, което завършва на 1 януари 1898 г. като подпору-
чик от пехотата. Своята офицерска служба Андреев започва 
в 10-ти пехотен Родопски полк, който е на гарнизон в Хас-
ково. Четири години по-късно - 2 май 1902 г. той е повишен 
в звание "поручик" и е преведен на служба в граничните 
войски, като началник на граничен подучастък. През 1904 г. 
той получава ново назначение като взводен командир в 28-и 
пехотен Сремски полк в Карлово, където постига значител-



КАПИТАН НИКОЛА АНДРЕЕВ 



ни успехи в бойната подготовка на своите войници. След още 
две години Андреев, вече капитан, поема командването на ро-
та в същия полк, а в началото на 1909 г. е преведен на служ-
ба в Софийското военно училище като преподавател и възпи-
тател на юнкерите, както тогава са наричали курсантите на 
Военното училище. От този период на службата на Андреев 
датират впечатленията, които той оставя сред своите съви-
пускници и другари. Те го представят като интелигентен, 
превъзходно подготвен, волеви и с изявени командни качест-
ва строеви офицер, който със своя честен характер, справед-
ливост и отзивчивост бързо завладява сърцата на подчине-
ните и спечелва уважението на своите началници и другари. 

Когато на 17 септември 1912 г. се обявява мобилиза-
цията на българската армия, капитан Андреев по силата на 
своето мобилизационно назначение напуска Военното учили-
ще и се отправя за Търново-Сеймен /дн.Симеоновград/ , къ-
дето се мобилизира 51-ви пехотен и резервен полк - мобили-
зационно формирование на мирновременния 30-ти пехотен 
Шейновски полк. Капитан Андреев поема командването на 
10-та рота от 3-та дружина на полка който пък влиза в със-
тава на 8-ма пехотна Тунджанска дивизия с щаб в Стара За -
гора. 

Ротата на капитан Андреев е с численост 263 души от 
които само 11 са кадрови военнослужещи. Всички останали 
са запасни войници и офицери. На 20 септември 51-ви полк 
започва да се изнася към турската граница и се разполага в 
района на Харманли. Тук със свойствената си енергия капи-
тан Андреев използува оставащите две седмици до обявява-
нето на войната за водене на най-интензивна подготовка на 
ротата. Под негово ръководство се провеждат тактически за-
нятия и бойни стрелби. Успоредно с това той изнася пламен-
ни патриотични беседи и по този начин повдига до крайна 
степен бойния дух на войниците за борба с вековния пороби-



тел, като им вдъхва непреклонна воля за победа и готовност 
за саможертва. 

На 5 октомври 1912 г. с развети знамена и под звуци-
те на националния химн българските полкове преминават 
турската граница и започват войната за освобождението на 
поробените братя в Тракия. Сред тях е и 51-ви полк, който 
още същия ден влиза в Мустафа паша /дн.Свиленград/ , къ-
дето е посрещнат тържествено от ликуващото население. 
През следващите три дни полкът настъпва в югоизточно нап-
равление към железопътната станция Кадъкьой , като разп-
ръсва турските гранични подразделения. Станцията е овладя-
на и настъплението продължава. 

Но на 9 октомври гарнизонът на Одринската крепост 
с част от силите си предприема излаз, за да спре и разстрои 
подхождащите към Свиленград български войски. Ето защо 
полкът заема удобна за отбрана позиция на линията с.Юруш 
- с.Коюнлъ. Срещу него изпращат части на редифската Гю-
мюрджинска дивизия. Те обаче са посрещнати с толкова си-
лен и точен пехотен и артилерийски огън, че са принудени да 
залегнат пред българската позиция и не са в състояние да 
продължат настъплението си. 

Рано следобед на същия ден дружините на полка се 
вдигат в мощна контраатака. Полковата музика свири наци-
оналния химн и по целия фронт се разнася гръмко "Ура!" На 
крайния ляв фланг покрай южния бряг на р.Марица настъп-
ва 10-та пехотна рота начело със своя командир капитан Ан-
дреев, който със сабя в едната ръка и пистолет в другата да-
ва личен пример на храброст и мъжество. Предните части на 
противника не издържат на стремителния удар и започват 
бързо да отстъпват. Скоро нашите войски проникват чак до 
зоната на турските артилерийски позиции, където обаче вра-
гът неочаквано оказва отчаяна съпротива и ги принуждава да 
залегнат. Настъпва криза в битката. Сега вече всичко зависи 



от инициативността, твърдостта и непоколебимостта на ко-
мандирите, които трябва да вдъхнат нови морални сили у 
своите войници и да затвърдят вярата им в победния изход на 
боя. Та това е техният първи сериозен бой, тяхното истинско 
бойно кръщение! Пръв от всички капитан Андреев схваща 
критичния момент. Той се изправя пред залегналите и с при-
зива: "Напред, юнаци, след мен! Да сразим поробителите!" 
повежда ротата си в решителен щурм. Примерът на храбре-
ца и неговите бойци увлича и съседните подразделения, кои-
то също се вдигат в удар на нож. Капитан Андреев е улучен 
от вражески шрапнелен куршум, но въпреки раната си про-
дължава да води и ободрява бойците. След миг заедно с тях 
той нахлува в противниковите окопи. Срещу него се нахвър-
лят с щикове озверени редифи. Разразява се кратък, но 
ожесточен ръкопашен бой... Съпротивата е сломена. С викове 
"теслим", теслим" /предаваме се / част от противниковите 
войници захвърлят оръжието и вдигат ръце, а останалите тър-
сят спасение в паническо бягство. В това време една наша ба-
тарея от левия бряг на р.Марица открива огън във фланг на 
бягащите към с.Мараш редифи, което още повече увеличава 
безредието сред противника. В опита си да се спасят много 
турски войници нагазват мътните води на придошлата Мари-
ца и там намират смъртта си. Само малцина успяват да се 
промъкнат покрай брега на реката и да се доберат до Одрин. 
Бойното поле в участъка на 51-ви пехотен полк е осеяно с 
трупове на противника. Пленени са повече от 200 войници и 
офицери, взети са като трофеи 2 оръдия, 3 ракли със снаря-
ди, много пушки и голямо количество снаряжение. Общите 
загуби на противника / п о негови собствени данни/ възлизат 
на около 900 души. Заслужава да се отбележи, че 29 ранени 
противникови войници са прибрани от бойното поле и са ева-
куирани в лазарета на 8-ма пехотна дивизия в Кадъкьой, къ-
дето им е отказана съответната медицинска помощ. 



Тази извоювана в първите дни на войната победа има 
голяма морална стойност. Тя повишава бойния дух на българ-
ския войник и укрепва вярата му в превъзходство над про-
тивника в последвалите боеве с него. От друга страна, бъл-
гарските войници постигат значителен резултат от тактичес-
ко значение. Те успяват да се приближат плътно до Одрин и 
да заемат добра изходна позиция за атака в% западния сектор 
на крепостта и да осигурят благоприятни огневи позиции за 
артилерията. 

Победата обаче е постигната с цената на скъпи жерт-
ви. От личния състав на 51-ви полк загиват 48 души. Сред 
тях е и героят капитан Никола Андреев, на чиято решител-
ност и храброст в критичния момент до голяма степен се дъл-
жи извоюваният голям боен успех. Прободен от вражески щи-
кове при вихрената атака на неговата 10-та рота, тъй както 
някога загина майор Торталов при третата атака на Плевен 
- той е отнесен в полковия превързочен пункт - от там в ди-
визионния лазарет, където въпреки положените усилия за 
спасяването му още същата вечер умира. Получените рани се 
оказват смъртоносни, пред които и приятелят му д-р Прода-
нов е безпомощен. На следващия ден той е погребан с пола-
гащите му се военни почети край ж.п.с. Кадъкьой. 

Още в хода на Балканската война подвигът на капи-
тан Андреев намира широк отзвук сред българската общест-
веност. На отпечатаното през ноември 1912 г. трицветно таб-
ло под надслов "Българска военна слава - безсмъртие" е изоб-
разено проявеното от капитан Андреев и неговите бойци ге-
ройство в боя на 9 октомври 1912 г. при с.Юруш. По предло-
жение на Щаба на Действуващата армия ж.п.с. Кадъкьой, 
където е погребан, и селото до нея са преименувани на Капи-
тан Андреево. Пускат се илюстровани пощенски картички с 
изглед от преименуването в памет на капитан Андреев село с 
текст на български и немски език. 



След злополучната Междусъюзническа война 1913 г. 
Кадъкьой отново влиза в пределите на турската държава, оба-
че тленните останки на капитан Андреев своевременно са 
пренесени и положени в гробището на Свиленград. 

През 1915 г., за да се спасят от османските издевател-
ства, българите от останалите под робство села Кемал и До-
ванджово избягват и се заселват в с.Вирантеке, разположено 
на северния бряг на р.Марица на около 12 км източно от Сви-
ленград. Съгласно сключената на 21 август 1915 г. конвенция 
между България и Турция това село е присъединено към Бъл-
гария. По тяхно искане през 1934 г., селото е преименувано 
на "Капитан Андреево". Тук са пренесени костите и е издиг-
нат скромен паметник на героя капитан Никола Андреев, дал 
живота си за родината в бой за свободата на поробените тра-
кийски българи. 

За този истински герой от Балканската война е напи-
сана следната песен от поета Любомир Бобевски и компози-
тора Александър Кръстев: 

Божествен плам в очите ти гореше, 
В гърди бе буен ураган, 
С чиличен меч ти вихрено летеше 
Към побесняла вража сган. 

На тридесет места бе ти прободен 
От варварския яден щик. 
Народа си да водиш днес свободен. 
Девиза ти бе туй велик. 

До смърт се би с усмивка на устата, 
очи затвори ти честит, 
издигна си юначе, нам в сърцата 
Навеки паметник велик. 



И днес подвигът на капитан Никола Андреев, изпълва 
сърцата на всички българи с национална гордост и преклоне-
ние пред неговия героизъм. 

Неговото име ще остане завинаги като символ на не-
победимия български войник. 



ВОЙНСКИ ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ 
В 10-ТИ ПЕХОТЕН 

РОДОПСКИ ПОЛК (1879-1944 г.) 

Поддържането на традициите е важно условие за нап-
редъка на един народ и армия. Кризите, които България из-
живява в своята история, доказват и отказа ни от тях. Живи-
те воински традиции гарантират една здрава и силна армия. 

В периода от 1879 г., когато се създава Българската 
армия, до Балканските войни, мирновременните военни тра-
диции се пре-връщат в първооснова за изграждането й. Те 
стават видима съставка и на културния живот в страната, 
чрез мястото на военните клубове в градовете, мястото на во-
енните паради в общонародните празници и чествания, изя-
вите на военната музика, следите, които войнишката служба 
оставя в съзнанието на всеки пълнолетен гражданин. 

В годините, след Първата световна война до края на 
Втората световна война, когато България изживява обща кри-
за, се полагат големи усилия за поддържане на бойните тра-
диции на армията ни. След 1919 г. намалява участието на 
войската в отбелязване на различни календарни празници, но 
остават непокътнати онези, които определят вътрешния ред 
за носене на военната служба, както и поведението на войс-
ката на бойното поле. Въпреки наложените ограничения на 
армията и липсата на пари за въоръжаването й, боеспособ-
ността и се поддържа именно със запазването на бойните тра-
диции. 

Религиозното възпитание на военнослужещите, като 
елемент от възпитателната работа, застъпва военните тради-
ции като важни за морално-психологическо въздействие, за 
създаване и стабилизиране на ценните военни добродетели. 
Войникът трябва да се приобщи духовно към душата на на-
рода. В интерес на това усилено се практикува системата на 



патронажа. Дните посветени на християнските светци, както 
и общите за страната и армията светски празници, със свое-
то честване засилват ефекта върху нравственото възпитание 
на военнослужещия. 

Военните традиции в армията, относно тяхната структура, 
можем да обобщим в три главни групи: мирновременни, кои-
то са свързани с живота на частта в мирните периоди на стра-
ната; военновременни - онези, които се изявяват най-пълно 
по време на върховно изпитание на всеки народ - войната и 
такива, които регламентират специфичния живот на офицер-
ския корпус. 

Основни ръководни документи, които определят спазване-
то на ритуалите и традициите, както и конкретиката в про-
цедурата на всички обичайни и задължителни действия и це-
ремонии в Българската армия, в частност за 10-ти пехотен 
Родопски полк са: Закон за въоръжените сили (преработван 
и допълван много-кратно до войните ), Уставите за вътреш-
ната и гарнизонната служби, Правилниците за вътрешния 
ред, Дисциплинарен правилник за българската войска. Важ-
но място в тях намират: клетвата, като тържествен ритуал; 
знамето, като израз на държавната самостоятелност; военна-
та дисциплина, като необходимост за спазване на установе-
ния ред. Със "Сборник на правилата за военното чинопочи-
тание и за отдаване на военната чест" от 1884 г. се определя 
спазването на определения ред и необходимата тържестве-
ност. 

От своя страна командирът на частта отдава заповеди и 
наредби по спазване на празнично-ритуалната система за 
всеки конкретен повод. 

С настоящото изложение си поставяме за цел да дадем 
отговор до каква степен тази система се спазва и развива в 
един от пехотните полкове на Българската армия, като неде-
лима част от военните й традиции. Документите, съхранява-



ни в Централен военен архив ЦВА, гр. В.Търново, доказват, 
че в своето историческо развитие 10-ти пехотен Родопски 
полк изгражда и такава действена система с характерните за 
него ритуали. За илюстрация на това поднасяме част от до-
кументите, отразяващи основните моменти в нея за периода 
1879 - 1944 г. 

С установяване на патронажната система в армията през 
1884г.' се определят високотържествените, празнични и дру-
ги дни, в които войската се освобождава от занятия, назнача-
ват се паради или тържествени богослужения. 

Със заповед № 446 от 1886 г.2 по Военното ведомство, за 
спомен от Сръбско-българската война, се определя датата 15 
ноември за патронен празник на 10-пехотен Родопски полк. 
На този ден частта отслужва панахида за падналите чинове, 
провежда църковен парад, а на войската се раздава подобре-
на храна. 

Със заповед № 410 от 1887г.3 Военният министър опре-
деля датата 29 юни "Св. ап. Петър и Павел" за празник на 
полка. 

В Списък на дните, които се празнуват тържествено в гра-
довете на Княжеството, незаписани в официалния списък на 
празниците, обявен със заповед № 270 от 1888г.4 се опреде-
ля 6 януари за празничен ден на град Хасково. 

Поради големия брой празнични дни за всяка част от Бъл-
гарската армия, със заповед № 287 от 1898 г. по Военното ве-
домство всички празници, установени за събитията от Съеди-
нението и до свършването на Сръбско-българската война, се 
сливат в един за цялата армия - 15 ноември5, денят на при-
ключване на войната. 

Указ № 9 от 1900г/' на Фердинанд обявява Закон за праз-
ничните дни в Княжеството. 

С Циркуляр № 16 от 1900г. се обявяват за сведение 
празниците, през които войниците от мюсюлманско вероиз-



поведание се освобождават от служба за изпълнение на рели-
гиозните си обреди. 

Със заповед № 228 от 1902г." по Военното ведомство се 
утвърждава за патронен празник на 10-ти пехотен резервен 
полк денят 8 ноември (Архангелов ден). 

През 1903г.'' денят за полагане на клетва от младите вой-
ници се счита за празник на цялата армия. Определя се ри-
туала на клетвата, който в необходимата тържественост, при 
задъл-жителното присъствие на войсковото знаме, военната 
музика, войскови началници, гости и населението в града ос-
тавя своите следи в паметта на всеки заклел се войник. 
На личния фонд (012) на Иван Кръстев Стойчев се съхраня-
ва богат изворов материал за бойните знамена на българско-
то войнство. Откриват се данни с описание знамето на 10-та 
Хасковска дружина от 1879 г.'° и за първото бойно знаме на 
полка, връчено на 10 август 1886 г." Със заповед № 480 от 
30 октомври 1937 г. на Министъра на войната (приложение 
№1) , в деня на приключване на Царските маневри в село Па-
ламарци, Поповско, на частите от Българската армия се 
връчват 37 нови знамена. Командирът на 10-та пехотна 
Родопска дружина със заповед № 95а от 8 октомври 1937 г.12 

обявява, че на полка е връчено знаме, прието от сформира-
ната за целта група от офицери и подофицери (приложение 
№ № 2иЗ). Пълно описание на знамето се дава в служебната 
му книга (приложение № 4). 

Празниците, свързани с войсковия живот, протичат мно-
го тържествено и въздействат еднакво силно върху психика-
та на военнослужещия и гражданина. 

В преписка от 1937 г.13 - между Командира на 8-ма пе-
хотна дивизия и Началника на 2-ра Военна-инспекционна об-
ласт се предлагат две дати за отбелязване на 50-годишният 
юбилей на 10-ти пехотен полк : 12 юни 1938 г.-ден за пола-
гане на клетва и 3 октомври с.г,- освещаване паметника на 



падналите герои от Родопския край за свободата в гр. Кър-
джали. 

Надделява предложението за 12 юни (приложение 
№5) . 

Наред с традициите, свързани с вътрешния ред на полка, 
са и тези - с живота на офицерското съсловие. Много парад-
но протичат празници като: Нова година, "Богоявление"-19 
януари, Рожденният ден на Царя - "Успение Богородично", 3 
март - Освобождението на България, Великден, 6 май - Св. 
Георги Победоносец (Гергьовден), именни дни на царя и чле-
нове на семейството, Възшествието на Н.В. на Престола, де-
нят на Независимостта, бойния празник на армията - 3 ок-
томври, Голяма задушница - 16 ноември. 

По повод известни исторически събития в частта се изна-
сят беседи, за запознаване на младежите с целта на празни-
ка. Организирано протича и живота на офицерското семейс-
тво в гарнизона с танцови забави, кино, театър, концерти, 
другарски вечери при уволнение на офицер. 

В заключение можем да кажем, че празниците и ритуа-
лите във войската много точно и стриктно се спазват и раз-
виват. Свидетелство за това са здраво изградените основи на 
армията, доказала своята устойчивост в мирно и във военно 
време. 

БЕЛЕЖКИ: 
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ДВЕ ЖЕНИ ОТ ТРАКИЯ ПО ВРЕМЕ НА 
БАЛКАНСКАТА ВОЙНА 

(1912-1913) 

Мария Димоларева-
Централен военен архив - Велико Търново 

Българският народ посреща обявяването на Балканската 
война с възторг. Всички българи са обзети от патриотично въ-
одушевление. Ударил е часът за постигане на национално 
обединение. В страната широко се разгръща доброволческото 
движение. Най-точно определение за него се дава в едно пис-
мо-молба на "Дружеството на доброволците от войната 1912-
1913 г." до Военния министър: "Доброволчеството като проя-
ва и образец, като готовност и всеотдайност, родено по чист 
вътрешен импулс, без ничие давление или покана, е една от 
най-висшите прояви на доблест и свещена служба на Родина-
та"1. 

При обявяване на мобилизацията започва силно дви-
жение сред македоно-тракийската емиграция за образуване 
на доброволческа войскова част. Българското командване се 
възползва от патриотизма на емигрантите и образува "Щаб 
на партизанските отряди", който по-късно се преобразува в 
"Щаб на Македоно-одринското опълчение". За негов начал-
ник със Заповед № 5 от 23 септември 1912 г. се назначава 
запасен генерал Никола Генев, а за началник щаб - майор 
Петър Дървингов. 

Със заповед № 4 от 23 септември 1912 г. се обявява 
"Положение за формирането на доброволчески отряди"2, с ко-
ето се регламентира състава и начина за набиране на добро-
волци на територията на България и организирането им в от-
ряди. Тези отряди се подчиняват на "всички съществуващи и 



временни военни закони и положения". 
Когато става дума за доброволци и доброволческо дви-

жение по време на Балканската война 1912-1913 г. често се 
пренебрегва една малобройна, но не без значение група, та-
зи на жените. 

Сведенията за участието на жените-доброволци във 
войната през 1912-1913 г. се основават на архивно-докумен-
тални източници, най-вече на такива, съхранявани във фон-
довете на Централния военен архив - гр. Велико Търново: за-
поведи, бойни дневници, релации, именни списъци и др. 

Жената и по-точно българската жена никога не стои 
встрани от революционните 
борби на своя народ. В хай-
душките чети, във въстания-
та против турското робство 
и по време на Сръбско-бъл-
гарската война, тя достойно 
заема своето място. Жените 
- тези тихи героини не могат 
да останат безучастни свиде-
тели, когато България е изп-
равена пред тежки изпита-
ния, когато техните бащи, 
съпрузи, братя и синове от-
дават живота си в името на 
свещената кауза. С още по-
голяма сила това се отнася 
за жените в Тракия. Прежи-
вели тъмните векове на тур-
ското робство и тежките го-

дини на очакване между Руско-турската освободителна война 
и Съединението, тракийки с ентусиазъм се включват в бор-
бата за обединение и свобода на всички българи. 

Мария Колева 



По време на Балканската война жените-доброволци 
вземат участие във военните действия като обикновени ред-
ници-опълченци и като медицински персонал: фелдшери, ми-
лосердни сестри и др. 

В редовете на Македоно-одринското опълчение (МОО) 
постъпва като доброволец-опълченец една необикновенна 
българка. Със заповед № 16, §2 от 4 ноември 1912 г. на ко-
мандира на 10-та Прилепска дружина се зачислява в нестро-
евата рота на дружината явилата се от Кърджалийския отряд 
опълченка Мария Колева от град Хасково, считано от 1 но-
ември с.г.1 По време на войната тя участва в боевете на 6-7 
ноември 1912 г. при Узун Химитлер и височините 768 и 900. 
Подпоручик Везенков като командир на 10-та Прилепска 
дружина описва героизма на тази смела жена в Дневника и 
релацията за военните действия на дружината за периода 16 
октомври 1912 - 2 май 1913 г.4 ; "... Трябва да се отбележи, че 
през деня във време на пороен дъжд, когато втора рота се 
приближи към река Еди-олар от воденицата излезе суха ста-
ра жена, на около 50 години, облечена във войнишка куртка, 
с български калпак, с пушка през рамо и един револвер. На 
лявата ръка тя носеше завръзка с червен кръст. Попитана тя 
отговори, че е от Хасково - Мария Колева, тръгнала с 10-ти 
Родопски полк, тя се изгубила и че имала трима синове в 
българската войска при Одрин да се бият с турците и че тя е 
тръгнала да се бие с душманите, понеже не и се сидело у до-
ма, защото от половината била повече мъж от мъжете. 

Вчера тази жена без наше съгласие или покана взе 
участие в сражението при Узун Химитлер; влезе в боевата 
линия на 1-ва рота и стоейки на колене стреляше срещу ви-
сочините 768 и 900 заедно с войниците, като придружаваше 
всеки свой изстрел с особени проклятия към турците, ту на 
турски, ту на български език. Двама ранени близо до нея, тя 
превърза като остави пушката си и отвори малката си чан-



тичка с медикаменти и превързочни кърпи. В същото време 
тя насърчаваше войниците като им говореше да не се боят от 
турския куршум, понеже Бог е с нас. Смъртно раненият вой-
ник от 9-та дружина тя превърза, успокояваше го и той без 
страдание в 4-5 минути умря тъй да се каже в ръцете й. ..." 

За проявен героизъм в тези сражения със заповед № 
10 от 20 януари 1913 г. Мария Колева се награждава с Вое-
нен орден "Кръст за храброст" IV с т / Този орден е с особе-
на важност, тъй като наградените с него са избрани от сами-
те войници като "отличили се с безстрашие, саможертвувание 
и в първите редове на сраженията на 4, 6 и 7 ноември 1912 
г." 

На 25 януари 1913 г. Мария Колева се отчислява от 
10-та Прилепска дружина и зачислява като доброволец в 4-
та Битолска дружина от МОО'', където остава до края на вой-
ната. Участието на тази необикновена жена във войната се 
отразява още един път със заповед № 12 от 29 януари 1913 
г. по МОО "Лазарета остана в Болгур, неговите чинове ра-
ботеха непрекъснато макар и при големи неудобства от квар-
тири и средства. Те, санитарите, неуморими всички, но всред 
тях в полето на милосърдието високо се издигаше феноменал-
ната фигура на баба Мария Колева, една българка от Хаско-
во, чието юначество беше безпределно величаво и чиято гри-
жа за болните беше свръхестествена." 

До края на войната Мария Колева продължава да ра-
боти с ентусиазъм и себеотдаване, за което е наградена с още 
един орден "Свети Александър" IV ст. сребърен с мечове* . 

Тя безспорно е една от многото български жени от 
Тракия, които по време на Балканската война дават всичко 
от себе си в името на България, за обединение на всички бъл-
гари. 

Присъствието на жените-доброволци в МОО и добро-
волческите отряди като редници-опълченци е сравнително 



рядко явление, но не такова е то в санитарната служба. При 
гледането на болни и ранени жената е незаменима и поради 
това участието й в делото на Червения кръст е от такова го-
лямо значение, особено в случай на война. 

На милосърдието на жените се разчита изключително 
много в областта на болничната служба. При обявяване на 
мобилизацията за Балканската война те първи се отзовават 
на апела на Червения кръст "Българката излезе силно отзив-
чива на този апел и доброволно се наброиха много повече, от-
колкото се очакваше..." Те поеха живота и дейността на бол-
ниците в ръцете си и заиграха ролята като първа необходи-
мост за всяка болница."9 

Една от многото жени, които се отзовават на апела на 
Червения кръст е милосердната сестра Атина Л. Попова от гр. 
Пловдив. В Централния военен архив - гр. В.Търново се съх-
раняват нейна молба до Щаба на действащата армия при Во-
енното министерство и две удостоверения за участието й ка-
то доброволец в Балканската война. 

Удостоверенията подробно проследяват участието на 
Атина Попова при гледането на болни и ранени войници по 
време на войната. Първото е с №1663 от 13 август 1913 г. и 
се издава от 4-та полска болница при 2-ра пехотна Тракийс-
ка дивизия - гр. Пловдив10. С него се удостоверява не само 
участието и като милосердна сестра за периода от 9 октомв-
ри 1912 г. до 31 януари 1913 г., но и се посочват точните мес-
тостоянки на болницата, походите и броят на лекуваните бол-
ни и ранени войници. Така например в село Чепеларе Атина 
Попова взема участие при лекуването на повече от 183 вой-
ника, в гр. Скеча на 189 ранени, в Узун Кюпрю на 310 ране-
ни и холерно болни войници и т.н. Накрая началникът на 
болницата сан. поручик д-р Камилов дава оценка на работа-
та и : "През всичкото това време милосердната сестра Атина 
Л. Попова изпълняваше възложената й работа при гледането 



на болните с най-голяма съвестност и преданост, ако и при 
най-трудни обстоятелства и незгоди, вследствие военните 
действия.", изказва й и "сърдечна благодарност и вечна приз-
нателност" за подкрепата, която тя дава на болницата в труд-
ни моменти. 

Второто удостоверение с № 2341 от 13 август 1913 г. се 
издава от 1-ва полуподвижна болница при 2-ра пехотна Тра-
кийска дивизия". С него се удостоверява участието на Ати-
на Попова до Щаба на действащата армия. В нея тя не иска 
много, а само морална награда за службата си към българс-
ките войници. След разглеждане на молбата й милосердна 
сестра Попова се представя за награждаване с орден. 

Две жени, две тракийки, влизат в пожара на войната 
по собствена воля. Различни, но безкрайно близки, те служат 
добросъвестно и с чувство на пълна съпричастност и отдаде-
ност към българския войник и освободителното дело към Бъл-
гария. 
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ПРОЕКТЪТ ЗА МОСТ НАД РЕКА ДУНАВ И ЗА 
РОДОПСКАТА ЖЕЛЕЗНИЦА 1909 - 1915 г. 

В началото на XX век българските правителства са из-
правени пред множество отговорни вътрешно и външнополи-
тически задачи. Първостепенно значение сред тях имат стре-
межът към национално обединение и желанието за стопанска 
модернизация. Пряко свързана с тези цели е железопътната 
политика на страната. През разглеждания период вътрешна-
та железопътна мрежа придобива относителна завършеност. 
Ясно се очертава необходимостта от нови транспортни връз-
ки, както със Западна и Централна Европа, така и с Цариг-
рад, Егейско и Адриатическо море. На тях се възлагат надеж-
ди да улеснят българския внос и износ и да закрепят българ-
ското влияние в Европейските вилаети на Османска Турция. 
По време на Балканските войни тези проблеми временно ми-
нават на заден план. Непосредствено след края на Втората 
балканска война те придобиват още по-голяма актуалност. 

В резултат на първата национална катастрофа страна-
та загубва Източна Тракия, Вардарска и Егейска Македония. 
От старите и територии е отнета Южна Добруджа. Най-со-
лидната придобивка е Западна Тракия с население около 400 
000 души и територия около 15 000 квадратни километра. 
Сред най-важните задачи, относно придобитите територии и 
за цялата страна във вътрешнополитически план, могат да се 
посочат : държавната уредба в новите земи, стопанското въз-
становяване, преодоляване на политическите борби, разреша-
ването на тежкия бежански проблем, установяването на ста-
билно и парламентарно правителство и др. Разрешаването им 
е поставено в изключително напрегната международна обста-
новка, характерна за навечерието на Първата световна вой-
на. Това поставя на изпитание държавническата мъдрост и 
способности на Либералната коалиция, поела отговорността 



по управлението на страната в началото на юли 1913 г. 
Много от посочените проблеми са обстойно проучени 

от българската историческа наука. Изследванията са насоче-
ни предимно към обявяването и признаването на Независи-
мостта (22. IX. 1908 г.), към външнополитическата ориента-
ция на страната преди Балканските войни и в периода 1913 -
1915 г. и свързания с нея нерешен национален проблем1 . От-
носително по-слабо внимание се обръща на опитите на пра-
вителствата се изградят нови транспортни връзки със Запад-
на и Централна Европа и с европейска Турция, да се интег-
рират икономически и политически освободените (след 1913 
г.) земи със старите територии, да разработи дългосрочна 
програма за развитие на България съобразно стопанските 
перспективи, които дават Западна Тракия и Беломорския 
бряг2 . С настоящата разработка авторите си поставят за цел 
да разкрият един от най-солидните икономически проекти на 
българските управляващи в периода 1909 - 1915 г. Надежди-
те, които се възлагат на Родопската железница с пристанище 
на Порто Лагос и на моста над р. Дунав надхвърлят нуждите 
на конкретния исторически момент. Те демонстрират желани-
ето на правителството да превърне страната във важен тран-
спортен възел за Северна Европа към топлите южни морета, 
да се укрепи българската власт и да се развие стопанския жи-
вот в новите земи. За изследването са използвани архивни 
документи , спомени и периодичния печат. Уважени са и оне-
зи автори, които малко или повече се докосват до изследва-
ните проблеми. Някои от архивните документи влизат за 
пръв път в научно обръщение. 



* * * 

Опитите за свързване на българските и румънските 
железници имат дълга предистория. Още преди Освобождени-
ето (3.III.1878 г.) Румъния и Турция проучват възможността 
за строителство на мост над р. Дунав при гр. Русе. Предви-
дено е да се построи и железопътна линия Русе - Шумен -
Ямбол - Цариград. Този проект е изоставен защото по насто-
яване на Австро-Унгария Османската империя възприема 
строителството на линията Виена - Белград - София - Цариг-
рад, с отклонение от Ниш до Солун1. 

След Освобождението българските правителства са 
принудени по силата на чл. 21 от Берлинския договор да про-
карат отсечката свързваща Белово със западноевропейските 
железопътни магистрали през Сърбия4. Въпреки това през 
първата половина на 1881 г. са установени контакти между 
България и Румъния по въпроса за строителство на мост над 
р. Дунав. Румънското правителство изразява готовност за та-
къв строеж при гр. Свищов. По негово мнение чрез свързва-
нето на българските и румънските жп линии в този пункт ще 
се намали значението на минаващата през Сърбия междуна-
родна железница' . Първите контакти не навлизат в по-реши-
телна фаза. Основната причина за това е, че България и Ру-
мъния нямат достатъчно средства за да провеждат самостоя-
телна железопътна политика. От друга страна Австро-Унга-
рия твърдо настоява за завършване на линията Виена - Бел-
град - София - Цариград. 

За да осигури връзката си с турската столица и със за-
падноевропейските пристанища, през 1887 г. Румъния започ-
ва строеж на мост над р. Дунав при Черна вода и жп линия 
до Кюстенджа /дн. гр. Констанца/ . Това има за последица 
отказ на Букурещ от строеж на мост на изток от линията 
Зимнич - Свищов. Северната ни съседка смята, че така ще 



осигури трафика на стоки през пристанището си в Кюстен-
джа. През 1888 г. в България е завършена жп линията Бело-
во - София - Цариброд и страната изпълнява задълженията 
си по Берлинския договор. Това дава възможност на кабине-
та на Ст. Стамболов да възобнови контактите с Румъния по 
въпроса за бъдещия мост. Главна цел на българското и ру-
мънското правителство вече не е само свързването с Цариг-
рад, но и с Егейско и Адриатическо море. През 1890 г. бъл-
гарската страна предлага мостът над р. Дунав да се построи 
от Оряхово до Бекет. Идеята на Стамболов е да се отклони 
Румъния от проекта за строеж на мост, който да я свърже със 
Сърбия при Кладово6. През 1895 и 1898 г. проектите за свър-
зване на българските и румънските железници перманентно 
се появяват в отношенията между двете държави. До конк-
ретни резултати обаче не се достига. Водена от желанието да 
си осигури достъп до Адриатика, през 1898 г. Румъния сключ-
ва със Сърбия конвенция за строеж на мост между Турну Се-
верин и Кладово. Тази конвеция остава без практически пос-
ледици понеже Сърбия не успява да се споразумее с Турция 
за продължение на железниците си до Адриатическо море7. 

В началото на XX в. идеята за строителство на мост 
над р. Дунав между България и Румъния навлиза в нов етап. 
Той се определя от няколко фактора. Железопътните мрежи 
на двете страни добиват ясни очертания. Проличават си и ос-
новните пътища, по които те желаят да се свържат със Сре-
диземноморието, със Западна и Централна Европа. Ускорено-
то икономическо развитие на България в началото на XX в. 
налага търсене на нови и сигурни връзки с Австро-Унгария, 
Германия, Франция и другите напреднали държави. Честите 
стопански и политически конфликти между Сърбия и Австро-
Унгария / т . нар. "свинска война" в началото на XX век/ се 
отразяват негативно на българския обмен със Западна и Цен-
трална Европа. Австро-Унгария от своя страна също търси 



начин да заобиколи Сърбия при икономическите си контакти 
с България и Турция. 

През март 1907 г. българският дипломатически агент 
в Букурещ полк. Хр. Хесапчиев повдига пред И. Лаховари 
/управляващ румънското външно министерство/ въпроса за 
дунавския мост. Идеята е приета добре от румънска страна, 
но същия месец Р у м ъ н и я е обхваната от селски бунтове. По-
ради това до конкретни преговори не се достига. В началото 
на 1908 г. България отново настоява за започване на прего-
вори. Княз Фердинанд също подкрепя усилията на диплома-
тите*. 

Обявяването на българската Независимост /22.IX.1908 
г./ и проблемите свързани с нейното признаване временно за-
бавят началото на преговорите. Пълното премахване на пос-
тановките на Берлинския конгрес има положително влияние 
върху стремежа на България към самостоятелна стопанска 
политика. На 9 април 1909 г. румънският министър-предсе-
дател Й. Братиану съобщава на Хр. Хесапчиев, че страната 
му признава българската независимост. Основна тема на раз-
говора между тях става строителството на мост над р. Дунав. 
Румънският министър председател заявява, че трябва да се 
събере смесена българо-румънска комисия, която да проучи 
въпроса. По неговото лично мнение най-подходящо място за 
моста е отсечката между пунктовете Сомовит и Корабия. Хе-
сапчиев информира българското външно министерство, че то-
зи въпрос трябва да се приключи до месец октомври 1909 г., 
защото има опасност Братиану да падне от власт'. Българс-
кото правителство приема със задоволство румънското пред-
ложение. В София е назначена комисия, която да проучи под-
робно въпроса за мястото на бъдещия мост. Хесапчиев е уве-
домен, че едва след като тя приключи работата си "ще бъде 
готова да замине за Букурещ"10. 

Българският пълномощен министър в Букурещ се 



опитва да ускори принципното разрешаване на въпроса за 
моста. На 12 май 1909 г. Хесапчиев се среща с Братиану и 
му предлага двете държави да сключат конвенцията за моста 
веднага щом се споразумеят за мястото му, преди началото на 
подробните проучвания. Българският дипломат навярно пред-
вижда възможните пречки, които ще изскочат при подробни-
те преговори. Той се опитва да използва добрата воля, която 
показват румънските управляващи за да ангажира юридичес-
ки страната им. Едно такова споразумение би позволило на 
България да отстоява по-уверено интересите си по въпроса за 
жп линиите, чрез които ще става свързването със Солун, Ца-
риград и Адриатика. Братиану обаче настоява първо да се съ-
бере смесената българо-румънска комисия. Нейната задача 
ще бъде да направи предварителни проучвания за точното ус-
тановяване на пунктовете, между които ще се строи моста. 
Въз основа на постигнатите решения трябва да се сключи 
конвенцията между двете държави. След сключването смесе-
ната комисия ще продължи с подробните изучавания на тех-
ническите и финансовите условия за строежа". Този механи-
зъм е приет от българското правителство. То не желае да про-
пусне възможността за реализация на изключително важния 
стопански проект. 

След уточняването на процедурата двете страни опре-
делят своите представители в смесената комисия. Българейте 
делегати са : ген. А. Назлъмов /началник Щаб на армията / , 
инж. Богдан Морфов /Главен директор на Б Д Ж / , инж. Л. 
Лазаров /Главен директор на постройките на железниците и 
пристанищата/ и инж. С. Сарафов /бивш Главен директор на 
Б Д Ж / . Представителите на Румъния са : ген. Крайничеану 
/началник Щаб на румънската армия, в хода на преговорите 
той е назначен за военен министър/ , инж. А. Салини /Главен 
директор на Хидравлическата служба/ и А. Котеску /Главен 
директор на железниците/ ' 2 . В състава на двете комисии лип-



сват икономисти. Това се дължи на функциите, които са въз-
ложени на делегатите - те трябва да се споразумеят само за 
мястото на бъдещия мост. Всички останали въпроси са отло-
жени за по-късно. 

Навлизането на преговорите в решаваща фаза веднга 
привлича вниманието на великите сили. Строителството на 
мост между България и Румъния е изгодно за Австро-Унга-
рия и Германия. Те стават независими от политиката на Сър-
бия и нейния покровител Русия. Чрез този мост Централни-
те Европейски сили ще получат възможност за алтернативно 
и по-сигурно стопанско и политическо проникване в Балкан-
ския регион. Затова срещу тази идея се обявяват дипломати-
ческите представители на Русия, Франция и Италия. Тези 
държави подкрепят свързването на румънските и сръбските 
железници с мост между Турну Северин и Кладово, а от там 
през Ниш към Адриатическо море11. Така блоковото разделе-
ние на великите сили в навечерието на Първата световна 
война оказва съществено влияние върху плановете на българ-
ското правителство. В същото време различни румънски по-
литически и икономически среди започват да критикуват про-
екта за мост между България и Румъния. Прокрадват се мне-
ния, че от него ще имат полза единствено Германия и Авст-
ро-Унгария и, че "проектираната международна линия щя-
ла да се отрази много вредно върху трафика към Кюстен-
джанското пристанище"14. 

Международната обстановка преди същинското начало 
на преговорите поставя Букурещ в по-изгодна позиция. Ру-
мънските управляващи могат да избират с коя държава да 
свържат железниците си - Сърбия или България. В прегово-
рите си с България те имат възможност успешно да настоя-
ват мостът между двете страни да се построи на място, което 
е най-изгодно за страната им. България от своя страна е 
длъжна да направи значителни отстъпки за да сключи необ-



ходимата и конвенция. Проблемът за моста е поставен в кон-
текста на разделението между великите сили. Обвързването 
на Букурещ с един от проектите за мост (Турну Северин -
Кладово или между България и Румъния) означава във вън-
шната й политика да се даде приоритет на държавите от Ан-
тантата или Централните сили. Това обстоятелство прави ру-
мънската дипломация изключително предпазлива при взема-
нето окончателни решения. 

Българската делегация пристига в Букурещ на 11 ок-
томври 1909г. Тя е инструктирана да настоява за строителс-
тво на мост между Зимнич и Свищов. При невъзможност да 
се получи румънското съгласие за тези пунктове, делегатите 
могат да отнстъпят до Турну Мъгуреле - Никопол, Корабия -
българския бряг /с . Бешлий, с. Гиген или с. Магура/ и Бекет 
- Оряхово. Според вижданията на българското правителство 
най-добър е вариантът Зимнич - Свищов. С него ще се"съз-
даде едно пряко международно съобщение на Централна Ев-
ропа през Румъния и България /Трансбалканската железни-
ца/ с Цариград и през Плевен - София с Македония респек-
тивно с Егейското и Адриатическото морета"15. За България 
строителството на мост при Свищов е изгодно и защото на 9 
август 1909 г. е пусната в експлоатация линията Свищов - га-
ра Левски. Така на българската държава няма да се налага да 
строи нова жп линия от моста до т. нар. Централна жп линия 
(София - Варна)16 . 

На 13 октомври българските делегати са представени 
на румънския министър-председател. След приветствието към 
тях той заявява, че свързването на българските и румънски-
те железници трябва да стане при Корабия. Същият ден сме-
сената комисия провежда две заседания. Българските предс-
тавители се опитват да повдигнат въпроса за варианта Сви-
щов - Зимнич. А. Салини обаче категорично заявява, че "ако 
настоявате за други пунктове освен Корабия рискувате про-



падането на делото'"7. Още от самото начало става ясно, че 
румънското правителство фактически няма намерение да пре-
говаря за мястото на моста. За Румъния е важно той да оси-
гури нейните връзки със Солун и Адриатическо море. В Бу-
курещ преценяват, че нямат нужда от нова връзка с турска-
та столица, която да конкурира пристанището в Кюстенджа. 

Междувременно българският пълномощен министър 
във Виена Ив. Ст. Гешов информира, че Австро-Унгария съ-
що не подкрепя строителството на мост при Свищов. От Ви-
ена са склонни да подкрепят варианта Турну Мъгуреле - Ни-
копол. Срещу това обещават да се застъпят пред Турция за 
строителството на линията Кюстендил - Куманово. Така Ав-
стро-Унгария, Румъния и България биха получили достъп до 
Солун по линията Никопол - София - Кюстендил - Кумано-
во - Солун'*. 

Поставено при тези условия българското външно ми-
нистерство още на 14 октомври инструктира ген. Назлъмов да 
се приеме пункта Корабия1 ' . На 15 и 16 октомври смесената 
комисия посещава Корабия за да избере най-подходящ пункт 
на българска територия за строителство на моста. Очертават 
се три възможни варианта : с. Челей (на румънския, бряг за-
падно от Корабия) - с. Бешлий (на българския бряг), Кора-
бия - с. Гиген и с. Селиштора (на румънския бряг, източно от 
Корабия) - с. Магура2". След завръщането си в Букурещ две-
те делегации постигат съгласие по някои относително второс-
тепенни въпроси. Решено е мостът да се строи на височина 14 
м. от най-високите води на Дунав. Отхвърлена е идеята ос-
вен железопътен мостът да бъде и шосеен. След дълги деба-
ти се достига до споразумение начело на "управлението за 
изучаването и постройката на моста да бъде поставен госпо-
дин А. Салини, а след него всичкият останал висш и второс-
тепенен технически персонал трябва да бъде на равни нача-
ла [между българи и румънци - б.а.]"21. 



Най-сериозните спорове се съсредоточват по въпроса 
кой от трите пункта на българска територия ще стане изхо-
ден за моста и в каква посока ще бъде трасето до Централ-
ната жп линия. Румънските делегати настояват и българска-
та страна се съгласява за строителство между Корабия и с. 
Гиген. Българските делегати остро се противопоставят на 
настояването страната да построи нова железница /ок . 60 
км/ , която да свързва моста по долината на р. Искър с Чер-
вен бряг. Те поддържат тезата свързването на моста с българ-
ските железници да стане чрез линия с. Гиген - с. Крета - с. 
Ясен22. Зад спора по конкретното трасе се крият различните 
цели, които България и Румъния преследват. За България е 
важно чрез моста и жп линията до него да се създаде връзка 
едновременно с Цариград, Солун и Адриатика. Румъния се 
интересува единствено от връзките със Солун и Адриатичес-
ко море. Прокарването на жп линия по долината на р. Искър, 
както настоява Румъния, ще насочва стоките от Централна 
Европа само към егейското и албанското крайбрежие, защото 
пътят до Цариград става твърде дълъг и скъп. 

Така преговорите достигат до мъртва точка. Българс-
ките делегати изтъкват, че са приели всички румънски пред-
ложения, без това за жп линията по долината на р. Искър. 
Строителството на тази линия според тях би увеличило бъл-
гарските разноски по моста от 12 на 20 млн лв. В разговор с 
Й. Братиану на 27 октомври Хр. Хесапчиев изразява надеж-
дите на българското правителство за отстъпка от страна на 
Букурещ2 ' . Румънската позиция обаче остава непроменена. 
България също не отстъпва. Така се достига до прекратяване 
на преговорите на 4 ноември 1909 г. По време на прощалния 
прием при Й. Братиану българските представители заявяват, 
че не смятат преговорите за прекъснати, а "само за временно 
преустановени докато българското правителство изслуша 
подробния доклад на комисията"24. Този опит да се остави от-



ворена врата за нови преговори остава без резултат. 
До избухването на Балканските войни въпросът за 

свързването на българските и румънските железници остава 
на ниво предварителни преговори. От румънската страна яв-
но се опасяват, че един мост между двете държави ще се от-
рази негативно върху трафика на пристанището Кюстенджа. 
В Букурещ гледат на свързването на железопътните си линии 
с българските като на неоправдана концесия както спрямо 
София, така и спрямо Централните сили. Още повече, че 
България няма жп връзка със Солун а до Цариград румънс-
ките стоки достигат през Черна вода - Кюстенджа. 

Двете Балкански войни / 1912-1913 г./ водят до круп-
ни териториални промени на полуострова. Възползвана от 
тежкото положение на България, през втората половина на 
юни 1913 г. румънската армия навлиза в северните части на 
страната и по време на преговорите в Букурещ е узаконено 
заграбването на Южна Добруджа. За да не предизвикват док-
рай българската неприязън румънските управляващи се опит-
ват да имитират отстъпки пред България по някои относител-
но второстепенни въпроси. Например румънският крал Карол 
1 твърди, че има важни заслуги по време на конференцията 
за мир, пристанището Порто Лагос да остане в българско вла-
дение25. Като демонстрация на "добронамереност" от страна 
на румънските делегати пред водача на българските прегова-
рящи Д. Тончев е подчертано, че България ще получи пълно 
съдействие за строителство на мост над р. Дунав. Заслепени 
от безкръвното си разширяване в Добруджа румънците заявя-
ват, че страната им "не ще прави въпрос за мястото на мос-
та"2'1. Малко по-късно, при връчването на акредитивните си 
писма румънският дипломатически представител в София, 
Деруси също заявява пред цар Фердинанд, че "румънското 
правителство желае бързото и успешно завършване на въпро-
са за моста"27. 



Тези общи декларации от страна на Букурещ едва ли 
биха могли да се възприемат като официален ангажимент на 
северната ни съседка. Въпреки това кабинетът на д-р В. Ра-
дославов вероятно разчита на тях, когато на 26 септември 
1913 г. решава да започне работа по свързването на българ-
ските и румънските железници. Прекият излаз, който страна-
та ни получава на Бяло море и планираната Родопска желез-
ница с пристанище на Порто Лагос биха могли да се използ-
ват като допълнителен аргумент за да се наложи строитест-
вото на моста на по-изгодно за българската страна място. В 
навечерието на Първата световна война обаче чисто стопан-
ските аргументи губят своето значение. Евентуалното осъ-
ществяване на проекта за мост над р. Дунав се поставя в кон-
текста на усложнените балкански взаимоотношения и на за-
силващата се борба от страна на Антантата и Централните 
сили за печелене на съюзници. 

След първата национална катастрофа България е чув-
ствително дебалансирана спрямо всичките си съседи, а пра-
вителството на д-р В. Радославов показва нарастваща склон-
ност за съюз със Централните сили. Румъния от своя страна, 
независимо че е в съюз с тази военно-политичска групиров-
ка, проявява сериозни колебания относно продължаването му 
и окончателната ориентация на страната. Освен това между 
двете страни има много висящи въпроси и неприязън заради 
румънската намеса във Втората балканска война. Букурещки-
ят мирен договор / 2 8 юли 191 Зг. / сближава Румъния със 
Сърбия и Гърция. Сред меродавните кръгове в северната ни 
съседка си пробива път мнението за свързване на железопът-
ната й мрежа с Егейско море през Сърбия2*. По този начин 
осъществяването на българските проекти е поставено пред 
твърде много неизвестни. 

Предложението за подновяване на преговорите по въп-
роса за моста над р. Дунав е направено от българска страна 



през ноември 1913 г. На румънския представител в София, 
Деруси е съобщено, че България е направила всичко за да 
построи линията Свищов - Хасково - Порто Лагос, която ще 
е с дължина от 420 км. Българското предложение за място на 
свързването е Свищов или Никопол2''. Официалният отговор 
от румънска страна идва на 21 януари 1914 г. Румънският ми-
нистър на външните работи съобщава на българския предста-
вител в Букурещ Симеон Радев, че правителството му е го-
тово да поднови преговорите за построяване на мост над р. 
Дунав и за свързване на железниците. Радев веднага инфор-
мира кабинета в София, моли незабавно да се назначат де-
легати и да му се съобщи кога ще пристигнат в Румъния1". Ре-
акцията от Министерството на външните работи е светкавич-
на - още на следващия ден С. Радев е информиран, че съста-
вът на българската делегация за воденето на преговорите е 
определен. В нея влизат - полковник Нерезов от Генералния 
щаб на армията и инженерите Лазаров и Вълков от Дирекци-
ята за постройките на железниците и пристанищата към Ми-
нистерството на железниците, пощите и телеграфите. От 
Външно министерство в София предлагат на българския дип-
ломат в Букурещ да оглави делегацията, ако прецени, че е 
необходимо. С. Радев обаче отказва мотивирайки се, че ако 
влезе в делегацията това би му попречило да помага по дип-
ломатически път. Поради тази причина в делегацията влиза 
първият секретар на легацията в Букурещ11 . 

По отношение състава на българската делегация в на-
чалото на март 1914 г. С. Радев прави важно предложение. 
Предвиждайки трудностите, пред които ще се изправи тя, той 
настоява като военен експерт в нея да се изпрати генерал 
Иван Фичев. Бившият началник Щаб на българската армия 
от времето на Първата балканска война се ползва с голям ав-
торитет пред румънските военни специалисти. Това си име 
генералът е защитил и по време на преговорите в Букурещ 



/юли 1913 г . / . Румънският монарх също цени високо ген. Фи-
чев и не на последно място румънският делегат в комисията 
за преговорите е генерал. Предложението на С. Радев е доб-
ре обосновано, но е отхвърлено от кабинета в София. Прави-
телството преценява, че е невъзможно да променя състава на 
определената за преговорите комисия понеже тя вече е инст-
руктирана и се намира на път за Букурещ 2. Органът на Со-
фийската, Варненската и Бургаската Търговско-идустриална 
камара вестник "Търговски фар" отправя основателната забе-
лежка, че в състава на българската делегация липсва иконо-
м и с т Н е з а в и с и м о от изказаните съображения от дипломати-
чески, стратегически и стопански характер съставът на коми-
сията за преговорите остава непроменен. Това обстоятелство 
донякъде се отразява негативно върху ефективността на ней-
ната работа. След оформянето на българската комисия за 
преговорите румънското правителство от своя страна решава 
да назначи същата комисия, която е водила преговорите за 
моста през 1909 г'4. В Румъния явно добре осъзнават необхо-
димостта от приемственост при отстояване на стратегически-
те и стопанските са интереси. Северната ни съседка печели 
допълнителни преимущества с оглед изгодно за нея разреша-
ване на въпроса за нов мост на р. Дунав. 

Известието за подновяването на преговорите за мост 
над р. Дунав достига до широката общественост в България, 
но не предизвиква особени реакции. Единствено близките до 
правителството вестници "Народни права" и "Воля" информи-
рат за назначаването на делегация, която ще изучава въпро-
са за свързването на българските и румънските железници. 
Изказана е увереност, че работата ще завърши с добър резул-
тат, понеже новото румънско правителство е показало добро 
разположение за ликвидирането на всички висящи българо-
румънски спорове. Вестник "Народни права", в желанието си 
да представи положението на страната и на правителството 



на Радославов в по-благоприятна светлина, пише, че иници-
ативата за началото на преговорите идва от румънска стра-
на15. 

На 7 февруари 1914 г. българският дипломатически 
представител в Букурещ С. Радев е информиран от София, че 
скоро ще му бъде съобщена датата, която той ще пледира в 
румънската столица за начало на преговорите. По-късно в 
разговор с румънския външен министър С. Радев, по своя 
инициатива заявява, че първата половина на месец март е 
най-подходяща за започване на преговорите. Главният му ар-
гумент за това е, че парламентарните избори в България ще 
са минали и положението на кабинета в София ще е по-оп-
ределено, което ще даде възможност за по-успешна защита 
на българските предложения. Министър-председателят В. Ра-
дославов с шифрована телеграма подкрепя тезата на дипло-
матическия си представител в Букурещ1 ' '. Така желанието на 
София за бързо разрешаване на въпроса за моста търпи из-
вестно забавяне поради обективни вътрешнополитически 
причини. 

В началото на март 1914 г. С. Радев продължава пред-
варителната подготовка на преговорите с румънското прави-
телство. На 3 март той иска от кабинета да му съобщи "на 
кой пункт трябва да бъде построен Дунавският мост" за да 
може да отстоява позицията му в предстоящата аудиенция 
при румънския крал. От Министерството на външните рабо-
ти отговарят, че правителството се е спряло на Никопол -
Турну Мъгуреле като най-подходящ17. Мотиви за избора на 
конкретното място не са посочени. Никопол е разположен на 
изток от Корабия, а това е пунктът, за който двете правител-
ства са се споразумели през 1909 г. На 4 март румънската 
страна информира, че смесената комисия за преговорите ще 
се събере на 17 март 1914 г. С приближаването на прегово-
рите С. Радев усеща възможни затруднения от страна на "на-



шите врагове и румънските шовинисти", затова настоява за 
спомената по-горе промяна в състава на българската делега-
ция1*. Пренебрегвайки първоначалната си готовност за строи-
телство на моста без, да се правят проблеми за мястото, раз-
лични отговорни румънски фактори започват да демонстри-
рат явно несъгласие или държат моста да се построи на неиз-
годен за България пункт. Според С. Радев Кралят и част от 
министрите искат моста, докато "техническите и военни кръ-
гове се противят". Един платен от българския дипломат жур-
налист се среща с Директора на румънските железници /пос-
ледният е делегат от румънска страна в комисията за моста/ , 
който казва, че от страна на правителството има давление "в 
полза на моста"'1''. 

При тази ситуация на 17 март 1914 г. смесената коми-
сия за преговорите е представена на румънския министър на 
външните работи, а на 18 март е проведено първото работно 
заседание. На него румънската делегация предлага моста да 
се строи при Корабия - с. Гиген, а железопътната линия да 
продължи на юг по долината на р. Искър до Червен бряг. 
Българските представители категорично отстояват искането 
на своето правителство за мост при Никопол. След първона-
чалното противопоставяне, на второто заседание / 20 март / , 
румънските делегати заявяват готовността си да се откажат 
от Корабия при условие, че и българите се откажат от Нико-
пол. В частни разговори самите румънски представители спо-
менават Свищов "като най-близък до Егейско море". Поради 
липсата на интрукции заседанието е вдигнато с уговорката на 
следващия ден смесената комисия да се събере отново за да 
третира въпроса за Свищов. Междувременно лично В. Радос-
лавов с шифрована телеграма инструктира делегацията "само 
в краен случай да приеме" Свищов и да настоява мостът да 
бъде при Никопол40. На 20 март 1914 г. С. Радев се среща с 
румънския министър-председател Йон Братиану, който се по-



казва добре разположен по въпроса за моста и заявява, че 
построяването ще "послужи за доказателство за чувствата, 
които той изпитва към особата на Негово Величество Царя"41. 
Така завършва първият етап от преговорите, при който, не-
зависимо от противоречията, и двете страни проявяват склон-
ност за компромиси. Твърде скоро обаче се оказва, че от ру-
мънска страна тази заявена склонност е по-скоро тактически 
ход целящ забавяне и в крайна сметка провал на преговори-
те. 

На 21 март е свикано третото поредно заседание на 
смесената комисия. На него настъпва рязък обрат. Румънски-
те делегати заявяват, че след съвещание с министрите и по-
между си са дошли до убеждението, че друг пункт освен Ко-
рабия е неприемлив за тях. В информацията си до Външно 
министерство, относно станалото, С. Радев пише, че не е мо-
гъл да срещне министрите за да узнае причините за поврата. 
Той предполата, че е възможно да е имало нечие външно дав-
ление, без да уточнява от къде е дошло". Управляващите в 
София възприемат румънския ход като равносилен на отказ 
от преговори. Ставащото в Букурещ се следи с особено вни-
мание и от монарха. В шифрована телеграма до българската 
легация там, началникът на Тайната канцелария на Ферди-
нанд, Стр. Добрович пише, че царят е "твърде неприятно из-
ненадан от станалия в комисията обрат" и желае да знае ис-
тинските причини за него41. 

В рамките на три дни / между 22 и 24 март / С. Ра-
дев два пъти се среща с румънския външен министър и чува 
от него две различни мнения за хода на преговорите. На 22 
март министърът заявява, че румънските делегати са дейст-
вали на своя глава за да предизвикат обрат в преговорите.Той 
предлага лично да председателства следващото заседание, а в 
него да вземе участие и С. Радев. На 24 март външният ми-
нистър предлага следващото заседание на смесената комисия 



да се отложи "за да може румънското правителство да излезе 
с окончателно предложение"44. 
Колебливата позиция на Букурещ относно моста на р. Дунав 
кара българската дипломация да търси причините за румънс-
ката непоследователност. Затова С. Радев установява контак-
ти и търси мнението на меродавните представители на Русия 
и Австро-Унгария в Букурещ по въпроса за хода на прегово-
рите. Австроунгарският пълномощен министър му заявява, че 
не разбира станалия обрат. Руският информира, че комисия-
та би могла да представи проект за мост при Корабия - Ги-
ген, Свищов - Зимнич или Оряхово - Бекет, а окончателният 
вариант да се договори пряко между двете правителства45. С. 
Радев продължава да развива активна дейност по въпроса за 
моста и през следващите дни. На 27 март с шифрована телег-
рама той информира кабинета в София, че "враждебните нам 
влияния взимат връх и възможността за едно споразумение за 
моста става много нищожна"41'. На следващия ден румънският 
външен министър го уведомява, че единствената концесия, 
която Букурещ може да направи на България е поемането на 
половината от разноските по укрепването на българския бряг 
срещу Корабия. От румънска страна се използва и мотива, че 
е възможно в близко бъдеще Кавала да се превърне в главно 
пристанище за България на Бяло море, което обезмисля стро-
ежа на мост при Никопол или Свищов. А министър-председа-
телят Йон Братиану се опитва да впрегне в полза на своята 
страна финансовите затруднения на България. Той заявява на 
С. Радев, че в разговор с представител на "Дисконто Гезел-
шафт" е защитил идеята за български заем от банката. Дори 
се застъпил сумата на заема да се увеличи за да се построи 
мостът. Братиану обаче вече е категоричен /въпреки изказа-
ното преди няколко дни мнение/ , че друг пункт за строеж на 
моста, освен този при Корабия, е неприемлив за Румъния47. 
Втвърдяването на позициите на Букурещ е безспорен факт и 



то предизвиква остра реакция в София. Лично министър-
председателят нарежда на С. Радев, ако не се приеме мостът 
да се строи около Свищов, българските делегати да се завър-
нат за нови инструкции4*. 

В опит да анализира причините за неуспешните пре-
говори българският представител в Букурещ пише, че Румъ-
ния още не желае да демонстрира близост с България, защо-
то държи сметка за Русия. Освен това в Букурещ меродавни-
те кръгове не били решили все още "с кого ще върви" стра-
ната им4'. Явно блоковото разделение на света и стратегичес-
ката стойност, която Румъния има за двете основни военно-
политически групировки, дава възможност на нейните управ-
ляващи да опитат налагане на изгодно за тях разрешаване на 
въпроса. При това от Букурещ не се притесняват да внуша-
ват в Германия, че България търси пари за превъоражаване 
и реваниГ", а пред С. Радев да твърдят, че защитават идеята 
за български заем. България от своя страна няма подобна те-
жест в плановете на Антантата и Централните сили. Външ-
нополитическите предпочитания на кабинета на д-р В. Радос-
лавов към Берлин и Виена са известни. Затова от София се 
настоява за строителството на моста. Освен стопанските из-
годи за България, мостът ще осигури връзките на Германия и 
Австро-Унгария с Турция и ще укрепи разклатения съюз на 
Румъния с Централните сили. 

На 2 април 1914 г. българската делегация за прегово-
ри се среща с румънския крал и след като чува от него, че 
настоява за Корабия - Гиген, отпътува за София5 ' . Така не-
успешно завършва и вторият етап от преговорите. 

Последен опит за тяхното подновяване е направен по 
българска инициатива на 24 април 1914 г. Тогава С. Радев е 
информиран, че правителството е възприело румънската по-
зиция за строеж на мост при Корабия - Гиген. Единственото 
условие от страна на София е мястото на моста да не се об-



вързва с трасето на железопътната линия на българска тери-
тория. България желае да бъде оставена сама да избере тра-
сето без съдружие с Румъния". В продължение на повече от 
месец от румънска страна липсва отговор. Братиау явно от-
бягва среща със С. Радев под предлог, че е болен. Тази игра 
на криеница продължава до края на месец май, когато в ин-
тервю пред вестик "Минерва" румънските делегати в комиси-
ята за преговорите заявяват, че мост не е необходим за стра-
ната им". Това е последното известие за контактите между 
двете страни по въпроса за свързването на железниците им 
преди Първата световна война. Явно все повече нарастващо-
то напрежение и скорошното избухване на Световния военен 
конфликт кара румънското правителство да задържи разре-
шаването на проблема за строителството на моста на р. Ду-
нав. 

* * * 

Букурещкият / 2 8 юли 191 Зг . / и Цариградският / 1 6 
септември 191 Зг./ мирен договор ограничават българския из-
лаз на Бяло море до ивица с широчина от 120 км. - това е 
преимуществено нисък, мочурлив бряг с множество богати на 
риба езера / л и м а н и / . Българската част на Беломорската ни-
зина е с приблизителна площ от 1685 квадратни километра, 
климатът е много по-мек от този в старите територии и пред-
лага условия за отглеждане на много индустриални растения 
и овощия. Близостта на Родопите и многобройните планинс-
ки потоци дават възможност за изграждане на съоражения за 
поливно земеделие и за получаване на две реколти годишно54. 
Изключително ценен е добиваният в околността на Скеча 
/ К с а н т и / и в целия Родопски район тютюн, който се радва на 
добър прием по световните пазари. Само в Гюмюрджинско и 
Ксантийско преди войните е добиван годишно по ок. 6 -7 млн. 



кг. тютюн, на стойност ок. 25 млн. златни лева". Така се съз-
дават и благоприятни условия за развитие на търговията. Ос-
вен посочените богатства в Западна Тракия и Родопския ма-
сив има добри възможности за развитие на дърводобивна про-
мишленост, богати залежи от полезни изкопаеми, добиват се 
големи количества морска сол, отглеждат се копринени буби, 
развит е риболовът и т .н / ' 

Двете Балкански войни и кланетата свързани с т. нар. 
Гюмюрджинска република се отразяват негативно върху сто-
панския живот в областта. Голяма част от българското насе-
ление е принудено да бяга от зверствата на турци и гърци, а 
след реокупацията на Западна Тракия през октомври 1913 г. 
установяването на българска власт там е затруднено от лип-
сата на пътища и пощенски съобщения". Още към края на 
1913 г. Министерството на обществените сгради, пътищата и 
благоустройството изпраща инженерна бригада, която да про-
учи шосето Хасково - Кърджали - Гюмюрджина, а към януа-
ри 1914 г. са уредени редовните пощенски връзки : Бургас -
Малко Търново; Кърджали - Гюмюрджина; Мехомия /дн. гр. 
Разлог/ - Банско - Неврокоп / дн. гр. Гоце Делчев / ; Петрич 
- Струмица, и др.5Н Предприетите от правителството мерки 
имат преди всичко палиативен характер. Те спомагат донякъ-
де за преодоляването на спекулата в новоосвободените земи 
и улесняват установяването на стабилна власт. За трайното 
закрепване на България по Беломорското крайбрежие се раз-
чита преди всичко на планираната Родопска железница и из-
граждане на пристанището Порто Лагос. Няколко дни след 
подписването на Цариградския мирен договор, на свое засе-
дание от 26 септември 1913 г. Министерският съвет взема ре-
шение да започне проучването на трасе за железопътна ли-
ния, която да свързва старите територии с Беломорието5 ' . 

Най-голямо значение като път за Беломорието имат: 
долината на р. Марица, долината на р. Струма и долината на 



р. Вардар. След първата национална катастрофа обаче и три-
те пътя остават затворени за България, тъй като Вардарска и 
Егейска Македония минават под сръбска и гръцка власт, а 
Източна Тракия под турска. В българско владение е оставено 
пристанището Дедеагач, но железопътната линия, която го 
свързва със Свиленград минава през турска територия, а то-
ва силно намалява стопанското и военностратегическото и 
значение. Самото пристанище на Дедеагач се определя от ек-
спертите като "изникнало по недоразумение", с цел да се за-
доволят капризите на компаниите експлоатиращи железници-
те в Турция"". То е слабо защитено от ветрове и не предоста-
вя добри възможности за разширяване. Именно затова като 
най-важен изходен пункт за българската търговия с Беломо-
рието е определено пристанището Порто Лагос. То има важ-
ни преимущества - запазено е от ветрове, лагоският залив е 
широк, дъното на морето там е песъчливо и без подводни ка-
мъни, което позволява евтиното му издълбаване за да могат 
да влизат в пристанището тежки кораби. Едно бъдещо голя-
мо пристанище на Порто Лагос дава и добри възможности за 
съсредоточване там на планирания български военноморски 
флот'". 

Докато определянето на Порто Лагос като бъдещо 
най-важно пристанище на България не предизвиква противо-
речия, то трасето на проектираната железопътна линия е 
обект на сериозни проучвания и дискусии от меродавните 
български кръгове. Това се дължи на факта, че районите, 
през които ще преминава бъдещата Родопска железница ще 
имат изключително благоприятни перспективи за стопанско 
развитие. При това планираната жп линия трябвало да има 
едновременно стратегически и стопански характер, поради 
липсата на финансови възможности за отделно строителство 
на стопански и стратегически линии. Трябва да се отбележи, 
че на бъдещата железница се гледа и като на важно средство 



за утвърждаване на българската власт в райони с етнически 
разнообразно население. Правителството на д-р Радославов 
възлага на бъдещата жп линия и определени надежди с оглед 
на закрепването си на власт. Затова в декларацията на ми-
нистър-председателя пред Общо събрание на либералите в 
София е заявено, че чрез постройката на пристанище на 
Егейско море и на железница, "която да свързва Дунава с Бя-
ло море... правителството ще се старае да въздигне благосъс-
тоянието на тази област"''2. Във връзка с изборите за ХУП-то 
Обикновено Народно събрание през февруари 1914 г. прави-
телството още по-ясно акцентира върху плановете си за стро-
еж на новата жп линия. Грижите за изграждането на пътна и 
железопътна мрежа в новите земи, на пристанища по Егейс-
кия бряг и за настаняването на бежанците - българи от оста-
налите под чужда власт земи, съставляват важна част от пра-
вителствената декларация прочетена пред парламента на 31 
декември 1913 г. Разширяването на железопътната мрежа за-
ляга и в предизборните обещания на либералите през февру-
ари 1914 гм. 

В заседанието си от 26 септември 1913 г. Министерс-
кият съвет възлага на Главната дирекция за постройки на же-
лезниците и пристанищата към Министерството на железни-
ците, пощите и телеграфите да започне проучването на жп 
линия по трасето Раковски - Хасково - Кърджали - Нар-
лъкьой - Порто Лагос . Впоследствие на 11 октомври 1913 г. 
Щаба на армията иска от същото министерство да проучи и 
трасето Хасково - Кърджали - Гюмюрджина - Порто Лагос''4, 
тъй като то отговаря по-добре на военностратегическите ин-
тереси на страната''5. Това трасе също е преценено като бла-
гоприятно от Дирекцията за постройките. Поради тази при-
чина до настъпването на нормални метеорологически условия 
и двете трасета са пручвани само на карта, без да се предп-
риемат конкретни изследвания на място. По предварителни-



те разчети предвижданата жп линия трябва да е с дължина 
между 166 и 175 км., разноските по строителството - 25 млн. 
златни лева, а срокът за завършването - 4 години'1'1. 

Сведенията за плановете на кабинета предизвикват 
остра реакция в онези райони, които са пренебрегнати. Осо-
бено активна дейност предприемат ръководителите на Плов-
дивски окръг. Още на 25 септември 1913 г. "Пловдивски ок-
ръжен вестник" излиза с обширна статия посветена на бъде-
щата железопътна линия до Беломорския бряг. В нея се твър-
ди, че е безразсъдно да се правят каквито и да е културни по-
добрения и търговски съоражения в новите земи, докато не се 
осигури ефикасното владеене на Беломорския бряг. Конста-
тирано е, че са възможни два изходни пункта за бъдещата 
железница : Хасково и Пловдив. Според статията ако линия-
та тръгне от Хасково тя ще остане незащитена откъм Турция. 
Освен това Хасково "нито е било, нито има изглед да бъде 
един първостепенен търговски център". Предлаганият във 
вестника вариант за трасе също преминава през Кърджалийс-
ко, Мастанлъшко и Даръдерско, като е посочено, че без же-
лезница е невъзможно там да се заселят българи. В спомена-
тите райони ще остане една компактна турска маса, която ще 
причинява неприятности, както в миналото. Като аргумент за 
това е посочена невъзможността на източнорумелийското 
правителство да установи властта си в Кърджалийско''7. На 3 
октомври Пловдивският окръжен съвет провежда специално 
заседание по въпроса за проектираната железница. С пълно 
единодушие от страна на всички представени в съвета партии 
е взето решение да се състави една делегация, начело с пред-
седателя на съвета Богдан х. Калчев, която да моли прави-
телството железницата към Бяло море да тръгне от Пловдив. 
Отправен е апел към Българското икономическо дружество, 
към Българското инженерно-архитектурно дружество и към 
българската преса да се подкрепи идеята на Пловдивския ок-



ръжен съвет'*. 
На 9 октомври 1913 г. делегацията посещава София и 

при срещите си в Министерския съвет получава обещание, че 
въпросът, който поставя ще бъде основно проучен и ако ис-
кането е в унисон с търговските и стопански интереси на 
България ще бъде удовлетворено. Делегацията остава обна-
деждена и от срещата си с министъра на железниците, пощи-
те и телеграфите Н. Атанасов. Той заявява,че ще има при-
сърце интересите на Пловдив, доколкото не противоречат на 
общонационалните. При равни условия с другите проекти 
лично министърът се ангажира да предпочете трасето Пловив 
- Порто Лагос'1'. 
Акцията на Пловдивския окръжен съвет обаче не предизвик-
ва очаквания обществен дебат. Най-остро срещу опитите за 
смяна на трасето реагират от Хасково. Тамошният вестник 
"Тракия" твърдо декларира : "В случай, че министерският съ-
вет реши линията да мине от Пловдив или от другаде а не от 
Хасково, то хасковци ще обявят нова тракийска република 
заедно с новоосвободена Тракия"7". Българското икономичес-
ко дружество и Българското инженерно-архитектурно дру-
жество не взимат публично отношение към планираното тра-
се на жп линията до Порто Лагос. 

Пловдивският окръжен съвет неочаквано получава 
подкрепа от Софийската, Варненската и Бургаската Търгов-
ско-индустриална камара, чрез техния орган вестник "Тър-
говски фар". В броя си от 16.Х.1913 г. вестникът излага нови 
аргументи в подкрепа на Пловдивския вариант. Изтъква се, 
че ако линията не мине през Пловдив, то градът е осъден на 
запустяване. Що се отнася до природните препятсвия, за жп 
линиите Хасково - Порто Лагос и Пловдив - Порто Лагос, се 
констатира, че те са "почти еднакво трудни за преодоляване". 
Посочва се, че търговското значение на жп линията ще се 
увеличи изключително много, ако тя тръгне от най-големия 



център в Южна България - Пловдив71. 
Най-солидната, макар и позакъсняла, подкрепа идеята 

за начало на Родопската железница от Пловдив се среща във 
вестник "Нова България". От април до юни 1914 г. в пореди-
ца от статии вестникът излага икономически, стратегически и 
етнически аргументи срещу превръщането на Хасково в из-
ходна точка за връзките на старите територии с Беломорския 
бряг. Още в първия си брой вестникът отбелязва, че прави-
телственото решение за трасето Хасково - Кърджали - Порто 
Лагос не е предизвикало необходимата обществена дискусия 
и се заявява, че в следващите броеве ще се отдели специал-
но внимание на темата72. Сред аргументите в полза на Плов-
дивския вариант особена стойност имат следните : Първо - жп 
линията през Хасково е твърде отдалечена от Струмишки, 
Софийски, Врачански, Кюстендилски и Видински окръзи и от 
нея ще имат полза само около 1/3 от регионите на държава-
та. При това железницата от Хасково ще се свърже със Се-
верна България през Борущенската презбалканска линия, ко-
ято поради големия си наклон не ще може да обслужва на-
растналия трафик към Бяло море71. Второ - теренът от Кър-
джали на юг е "ронлив пясъчник" и следователно постройка-
та и поддръжката на железницата там е технически по-слож-
на и скъпа. Проектът през Хасково - Кърджали изисквал, ос-
вен двата големи тунела / 1 2 0 0 и 2500 м. дължина/ , още най-
малко два големи моста и неуточнен брой малки мостове. За 
сметка на това теренът в района Пловдив - Станимака/ дн. 
Асеновград / - Чепеларе е значително по-здрав и никъде ня-
мало да има нужда от скъпи мостове, а тунелите също щели 
да са два74. Трето - кърджалийско е слабо заселено, с дребно 
и незначително земеделие, което не ще може да осигури из-
лишъци за износ. Западнородопските тютюни са по-добри и 
имат сигурен пазар в Европа, а в Средните и Западните Ро-
допи живее по-многобройно население, с по-разнообразен по-



минък. Предварителната информация показвала, че в Сред-
ните Родопи има и значителни залежи на подземни богатст-
ва75. Четвърто - от чисто национална гледна точка не би мог-
ло да се разчита на "национализиране" в Кърджалийско, по-
ради бедността на района, докато Средните Родопи са опре-
делени като "единствения пояс в Родопите с чисто българско 
население". То е дало своя дан пред олтара на отечеството и 
не трябва да се оставя изолирано от света7". Пето - вариантът 
на жп линията Пловдив - Станимака / дн. Асеновград / - Че-
пеларе - Устово - Нарлъкьой - Порто Лагос е еднакво отда-
лечен от гръцката и от турската граница и от военнострате-
гическа гледна точка е по-изгоден77. 

Изтъкнатите предимства обаче срещат възражения, 
които правят започването на линията от Пловдив невъзмож-
но за реализация. На първо място като връзка на Родопската 
железница със Северна България трябва да се построи нова 
жп линия през Стара планина, което оскъпява неимоверно 
пловдивския проект. Още повече, че съвсем наскоро е пусна-
та в експлоатация Борущенската линия. 

Кабинетът на д-р В. Радославов провежда политика на 
умиротворяване на мюсюлманското население в Родопския 
район и в района на Гюмюрджинско и затова понякога доста 
настойчиво толерира едрите турски земевладелци, а жп лини-
ята Хасково - Кърджали - Гюмюрджина - Порто Лагос задо-
волява техните интереси. Преминаването на линията през 
Източните Родопи ще закрепи българската власт там, което 
също е мотив да се насочи строежа в този регион. С избира-
нето на трасето, което е по-близо до турската граница, пра-
вителството демонстрира, че не възприема Турция като враг 
и загатва донякъде за бъдещата си външнополитическа ори-
ентация. Сред специалистите в България е затвърдено мнени-
ето, че дори някога да се променят границите между Бълга-
рия и Турция и между България и Гърция жп линията Хас-



ково - Кърджали - Гюмюрджина - Порто Лагос ще си остане 
най-късия път между среднобългарските територии и Беломо-
рието . На Родопската железница се разчита и да упражни 
благоприятно за българските интереси влияние относно про-
ектирания мост над р. Дунав7 ' . 

Имайки предвид тези аргументи Министерският съвет 
отхвърля желанието на Пловдивския окръжен съвет, а Дирек-
цията за постройките на железниците и пристанищата извър-
шва първите подготвителни работи за строежа. Още към но-
ември 1913 г. се установява едно рационално трасе за проек-
тираната жп линия. Прието е, че то трябва да се отдели на 
юг от станция Раковски, да мине покрай източната част на 
Хасково, след това чрез тунел дълъг 1200 метра да пресече 
вододела между реките Марица и Арда, станцията при Кър-
джали да се установи на 7 км източно от града, а вододела 
между река Арда и Бяло море да се пресече с тунел дълъг 
2800 метра. Цялата дължина на линията, която ще се пост-
рои е 166 км. Така бъдещото Беломорско пристанище ще се 
намира на ок. 400 км от София и на ок. 244 км от Пловдив / 
за сравнение към 1914 г. разстоянието от София до Бургас е 
451 км, а от Пловдив до Бургас 295 км / . Като продължение 
на линията Раковски - Хасково - Кърджали - Порто Лагос в 
северна посока се приема линията Раковски - Михайлово -
Стара Загора - Дъбово - Борущица - Търново - Свищов . От 
нея са останали за дострояване само две малки отсечки : Ра-
ковски - Михайлово / 2 8 км/ и Бяла - Свищов / 4 4 км / . След 
завършването на този голям транспортен проект разстояние-
то между Дунав и Бяло море по железницата би станало ок. 
444 км"1. 

Първоначалните планове за строеж са цялото трасе 
Раковски - Хасково - Кърджали - Гюмюрджина - Порто Ла-
гос да се раздели на три части, които да се отдадат за изпъл-
нение на отделни предприятия. Към началото на 1914 г. в 



Министерството на железниците, пощите и телеграфите / 
М Ж П Т / са получени няколко предложения за строеж. Те 
включват изграждане на съоражението срещу правото на ек-
сплоатация за известен период, чужд заем за строеж с усло-
вие построяването да се отдаде на предприемачи от страната 
кредитор или постройка срещу високата сума от 50 000 000 
златни лева. В Министерството обаче все още нямат опреде-
лено предпочитание към някой от посочените варианти*2. 

При обсъжданията на проекта за Родопската железни-
ца в Техническата комисия за постройките на железниците и 
пристанищата / към М Ж П Т / на 21 февруари 1914 г. са взе-
ти няколко важни решения. На първо място е преценено "на-
чалната станция Раковски да се премести по към запад, а 
именно срещу село Черно Коньово", защото така ще се спес-
тят 10 км при свързването на Родопската железница на север 
със станцията при село Михайлово*3. Предвид стратегическо-
то значение на линията е решено станциите на нея да бъдат 
на разстояние между 8 и 12 км / през 8 км в планинските 
места и през 12 км в равнинните / . Комисията се застъпва 
пред министъра едновременно с Родопската железница да за-
почне и проучването на трасето от с. Черно Коньово до с. Ми-
хайлово, което ще даде възможност цялата линия Михайлово 
- Порто Лагос да се построи наведнъж. Препоръките на Тех-
ническата комисия носят утвърдителната резолюция на ми-
нистър Н. Атанасов, а върху тях е отбелязано, че Министер-
ският съвет е решил изграждането на жп линията да стане със 
средствата от предвиждания външен заем*4. Така става ясно, 
че към края на февруари 1914 г. в правителството окончател-
но е надделяло мнението жп линията свързваща старите те-
ритории с Беломорския бряг и пристанището Порто Лагос да 
бъде строена чрез външно финансиране. По този начин въп-
росът за Родопската железница до голяма степен се прехвър-
ля в сферата на външната политика. Нейното строителство е 



предвиждано като стопанска привилегия, която да гарантира 
по-добри условия за получаването на нужния заем. 

Въпреки решението да строи жп линии и пристанище-
то Порто Лагос със средствата от външния заем, Министерс-
кия съвет не се отказва от подробните технически проучва-
ния на място. От 20 февруари 1914 г. започва изпращането 
на инженерни бригади за теренни проучвания на трасето а 
също и на конкретното място на пристанището. Техническа-
та комисия при Дирекцията за постройките на железниците 
и пристанищата / към М Ж П Т / предупреждава бригадните 
инженери "да не наемат за нуждите на бригадите си повече 
от 25 работници и да не плащат изобщо надници по-толеми 
от 5 лв на ден", поради нуждите от по-голяма икономия "при 
изучаването на поверените им секции от линията"*5 .Проуч-
ванията са завършени сравнително бързо и към края на ме-
сец май 1914 г. инженерните бригади се завръщат обратно в 
София*''. След това на 16 юни 1914 г. Техническата комисия 
окончателно отхърля първоначалния вариант за трасе Хаско-
во - Кърджали - Нарлъкьой - Порто Лагос и се спира на то-
зи през Гюмюрджина /вместо през Нарлъкьой/ . Променя се 
и едно от важните предварителни технически изисквания на 
комисията относно максималния допустим наклон на жп ли-
нията - той е увеличен от 15 на 20 промила, понеже при 15 
промила постройката по южния склон на Родопите би била 
твърде скъпа*7. 

Взети са и първите мерки за отварянето на пристани-
щето Порто Лагос. Към декември 1913 г. са обезвредени ос-
таналите от времето на Първата балканска война мини и от 
януари 1914 г. пристанището е открито. Не.свото старо ске-
ле е твърде малко, а заливът плитък и корабите се товарят с 
мауни. По турско време повечето от маунджиите са били гър-
ци, които след българската реокупация на Порто Лагос бягат. 
Затова и правителственият вестник "Народни права" в нача-



лото на 1914 г. отправя към кабинета призив да направи 
всичко възможно за снабдяването на пристанището с маун-
джии**. С много по-далечна перспектива са мерките на каби-
нета за изграждане на голямо и модерно пристанище в Пор-
то Лагос. По решение на Министерския съвет с царски указ 
са отчуждени "за държавна и обществена полза всички част-
ни имоти, находящи се между езерото Бору гьол и Караагач-
кия залив и местата на изток от залива Караагач". Това са 
земите необходими за платформата и пристанището на Пор-
то Лагос, а за изпълнението на проекта там е изпратена ин-
женерна бригада*9. Назначена е комисия от държавни чинов-
ници, която да разгледа и оцени всички места подлежащи на 
отчуждаване'"'. Чрез тази навременна операция правителство-
то успява да предотврати голяма спекулативна операция, чи-
ято цел била да се изкупят на безценица от турските собст-
веници земи, които по-късно да се продадат много по-скъпо 
на държавата. Зад тази спекулативна сделка, според Ст. Три-
фонов, вероятно стои "някоя европейска финансова група"'". 
С оглед на това, че Порто Лагос, а и целият Беломорски бряг 
ще представляват пред чуждото обществено мнение физионо-
мията на България, в списание "Военен журнал" е изказана 
препоръката да се отчуждят и имотите на забегналите "шпи-
они, тракийски гърци" и да се побългари брега'2. 

Всички тези проекти на българското правителство оба-
че са в зависимост от финансовото им осигуряване. След Вто-
рата балканска война България изпада в сериозни финасови 
затруднения, които не позволяват самостоятелното изпълне-
ние на крупни инфраструктурни проекти. По време на вой-
ните от населението са реквизирани храни и добитък за ок. 
300 млн. лева, останалите военни разходи надхвърлят 360 
млн. лева. Заедно с консолидирания предвоенен дълг на дър-
жавата , общата сума на държавните дългове далеч надхвър-
ля 1 млрд. златни лева. При тази ситуация българското пра-



вителство се принуждава да търси външен заем. Още през ок-
томври 1913 г. финансовия министър Д. Тончев и външният 
министър Н. Генадиев посещават Париж с тази цел, но сре-
щат неприязненото отношение на тамошните банки и френс-
кото правителство. Причината за него е във външнополити-
ческите предпочитания на кабинета на д-р Радославов. Освен 
това от френския паричен пазар към края на 1913 и начало-
то на 1914 г. търсят заеми Турция, Гърция, Сърбия, Мекси-
ко, Австро-Унгария и други държави. От Франция поставят 
неприемливи условия за отпускането на солиден заем, като го 
обвързват с политически и национални условия / одобрение 
от Русия и фактически отказ от претенции в Македония / . 
Сред условията за заема в началото на 1914 г. се среща и ис-
кането постройката на жп линията Михайлово - Хасково -
Кърджали - Порто Лагос и на пристанището Порто Лагос да 
се предостави на френски предприемачи"3. Отблъснато от 
тежките външнополитически условия българското правителс-
тво започва разговори за заем с група германски банки, без 
да се отказва от отстъпването на Родопската железница и 
пристанището на чужд инвеститор'4. Така изключително важ-
ният за стопанското развитие на страната проект се предса-
вя като облага за онези банки, които се съгласят да финанси-
рат България в труден момент. В навечерието на Първата 
световна война нито един въпрос от национален или иконо-
мически характер не успява да избегне острото противопос-
тавяне между двата световни военно-политически блока. 

От март до юни 1914 г. се водят преговорите с банко-
вия синдикат начело с "Дисконто Гезелшафт". Понеже гер-
манското правителство е доволно от външнополитическата 
ориентация на кабинета на д-р Радославов, от Берлин не пос-
тавят политически условия. В успешното приключване на 
преговорите българските управляващи виждат шанс за ут-
върждаването на положението си в страната. Главната преч-



ка за заема от Германия се оказва искането на банковия кон-
сорциум за въвеждане на тютюнев монопол като гаранция. 
Проблемът с Родопската железница и пристанището Порто 
Лагос е окончателно решен на заседанието на Министерския 
съвет от 31 март 1914 г. Тяхното строителство се предоставя 
на банковия синдикат начело с "Дисконто Гезелшафт" срещу 
отпускането на заема'5 . 

Преговорите за външния заем приключват на 29 юни 
1914 г. Договорите за получаването му са четири : 1. За бъл-
гарски 5 % държавен заем от 500 млн. лева; 2. За аванс на 
държавното съкровище от 120 млн. лева; 3. За постройката на 
жп линията Михайлово - Хасково - Порто Лагос и на приста-
нището Порто Лагос и 4. За експлоатацията на каменовъг-
лените мини в Перник и Бобов дол 96. За строителството на 
жп линията и пристанището е предвиден да се употреби вто-
рият транш от заема". След скандално заседание в парламен-
та на 2 юли 1914 г. заемът е одобрен и от законодателната 

9Х 

власт . 
Съгласно третия договор строителството на Родопска-

та железница и пристанището Порто Лагос се предоставя на 
Дирекцията на "Дисконто Гезелшафт" или на специално уч-
редено от нея дружество, върху което ще бъдат прехвърлени 
всички права и задължения по договора'". Дирекцията на 
"Дисконто Гезелшафт" действа от името на банковия синди-
кат, в който влизат 31 мощни кредитни институции от Гер-
мания, Австро-Унгария, Холандия и Швейцария, а също и 
три български банки - Балканска банка, Кредитна банка и 
Генерална банка. Българската държава се задължава да поръ-
ча чрез Дирекцията на "Дисконто Гезелшафт" всичко, което 
е необходимо за постройката и експлоатацията като : релси, 
металически траверси, целия подвижен материал и инвентар, 
машини, сечива, инсталации, съоражения и прочее, нужни за 
строителството на жп линията и пристанището/чл.1/ 'п". Всич-



ки предварителни проекти за постройката на жп линии тряб-
ва да се предоставят от държавата на банката / чл.З / . Въз 
основа на тези проекти Дирекцията на "Дисконто Гезелшафт" 
ще извърши предварителната подготовка на строежа - отчуж-
даване на земи, постройка на инсталации и др. Окончателни-
те проекти за жп линията трябва да се представят за одобре-
ние от българската държава. Общият план на пристанището 
в Порто Лагос и поемните условия за изпълнението му се 
предават от строителното дружество от държавата, като при 
проучванията за него трябва да присъства и експерт, избран 
от Дирекцията на "Дисконто Гезелшафт""'1. Поръчките за 
релси, траверси, железни мостове, подвижен материал и т.н. 
ще се разпределят чрез търг - 75% за германски фирми и 
25% за австроунгарски. Българската държава си запазва пра-
вото да не утвърди тези търгове "ако се установи, че добити-
те при тях цени са твърде високи и, че са резултат от карте-
лирането на фабриките". При тази ситуация се обявява нов 
търг и ако при него не се получат задоволителни цени се 
пристъпва към "търг при състезание на други иностранни ин-
дустриалци" /чл.4/" ' 2 . Така се създава механизъм за защита 
на държавните интереси. В продължение на 15 г., считано от 
датата на първата погасителна вноска за заема, България е 
длъжна да прави чрез Дирекцията на "Дисконто Гезелшафт" 
всички допълнителни поръчки за жп линията, като релси под-
вижен материал и др."13 По този начин договорът отново оси-
гурява солидни поръчки за германската индустрия. 
В чл. 5 от договора се уточнява, че при извършването на из-
копни работи, при постройка на сгради, както и за "работи-
те, които ще бъдат извършени в България, строителното дру-
жество ще си послужи колкото е възможно с български пред-
приемачи и работници" |П4. Възлагането на различни поръчки 
на български предприемачи и индустриалци до голяма степен 
има условен и пожелателен характер. То не гарантира в не-



обходимата степен интересите на националния капитал. От 
друга страна обаче техническото и организационното ниво на 
българската индустрия е твърде ниско през разглеждания пе-
риод. Затова условният характер на чл. 5 от договора е неиз-
бежен. 

Особено важен момент от договора е, че на Дружеството за 
строежа на линията и пристанището се гарантира 10% печал-
ба1"''. При проектна стойност на обектите 50 млн. лева това 
означава чиста печалба от 5 млн. лева. Относително неизго-
ден за страната е чл. 10 от договора, според който банката 
може да се откаже от строителството на линията Михайлово 
- Хасково - Кърджали - Порто Лагос " и да поиска построй-
ката на друга железопътна линия на същата стойност". Един-
ственото ограничение за Дирекцията на "Дисконто Гезел-
шафт" касае срока, в който тя може да упражни правото за 
промяна на трасето - "един месец след изтичане срока на оп-
цията за втората серия от заема Не са посочени условия-
та, при които инвеститорът може да се откаже от трасето, ни-
то пък е предвиден механизъм, чрез който държавата да за-
щити интересите си. Така целият проект за обвързване на Бе-
ломорска Тракия със старите територии се предоставя на ус-
мотрението и капризите на чужди сили. 

Не е посочен и срок за завършване на жп линията и 
пристанището. Уточнено е, че българската държава и Дирек-
цията на "Дисконто Гезелшафт" ще се споразумеят за срока 
след подробното изучаване на проектите и на местата, през 
които ще минава жп линията1"7. С тази постановка потенци-
алните възможности за конфликти между договарящите се 
страни се увеличават. В случай на спорове между тях е пред-
видено всяка да посочи по един арбитър, а арбитрите от своя 
страна да изберат върховен арбитър, който да ги разреши. 
При несъгласие на една от договарящите се страни с избора 
на върховен арбитър, то такъв трябва да се назначи от Хагс-



кия съд'"*. Неясната и тромава процедура за разрешаване на 
споровете е съществен недостатък на споразумението. 

Договорът за строителството на Родопската железница 
и на пристанището Порто Лагос почти не предизвиква отри-
цателни реакции в българското общество. Единствено Ан. 
Ляпчев в обширна статия посветена на заема в "Списание на 
Българското икономическо дружество" пише, че чрез предос-
тавянето на тези важни обекти на банковия синдикат държа-
вата губи 5 млн. лева'"". След края на Първата световна вой-
на министрите от кабинета на д-р Радославов са подложени 
на съдебно преследване. Те са обвинени, че са сключили до-
говорите за заема без да се консултират предварително с На-
родното събрание "и то единствено с цел да ориентират дър-
жавата към Централните сили'"1". Липсват обвинения за на-
несени материални щети на страната чрез отдаването на Ро-
допската железница и пристанището за строеж от Дирекция-
та на "Дисконто Гезелшафт". Опозиционната преса също не 
взема особено отношение по третия от договорите за заема. С 
оглед на факта, че железопътното строителство през довоен-
ния период разчита на външно финансиране, поверяването на 
Родопската железница и на пристанището Порто Лагос на 
банковия синдикат не предизвиква възражения. Възможност-
та банката да промени трасето изцяло се възприема като не-
обходимо зло, без което не би могъл да се осъществи важния 
проект. 

Избухването на Първата световна война поставя пред 
България нови и сериозни проблеми. Емитирането на заема е 
отложено за една година след приключването на войната1", а 
въпросът за свързването на старите територии с Бяло море 
минава в сферата на обещаваните териториални отстъпки при 
евентуално присъединяване към една от двете воюващи гру-
пировки. Строителството на Родопската железница минава на 
заден план"", макар че решението на Министерския съвет не 



е отменено. Малко преди влизането си във военните действия, 
на страната на Централните сили, България и Турция под-
писват споразумение. С него последната отстъпва 2390 квад-
ратни километра територия по поречито на р. Марица, заед-
но с частта от железницата Свиленград - Караагач - Дедеа-
гач минавала дотогава през турска територия . Този факт до-
пълнително насърчава правителството за изоставяне на тра-
сето Михайлово -Хасково - Кърджали - Порто Лагос"3. 

След края на Първата световна война, с Ньойския 
диктат силите победителки лишават България от излаз на Бя-
ло море. През 1920 г. правителството окончателно отменя из-
пълнението на проекта за Родопската железница. През годи-
ните до Втората световна война е построена жп линия Михай-
лово - Хасково - Кърджали - Момчилград"4 . 

* * * 

В периода 1909 - 1915 г.българските правителства са 
изправени пред отговорни задачи. Желанието на България за 
свързване на българските и румънските железници преди 
Балканските войни претърпява неуспех. Главната причина за 
него може да се открие в различните цели, които двете стра-
ни преследват. Разнопосочните интереси на великите сили 
също пречат за разрешаването на този важен стопански и на-
ционален въпрос. Той обаче запазва актуалността си и след 
двете Балкански войни отново изпъква на преден план. Въп-
реки загубите, които България претърпява след национална-
та катастрофа, тя запазва излаза си на Бяло море. Чрез тази 
придобивка страната би могла да разреши наболелия бежан-
ски проблем и да даде нови перспективи за развитието на на-
ционалната икономика. Водено от тези мотиви правителство-
то на д-р В. Радославов, приема мащабния проект за строи-
телство на Родопската железница, пристанище на Порто Ла-
гос и за свързването на българските и румънските железници 
чрез мост над р. Дунав. На Родопската железница се възла-



гат надежди за стопанско съживяване на районите, през кои-
то минава и за укрепване на българската власт там. Мостът 
над р. Дунав, от друга страна, превръща България във важен 
стратегически партньор на Румъния и отваря нов път за бъл-
гарската търговия със Западна и Централна Европа. Главна-
та причина за неуспеха на правителствения проект се крие в 
цялостната международна конюнктура на Балканите, в Евро-
па и света. Навечерието на Първата световна война е благоп-
риятно за всякакви военнополитически съюзи, но не и за дъл-
госрочни стопански планове. При това, в периода след Вто-
рата балканска война позициите на България отслабват. Тя 
не намира сили да наложи на Румъния едно приемливо раз-
решение на въпроса за моста. Що се отнася до Родопската 
железница единственото условие за нейното строителство е 
външното финансиране, което е осигурено чрез заема от бан-
ковия синдикат начело с "Дисконто Гезелшафт". Началото на 
световния военен конфликт и придобиването на жп линията 
Свиленград - Караагач - Дедеагач отлагат строителството на 
линията до Порто Лагос за неопределено време. А както се 
оказва след войната, при тогавашната политическа конюнк-
тура - завинаги. 
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БЪЛГАРО - ГРЪЦКИЯТ ТЕРИТОРИАЛЕН СПОР В 
ПРОЦЕСА НА МИРНО РЕГУЛИРАНЕ СЛЕД ВТОРАТА 

СВЕТОВНА ВОЙНА 
(IX. 1944 - 11.1947 г.) 

Ст. ас. Пенчо Пенчев 

Краят на Втората световна война поставя пред вели-
ките сили - победителки сериозни проблеми. Един от тях е 
свързан със стремежа към регулиране на различните терито-
риални спорове между отделните държави. Горчивият опит от 
мирните договори, подписани след Първата световна война 
диктува един изключително внимателен подход към тези 
проблеми. Очертаващото се идеологическо противопоставяне 
между страните от "комунистическия" и "капиталистическия" 
лагер слага неизбежен отпечатък при оформянето на новия 
световен ред. Балканският полуостров е традиционно натова-
рен с тежки териториални проблеми. Запленени от велико-
държавни митове балканските държави са сигурна клиентела 
на великите сили. След краха на Хитлерова Германия, мир-
ното регулиране в региона им дава шанс да потърсят разре-
шаване на национални проблеми или да заграбят земи на съ-
седите от противниковия лагер. 

Целта на настоящото изследване е да проследи основ-
ните моменти на българо-гръцкия териториален спор от уста-
новяването на отечественофронтовската власт в България 
(9.1Х.1944 г.) до подписването на мирния договор между Бъл-
гария и победителките във войната (10.11.1947 г.). Специал-
но внимание е отделено преди всичко на българския опит да 
се извоюва излаз на Бяло море. От септември 1944 г. до фев-
руари 1947 г. спорът е изключително интензивен. В него се 
отразяват както традиционният български стремеж към наци-
онално обединение, така и първите признаци на предстояща-



та Студена война. Направен е опит проблемът да се оцени в 
неговия общобалкански аспект и от гледна точка на разполо-
жението на силите между комунистическите и демократични-
те държави. Потърсен е отговор на въпроса доколко социал-
но-политическите промени в България се отразяват върху на-
соките на нейната външна политика. Изследването се опира 
на богат и разнообразен по характер изворов материал. Пол-
звани са и постиженията на многобройни български и чужди 
изследователи, които, пряко или косвено, се докосват до те-
мата.1 

* * * 

Избухването на Втората световна война (1.IX. 1939 г.) 
заварва нерешен проблема за националното обединение на 
българските земи. Ньойският мирен договор (XI. 1919 г.) рег-
ламентира откъсването на изконни български територии от 
държавата. Втората национална катастрофа окончателно сри-
ва мечтата за Санстефанските граници сред българския поли-
тически елит. Основна линия във външната политика става 
мирният ревизионизъм. Неговият териториален аспект се из-
разява в стремеж за възвръщане на Южна Добруджа и Запад-
на Тракия. Македонският въпрос не е забравен, но сред вли-
ятелни политически и обществени групи се формира мнение-
то, че Македония може да се отстъпи на Югославия. Смята 
се, че това ще помогне за разкъсването на враждебния обръч 
около България и, че София ще спечели подкрепата на Бел-
град за излаз на Бяло море. Актуалността на западнотракийс-
ката посока в националните аспирации на страната се подк-
репя и от факта, че според чл. 48 от Ньойския договор на 
България трябва да се осигури такъв излаз2. До 1939 г. нито 
един от аспектите на българския териториален ревизионизъм 
не получава адекватно разрешение. 



С началото на Втората световна война перспективите 
за ликвидиране на неправдите стават все по-реални. Готов-
ност да удовлетворят българските претенции за Южна Доб-
руджа и Западна Тракия през първата година след началото 
на бойните действия показват Германия и СССР. Англия де-
монстрира благосклонност по добруджанския въпрос, но е ка-
тегорично против ревизията на българо-гръцката граница1. 
Преди обвързването на страната със силите на Остта българ-
ската дипломация успява да извоюва връщането на Южна 
Добруджа (7.Х1.1940 г.)4. Поставена пред масирания натиск 
на Хитлерова Германия, на 1 март 1941 г. България се при-
съединява към Тристранния пакт. Същият ден външните ми-
нистри на Германия и Италия - Рибентроп и граф Чано -
връчват на българския министър-председател проф. Б. Филов 
писмо, с което от името на своите правителства обещават на 
България териториален излаз на Бяло море между реките Ма-
рица и Струма5. Македония все още не е включена в терито-
риалното разширение, тъй като в Берлин хранят сериозни на-
дежди Югославия да стане съюзник на Третия райх. 

На 6 април 1941 г. германските войски прекосяват 
българо-гръцката граница. Дванадесет дни по-късно (18. IV. 
1941 г.) командването на XII германска армия информира 
Щаба на българската войска, че България може да пристъпи 
към окупация на Западна Тракия и на част от Вардарска Ма-
кедония'' (Югославия се присъединява към Тристранния пакт 
на 25 март 1941 г., но скоро след това там е извършен прев-
рат и тя се обявява срещу силите на Остта). Западна Тракия 
е заета от Втора българска армия. Според германските виж-
дания Беломорието и Македония са предадени под временна-
та административна власт на България. Окончателното уреж-
дане на статута им е отложено за времето след края на вой-
ната. 

Българското правителство полага усилия за изселване 



от Западна Тракия на гръцките колонисти, заели областта 
след 1922 г. Улеснява се връщането на българските бежанци 
от района. За периода 1941 - 1944 г. българската държава ин-
вестира в Беломорието 47 млрд. лв. - сума, която значително 
надхвърля приходите от областта7. Поставянето на въпроса за 
националното обединение в зависимост от победата на Герма-
ния прави неговото разрешаване проблематично. България не 
учасва пряко във военните действия, но освобождава Вермах-
та от солидни ангажименти на Балканите. Това подсилва гер-
манските позиции по останалите фронтове. В края на 1941 г. 
страната обявява т. нар. "символична война" на Англия и 
САЩ. Справедливата кауза за премахване на неправдите от 
Ньой се компроментира чрез обвързването й с агресивните 
амбиции на Хитлер. 

След разгрома на Гърция е формирано емигрантско 
гръцко правителство в Кайро. То поддържа близки контакти 
с Великобритания и С А Щ и отстоява мред тях гръцките те-
риториални претенции съм съседните държави. Още на 4 юли 
1941 г. министър-председателят на кабинета в изгнание Е. 
Цодерос предоставя на крал Георги II (също в изгнание) спе-
циален Меморандум по този въпрос. В него е очертан мини-
мумът на гръцките териториални претенции след войната. В 
тях се включват: Северен Епир, Додеканезите, Кипър, про-
мяна на границата с България и укрепване на границата с 
Югославия (при Гевгели). Освен това, от икономическа глед-
на точка, Гърция иска право на свободна емиграция във вра-
жеските колонии в Африка*. Реализацията на тези искания, 
според Е. Цодерос, ще превърне Гърция във важен полити-
чески и международен фактор. 

Дейността на емигрантското правителство за терито-
риално разширяване на страната му след войната продължа-
ва и през следващите години. На 12 юни 1942 г. крал Георги 
II предоставя на американския президент Франклин Рузвелт 



нов Меморандум. В него гръцките искания са конкретизира-
ни. Що се отнася до бъдещата българо-гръцка граница е 
уточнено, че тя се нуждае от "поправка" в района на Родопи-
те. В документа се твърди, че етническия състав на населени-
ето там няма да бъде пречка за присъединяването на района 
към Гърция. Осъществяването на "поправките" щяло да "доп-
ринесе за мира на Балканите" ' . Прави впечатление, че гръц-
кото искане спрямо България не е конкретизирано. Основни-
ят аргумент в негова полза е военностратегическото осигуря-
ване на Беломорието. Към претенциите на Гърция спрямо 
България се присъединява и влиятелната Гръцка комунисти-
ческа партия (ГКП). През 1943 г. по страниците на нейните 
нелегални вестници се твърди, че ГКП се бори за "стратеги-
ческо осигуряване" на северните граници на страната10. 

В хода на самата война кристализира основното тери-
ториално искане на Гърция спрямо България. То е подкрепе-
но от широки обществени слоеве и от влиятелни политичес-
ки групи. Аргументите за осъществяването му не почиват на 
етнически или икономически принципи. Военностратегичес-
ката обосновка, макар и актуална в годините на войната, съ-
що не отговаря на фактите. През април 1941 г. не България, 
а Германия напада Гърция. Цялостният анализ на гръцките 
претенции води до извода, че Гърция прави опит да постави 
на масата на бъдещите преговори модернизиран вариант на 
своята "Мегали идея". Великодържавните амбиции на южна-
та ни съседка се разкриват и от факта, че в Меморандума на 
Е. Цодерос представените искания са характеризирани като 
"минимални". Те засягат нейната северна граница с Албания, 
Югославия и България. Дори не се прави разлика между ис-
канията срещу държави съюзници на Хитлерова Германия и 
такива, които са окупирани от нея. 

Претенциите спрямо България не срещат очакваната 
подкрепа на Великобритания". Състоянието на война между 



Англия и С А Щ от една страна и България от друга, обаче 
подхранва гръцките амбиции. Още повече, че английският 
министър-председател У. Чърчил поне до Техеранската кон-
ференция на тримата големи (28 ноември - 1 декември 1943 
г.) предпочита вторият фронт срещу Германия да е на Бал-
канския полуостров12. Евентуалното навлизане на английски 
и американски части в региона би дало значително по-голе-
ми шансове на Гърция за реализиране на завоевателните й 
планове, тъй като съветското влияние на полуострова би би-
ло отслабено. 

В края на 1942 и началото на 1943 г. е осъществен 
прелом в хода на Втората световна война. Очертаващата се 
загуба на Германия прави все по-актуален въпроса за след-
военното устройство на света. Още преди важната Техеранс-
ка конференция, от 19-ти до 30-ти октомври 1943 г. в Моск-
ва се провежда среща на министрите на външните работи на 
СССР, САЩ и Великобритания. Там е приета "Декларация 
за колективна сигурност"13. Според гръцкия автор Д. Конс-
тантопулос този документ дава право на Гърция да осигури 
северните си граници, тъй като тя е "претърпяла три пъти в 
рамките на едно поколение българска агресия с катастрофал-
ни резултати"14. Този мотив е сред най-трайните аргументи 
на Гърция за искането на български територии. 

В отношенията между СССР, САЩ и Англия през 
1943 - 1944 г. проблемът за тяхното влияние върху балканс-
ките държави придобива по-голяма яснота. На Московската 
конференция на министрите на външните работи В. Молотов 
сочи, че преговори със сателитите на Германия може да има 
само при тяхна "безусловна капитулация". Английският вън-
шен министър А. Идън се изказва, че съветското ръководство 
"трябва да има решаващ глас по отношение на страните, с ко-
ито СССР е във война'"'. На 5 май 1944 г. А. Идън се среща 
със съветския посланик в Лондон Ф. Гусев. Английският вън-



шен министър изразява съгласието на правителството си 
СССР да доминира в Румъния и пита дали Сталин възразява 
Великобритания да установи влиянието си в Гърция. Две сед-
мици по-късно Гусев отговаря, че С С С Р няма нищо против, 
стига САЩ да не възразяват. Вашингтон обаче не приема ан-
глийският проект за разделяне на Балканите на "сфери на 
влияние". Това е продиктувано от желанието на САЩ да не 
бъдат изолирани от решаването на балканските проблеми"'. 

Ангажираността на Англия с гръцкото емигрантско 
правителство и желанието й да установи в Гърция своя "сфе-
ра на влияние" ясно показва, че в Лондон няма да приемат 
оставането на България на Беломорието. Американската ад-
министрация също разработва свои виждания относно бъде-
щите български граници. Те залягат в нейния проект за ка-
питулация и излизане на България от войната от юни 1944 г. 
Първото условие в него е изтеглянето на българските войски 
до границата на страната отпреди 1 март 1941 г. Аргументи-
те за българските претенции спрямо Западна Тракия и Из-
точна Македония са оценени като неубедителни17. 

Позицията на С С С Р по въпроса за бъдещето на Запад-
на Тракия е по-различна. В края на 1943 г. Г. Димитров пуб-
ликува две статии във вестник "Правда". Чрез тях съветско-
то правителство изразява публично вижданията си относно 
България. В статиите се иска тя да скъса съюза си с Герма-
ния, да анулира състоянието на война с Англия и САЩ, да 
отзове войските си от Югославия, да следва политика на сът-
рудничество със съседите и великите демократични държави 
и да поддържа искрена дружба със Съветския съюз". Липса-
та на искане за изтегляне от Западна Тракия дава основание 
да се смята, че СССР негласно поддържа оставането на този 
район в българските граници. Косвено потвърждение на това 
се намира и в първата програма на Отечествения фронт от 17 
юли 1942 г. В нея също липсва искане за оттегляне от Запад-



на Тракия19. 
Тези виждания на СССР са познати на българските 

управляващи. Те се възползват от тях при първите си контак-
ти със западните сили във връзка с евентуалното излизане на 
страната от войната. От София се поставя условие България 
да запази старите си граници, в противен случай тя ще се 
ориентира към Съветския съюз2". Представителите на ОФ, 
при преговорите си с правителството на Ив. Багрянов през 
юни 1944 г., се съгласяват "да се оставят в Македония и Тра-
кия български гарнизони". Единственото им условие е на на-
селението в тези области да се предостави широко самоуправ-
ление21. Стремежът да се запази частично националното обе-
динение сближава позициите на управляващи и ОФ, въпреки 
големите идеологически различия между тях. Ясните възгле-
ди на САЩ и Великобритания по въпроса за бъдещите гра-
ници на България прави този стремеж невъзможен за реали-
зация. 

В края на август 1944 г. Червената армия навлиза в 
Румъния и достига до българска територия. Отчаян опит на 
управляващите в София да избегнат навлизането й в страна-
та е мисията на Ст. Мошанов в Кайро. Тя има за цел подпис-
ване на примирие с Англия и САЩ. Още на 30 август Моша-
нов узнава, че Гърция и Югославия ще предявят териториал-
ни претенции към България, а Англия "ще бъде техния адво-
кат, особено на Гърция"22. Вестта за мисията на Мошанов ак-
тивизира гръцкото емигрантско правителство на Г. Папанд-
реу. То настоява към условията за примирие да се добавят 
още няколко : правото на Гърция да окупира областите на юг 
от Ст. планина и възможността бъдещата българо-гръцка гра-
ница да се измести "до линията Рила - вр. Мусала - Еврос"23 

На 1 септември 1944 г. гръцките условия търпят известна мо-
дификация - България "да посрещне исканията на съюзници-
те, териториални или други, за установяването на мир и си-



гурност"24. Териториалните претенции на Гърция не срещат 
одобрението на Форин офис. В тях се виждат същите цели и 
аргументи, които емигрантското правителство издига през 
1941 - 1942 г. 

От началото на 1944 г. в България настъпват сериоз-
ни промени. На 2 септември 1944 г. е формирано правителс-
твото на К. Муравиев. То прави безнадежден опит да измък-
не страната от войната и да избегне навлизането на съветс-
ките войски. На 5 септември 1944 г. СССР обявява война на 
България, а малко по-късно Червената армия пресича българ-
ската граница. Кабинетът на Муравиев започва изтегляне на 
българските войски и администрация от Западна Тракия, Ма-
кедония и Сърбия. На 9 септември е формирано правителст-
во на Отечествения фронт начело с Кимон Георгиев. Най-
силната партия в ОФ е БРП(к)2 5 . 

Политическата промяна в София засилва опасенията 
на Форин офис, че СССР ще се опита да закрепи България 
на Бяло море. Съветската дипломация взема мерки да успо-
кои съюзниците си. През септември 1944 г. британският пос-
ланик в Москва получава уверенията на Сталин, че съветски 
войски няма да навлизат в Гърция през България2''. Въпреки 
това английските политически и военни среди не се успокоя-
ват. През целия месец те полагат усилия за изтеглянето на 2-
ри корпус от българската армия (разположен в Западна Тра-
кия) към териториите на страната от преди 1 март 1941 г.:7 

На 15 септември 1944 г. е първият регистриран бъл-
гарски опит, след идването на ОФ на власт, да се запази За -
падна Тракия. В дълъг разговор с американския посланик към 
гръцкото емигрантско правителство Л. Маквий, д-р Г.М. Ди-
митров му доказва необходимостта от български излаз на 
Егея. Г.М. Димитров дори заявява, че България ще се "рад-
ва" да отдели Пиринска Македония от териториите си, в за-
мяна на Западна Тракия2*. Разговорът на Гемето има изцяло 



неофициален характер. Той обаче е предупредителен сигнал 
за западните сили, че България ще се опита да остане на Бе-
ломорието. Това прави желанието им за оттегляне на 2-ри 
корпус още по-настойчиво. 

Към началото на октомври в съветското ръководство окон-
чателно надделява мнението, че българските войски трябва да 
напуснат Западна Тракия. На 6 октомври Г. Димитров запис-
ва в дневника си : "Звъня Сталин : Българите би трябвало да 
изтеглят своите войски от Тракия и Македония"29. Указания в 
подобен дух получава и ръководителят на Съюзническата 
контролна комисия за България генерал-полковник Бирю-
зов10. 

Най-важният външнополитически проблем след 9 сеп-
тември 1944 г. става сключването на примирие Англия, 
СССР и САЩ. Условията на примирието са свързани с начи-
на, по който страната ще бъде третирана при оформянето на 
мирния договор. Те ще изяснят възгледите на силите победи-
телки към българските териториални проблеми. Преговорите 
започнати от Ст. Мошанов в Кайро са прекратени още на 7 
септември 1944 г, поради факта , че СССР обявява война на 
България. Те са пренесени в Европейската консултативна ко-
мисия в Лондон и се провеждат от 12 септември до 5 октом-
ври 1944 г. Там става ясно, че поради настъпилата в Бълга-
рия политическа промяна (идването на ОФ на власт) СССР 
става защитник на българските интереси пред Англия и 
САЩ. Освен идеологическите мотиви зад тази съветска пози-
ция се откриват и военно-стратегически аргументи. Българс-
ката армия преминава в оперативно подчинение на Ш-ти ук-
раински фронт и има важни задачи по прогонването на гер-
манските войски от Балканския полуостров11. Защитата на 
българските интереси от С С С Р е специфичен израз и на тра-
диционния за Русия стремеж към влияние и контрол над Бал-
каните. В следвоенните условия той се оказва изгоден за Бъл-



гария. 
Важен етап от изясняването на позициите на силите 

победителки относно тяхното влияние в региона е известната 
"система с процентите". Тя е установена на 9 октомври 1944 
г. по време на Московската среща мижду Й. Сталин и У. Чър-
чил. С нея в Румъния се установява 90 % съветско влияние 
и 10 % на другите страни (Англия и САЩ), в Гърция - 90 % 
английско и 10 % на другите сили, в Югославия - 50 % на 
50 %, в България - 75 % съветско и 25 % на другите сили, 
в Унгария съотношението е равно - 50 % на 50 %32. Тази 
процентна система не е международноправен акт и нейната 
юридическа стойност е съмнителна. Тя обаче дава точен из-
раз на вижданията на С С С Р и Великобритания относно сфе-
рите им на влияние в балканския регион. Процентното разп-
ределение не изключва опити на една от двете сили да разп-
ростре влиянието си извън маркираните граници. Въпреки 
всичко, то трайно очертава интересите им. Като запазва Гър-
ция изцяло в сферата на западното влияние, "системата с 
процентите" изолира С С С Р и неговите съюзници от достъп до 
Източното Средиземноморие". 

Сталин приема този компромис с оглед по-бързото 
приключване на войната срещу Германия. Така окончателно 
е решено да се изтеглят българските войски от Западна Тра-
кия. На 11 октомври ген. Бирюзов уведомява министър-пред-
седателя К. Георгиев, че изтеглянето на българските войски 
от региона е предварително условие за започването на прего-
ворите за примирие. На 25 октомври 1944 г. войсковите час-
ти на страната окончателно се завръщат в старите територии. 
В замяна на това Англия се съгласява да парира опитите на 
Гърция за разширяване и "стратегически поправки" на север-
ната й граница. 

Аргументите на България за Западна Тракия, макар и 
сведени до минимум, се запазват. Постигнато е споразумение 



с Югославия за участието на българската армия във военни-
те действия срещу германски части на нейна територия. На 8 
октомври 1944 г. Първа, Втора и Четвърта българска армия 
започват настъпление срещу Хитлеровите войски в Южна 
Сърбия и Македония'4. Признаването на България като съво-
юваща страна би подкрепило нейните претенции спрямо Гър-
ция. От друга страна в Пиринска Македония се засилва на-
тиска за "издигане на македонското национално съзнание" на 
българите там35. Перспективата за откъсване на този район от 
България и за бъдещо федериране с Югославия се задълбоча-
ва. Това кара новите управници в София да търсят територи-
ални компенсации в Западна Тракия. Тази линия на поведе-
ние е характерна не само за представителите на Б Р П ( к ) , тя 
се възприема от К. Георгиев и Д. Велчев"'. 
При тези условия на 15 октомври 1945 г. в Москва пристига 
българска държавна делегация за подписване на примирието. 
Тя е ръководена от министъра на външните работи в първо-
то отечественофронтовско правителство проф. П. Стайнов. 
Нейното присъствие в Москва съвпада с последните дни от 
пребиваването на английската делегация в съветската столи-
ца. Българските представители нямат положителни известия 
относно конкретните договорености между У. Чърчил и Й. 
Сталин. При анализа на общото комюнике издадено от стра-
на на Англия и СССР на делегатите прави впечатление, че 
"за Гърция не се споменава нищо..., от което следва, че след 
опразването на Тракия от България, предписано от съветска-
та и английската страна след съвещание в Москва, не е оста-
нал като че ли висящ въпрос между тия две държави във 
връзка с Гърция"' . След двудневно обсъждане, на 28 октомв-
ри 1944 г. съглашението за примирие е подписано. В неговия 
чл. 2 заляга изискването България да изтегли въоражените 
сили и чиновниците си от територията на Гърция и Югосла-
вия. Посочено е, че страната трябва да вземе незабавни мер-



ки "за евакуирането на ония българи, които са били българс-
ки поданици на 1 януари 1944 г.". България е задължена да 
анулира всички законодателни и административни разпоред-
би отнасящи се до "гръцка и югославска територия"'*. Така 
България трябва да ликвидира всички юридически, етничес-
ки и политически последици от териториалното си разшире-
ние осъществено след 1 март 1941 г. От Беломорието трябва 
да се изтеглят всички български заселници. В голямата си 
част това са българи-бежанци, насилствено прогонени от гър-
ците след Първата световна война. 

Подписването на примирието до голяма степен разре-
шава споровете за българо-гръцката граница на ниво велики 
сили. България избягва теритоиални загуби, но от "национал-
ното обединение" осъществено с помощта на Хитлерова Гер-
мания не остава нищо. Все пак между България и Гърция, на 
Балканския полуостров и между силите победителки има дос-
татъчно силно напрежение. Затова насрещните искания на 
двете страни остават. 

На 18 октомври в Атина се установява правителство-
то на Г. Папандреу. То е подкрепяно от английски военни 
части командвани от ген. Скоби. Кабинетът не се ползва с 
широка обществена подкрепа. Най-сериозни противници на 
Г. Папандреу са Националният освободителен фронт на Гър-
ция (ЕАМ) и Гръцката народоосвободителна армия (ЕЛАС). 
Те са доминирани от Гръцката комунистическа партия и имат 
голяма популярност в страната. Конфликтите между прави-
телството и левите сили ескалират до въоражени сблъсъци 
през декември 1944 г. Те продължават до февруари 1945 г. 
Вътрешнополитическата нестабилност продължава през цяла-
та 1945 г. От октомври 1944 г. до края на 1945 г. в Гърция 
са осъществени шест правителствени смени1 ' . 

Гръцките комунисти търсят помощ от България още в 
края на 1944 г. От София са изпратени 5 тона вестникарска 



хартия, но Г. Димитров и Тр. Костов съветват гърците да се 
обръщат за помощ към Югославия4". Контактите с ГКП са из-
ползвани от Тр. Костов за да получи уверение, че тя няма те-
риториални претенции към България. Йоанис Зевгас, член на 
Политбюро на ГКП, заявява, че този въпрос не стои пред 
гръцките комунисти41. Така основната политическа сила в 
България се възползва от затрудненото положение на ЕАМ и 
ЕЛАС. БРП(к) полага усилия за осигуряване на териториал-
ния суверенитет на страната. Прави впечатление, че въпро-
сът за Западна Тракия не е поставян. Това се дължи на ня-
колко причини. Повдигането на този проблем би поставило 
гръцките комунисти в крайно неблагоприятна вътрешна ситу-
ация. Дори обсъждането на българското териториално искане 
заплашва да срине подкрепата за тях в Гърция. Световният 
военен конфликт все още не приключил и България има 
крайно ограничени възможности да предявява каквито и да е 
претенции. Трябва да се има предвид, че българските външ-
нополитически позиции са координирани с тези на СССР. 
След подписването на примирието от Москва нямат намере-
ние да влизат в конфликт с Англия и САЩ по балканските 
териториални спорове. 

През цялата 1945 г. управляващите среди в Гърция 
настройват общественото мнение в полза на "стратегическа" 
промяна на границата с България. Провеждат се митинги, из-
дават се различни брошури, в които се обсъждат различни ва-
рианти за поправка на северната гръцка граница. През 1945 
г. в Солун се провежда т. нар. "Конгрес за национални пра-
ва". Изказалите се там влиятелни военни лица сочат, че най-
добрата "стратегическа" граница между България и Гърция 
минава по билото на Ст. планина до Черно море. С една та-
кава промяна в гръцка територия щели да попаднат "гръцки-
те градове" - Пловдив, Станимака (Асеновград), Созопол и 
др. Издигат се искания за незабавно заемане от гръцки войс-



ки на "стратегическите" български територии. Гръцките пре-
тенции засягат и Югославска Македония - в тях се сочат гра-
довете Струмица, Дойран, Гевгели, Прилеп, Кратово и Бито-
ля42. Общественото движение в Гърция е подкрепено от мно-
жество дипломатически ноти до правителствата на Англия и 
САЩ, а също и от пропагандна кампания в Западна Европа43. 
Почти до края на 1945 г. насрещни български искания не са 
отправяни. Това може да се обясни с положението на Бълга-
рия на международната арена. Тя е третирана като победена 
страна и бавно излиза от външнополитическата си изолация. 
За сметка на това в Югославия реагират остро на претенци-
ите спрямо Македония. Още от 1943 г. там е възприета пос-
тановката за създаване на независима Македония в рамките 
на югославската федерация. Това включва и стремеж за при-
съединяване към Вардарска Македония на нейния Егейски 
дял. През 1945 г. българите в Егейска Македония (обявени в 
Белград за "македонци") са подложени на репресии от стра-
на на гръцкото правителство44. На 10 януари 1945 г. Сталин 
споделя с Г. Димитров : "Югославяните искат да вземат гръц-
ка Македония... Не ми харесва тяхното поведение"4\ 

Югославската позиция спрямо Гърция създава благоп-
риятни условия за издигането и на български претенции към 
Западна Тракия. Освен това западната ни съседка е сред по-
бедителите във войната и нейният глас има по-голяма тежест 
пред великите сили. Самите югославски партийни и държав-
ни ръководители настояват в България да се засили кампани-
ята срещу изгонването на "македонските славяни от Гърция"4'' 
Възможностите на комбинирания натиск към Егейска Маке-
дония и Западна Тракия са значително по-големи. Това, раз-
бира се, зависи и от вижданията на Сталин по балканските 
проблеми. За България подкрепата на Югославия е свързана 
с пълен отказ от Македония (включително и от нейния Пи-
рински дял) . 



След прекратяването на военните действия СССР час-
тично променя възгледите си спрямо Гърция. От средата на 
1945 г. телеграфните агенции на Съветския съюз, Югославия, 
България и Албания започват да обвиняват гърците, че зап-
лашват мира на Балканите47. Това все още не означава, че 
СССР подкрепя териториалните искания на Югославия (те са 
най-ясно изразени и Сталин знае за тях), но промяната в по-
зицията на Москва е факт. Българската линия все още е па-
сивна. Липсват конкретни инициативи, общественото мнение 
също не е ангажирано със западнотракийския проблем. 

Изострянето на балканските отношения през 1945 г. е 
съпроводено с избистряне на вижданията на САЩ и Англия 
по споровете между отделните балкански държави. Още от 
началото на 1945 г. САЩ се изказват отрицателно относно 
бъдещи промени на българо-гръцката граница. През есента 
на 1945 г. американската администрация настоява за запаз-
ване на старата граница между България и Гърция и за га-
рантиране икономическия излаз на България на Бяло море. 
Английската позиция е по-нюансирана. Във Форин офис са 
наясно, че претенциите на Гърция са несъстоятелни. Те мо-
гат да предизвикат нежелани усложнения в региона и да до-
ведат до активизиране на антигръцките сили. В Лондон оба-
че предпочитат да не обезкуражават Атина4*. Отбиването на 
нейните амбиции за териториално разширение на север се ос-
тавя на СССР. Англичаните са уверени, че СССР няма да до-
пусне разпокъсването на българските земи. Така негативите 
от отхвърлянето на гръцкото искане за "стратегическа" гра-
ница се прехвърлят върху Сталин. Чрез този подход английс-
кото влияние в Гърция остава ненакърнено. 

Изключително важно значение за бъдещото мирно ре-
гулиране на Европа има Потсдамската конференция, прове-
дена от 17 юли до 2 август 1945 г. Там е решено подготовка-
та на мирните договори с бившите сателити на Германия да 



се предостави на Съвет на министрите на външните работи 
(СМВнР). В тази международна институция влизат външни-
те министри на СССР, САЩ, Англия и Франция (последна-
та има право да участва само в подготовката на мирния до-
говор с Италия). Едва след като договорите се съставят и 
одобрят от СМВнР те могат да се поставят на обсъждане пред 
мирна конференция. Процедурата по изготвянето на мирните 
договори с бившите сателити на Германия е доуточнена на 
Московското съвещание на министрите на външните работи 
(16 - 26 декември 1945 г.). На бъдещата мирна конференция 
е дадено право само да направи препоръки пред СМВнР. 
Окончателните текстове на договорите ще се съгласуват в 
Съвета на министрите на външните работи49. 

Тези решения лишават малките държави-победителки 
от възможността пряко да влияят при изработването на мир-
ните договори. Именно затова и в Югославия и в Гърция те 
не са приети добре™. Пътят към мирното регулиране в Евро-
па избран от САЩ, С С С Р и Англия омаловажава значението 
на бъдещата мирна конференция. Трите велики сили пряко 
поемат отговорностите по изграждането на следвоенния ред в 
Стария континент. Всички по-малки държави са принудени 
да станат тяхна клиентела, да се съобразяват с техните соци-
ално-политически, икономически и военни интереси. Този 
подход, от друга страна, гарантира по-бързото уталожване на 
напрежението между държавите в отделните региони. Пряко-
то обвързване на дадена велика сила с териториалните пре-
тенции на някой от по-малките съюзници носи опасност от 
конфликт с другите велики сили. СССР, С А Щ и Англия са 
принудени да търсят взаимни компромиси. 

От българска гледна точка процедурата по изготвяне-
то и подписването на мирните договори води до допълнител-
но обвързване на страната със СССР. Отбиването на гръцки-
те претенции за "стратегическа" поправка на границата ста-



ва пряка функция от съветско-американските и съветско-ан-
глийските отношения. Българските претенции за Западна 
Тракия срещат твърдата съпротива на САЩ и Англия. Спо-
ред американските виждания след края на Втората световна 
война Югославия, България и Албания отварят на СССР ка-
нал за проникване към Средиземно море. От там пък е зап-
лашен богатия на евтин петрол Среден Изток. Поради тази 
причина САЩ залага на Гърция, Турция и Иран за да изо-
лират СССР от "черното злато" на Персийския залив51. Пос-
тавени в този геополитически контекст, българските нацио-
нални аспирации зависят не толкова от аргументите на спра-
ведливостта, а от интересите и съотношението на силите 
между СССР и западните държави. 

В края на 1945 г. съветската дипломация предприема 
опит да разшири влиянието си в Източното Средиземномо-
рие. Главен обект на натиск от страна на Москва стават Гър-
ция и Турция. През декември 1945 г. в пресата на съветска 
Грузия е издигнато искане за поправка на границата с Тур-
ция. СССР настоява и за промени в режима на корабоплава-
не през Проливите52. На 20 ноември 1945 г. вестник "Тра-
кийска дума" (орган на тракийската емиграция в Хасково) за 
пръв път изказва надежди, че на предстоящата мирна конфе-
ренция тракийският въпрос ще бъде поставен на преден план. 
В статията "Тракийският въпрос вчера и днес" е изказана 
увереност ,че бежанците от Тракия ще бъдат правилно разб-
рани и, че ще "се направи всичко възможно за тяхното зав-
ръщане по родните им места"53. Авторът (вероятно главният 
редактор на вестника - Ст. Кирев) не уточнява дали става ду-
ма за бежанците от Източна или от Западна Тракия. Налич-
ният документален материал не дава възможност да се търси 
пряка връзка между съветския натиск срещу Турция и бегло-
то повдигане на тракийския въпрос в българското общество. 
В България достигат сведения за влошаването на съветско-



турските отношения54, което стимулира надеждите за разре-
шаване на някой от аспектите на тракийския проблем. 

През пролетта на 1946 г. българо-гръцкият територи-
ален спор навлиза в нов етап. Той се определя от факта, че 
по време на първата фаза от Парижката сесия на СМВнР (25 
април - 16 май 1946 г.) започва прякото обсъждане на въп-
росите за бъдещите граници. България окончателно изоставя 
изчаквателната си позиция спрямо гръцките претенции и пос-
тавя свои контрапретенции. Тази промяна е съгласувана със 
съветската дипломация. Още на 20 април 1946 г. Г. Димит-
ров и Тр. Костов информират с радиограма В. Молотов за съ-
държанието на подготвян от българското правителство Мемо-
рандум до СМВнР. Те заявяват, че България отхвърля като 
произволни и фантастични претенциите на Гърция. Според 
българското правителство "Ако може да се поставя въпроса за 
промени на българо-гръцката граница, логично и справедли-
во би било да се искат промени в полза на България, чиито 
права над Западна Тракия неведнъж са официално признава-
ни".В документа се подчертава още, че кабинета поставя то-
зи въпрос ръководен "изключително от необходимостта за 
правилното стопанско развитие на България"'". 

Българската аргументация за Западна Тракия се осно-
вава предимно на доводи от икономическо и международноп-
равно естество. Привлечени са и етнически аргументи. На 1 
май 1946 г. започва да излиза вестник "Тракийска дума". Той 
е орган на Централния изпълнителен комитет (ЦИК)на Тра-
кийската организация в България. Още в първия брой е пуб-
ликуван Меморандум от ЦИК на Тракийската организация до 
външните министри на СССР, САЩ и Англия. В него е нап-
равено сбито историческо изложение за съдбата на Тракия от 
VII век до 1944 г. От името на 350 000 бежанци от Източна 
и Западна Тракия СМВнР е призован : "при съставянето на 
договорите за мир с България да уважите и удовлетворите на-



шето искане, а то е да се завърнем в родния си край като ни 
се гарантират условия за свободен живот и пълни демокра-
тични права и свободи, за да се отдадем на мирен труд и 
творчество"5''. Преписи от Меморандума са изпратени до дип-
ломатическите представители на Франция и СССР в Бълга-
рия, до председателя на СКК в страната, а също и до поли-
тическите представители на С А Щ и Англия, Тракийската 
емиграция празнува 1 май 1946 г. с лозунга за присъединя-
ване на Западна Тракия към България. Митинги и събрания 
с подобно искане са проведени от Тракийската организация в 
Кърджали, Хасково, Симеоновград, Харманли, Бургас и в 
други градове на страната. Българската студентска младеж 
също подкрепя искането за Западна Тракия5 7 .Ангажирането 
на широки обществени среди от българското общество с този 
външнополитически проблем, показва, че кабинета храни на-
дежди за положителното му разрешаване. Чрез това вероят-
но се цели и отклоняване на вниманието от насилствената 
"македонизация" на Пиринския край, която през 1946 г. нав-
лиза в решителен етап5*. 

На 7 май 1946 г. в секретариата на СМВнР е връчен 
подготвения правителствен Меморандум. В него е заляга бъл-
гарското искане за Западна Тракия. Същият ден Съветът на 
външните министри започва обсъждането на мирния договор 
с България5 ' . В Париж пристига българска парламентарна де-
легация, ръководена от председателя на Народното събрание 
- В. Коларов. Той е приет от В. Молотов и от френския ми-
нистър на външните работи Ж.Бидо. На 16 и 17 май В. Ко-
ларов се среща последователно с Дж. Марч Бенк (първи сек-
ретар на английското МВнР) и с Аверил Хариман (посланик 
на САЩ в Москва). Пред тези влиятелни дипломати Коларов 
излага българските аргументи срещу гръцките претенции за 
"стратегически" поправки на границата. Повдигнат е и въп-
росът относно Западна Тракия и българския излаз на Егейс-



ко море. Българските искания са обявени публично на прес-
конференция дадена от В. Коларов в Париж''0. 

По време на първия етап от Парижката сесия на 
СМВнР представителите на СССР, САЩ и Англия не дости-
гат до единно мнение относно българо-гръцката граница. Съ-
ветският представител В. Молотов в началото отхвърля необ-
ходимостта в мирния договор да се засяга проблема с грани-
ците на България. Основният му мотив е това, че границите 
на България са установени след Първата световна война, без 
участието на СССР и САЩ. В крайна сметка тримата външ-
ни министри приемат в текста на мирния договор да се уточ-
ни, че границите на България остават такива, каквито са би-
ли на 1 януари 1941 г. Предвидена е възможност България и 
Гърция да изложат устно своите възгледи пред СМВнР или 
пред мирната конференция'1 . 

След завършването на първия етап от Парижката се-
сия на СМВнР, българските държавни институции продължа-
ват да работят за обосноваване на исканията си за Западна 
Тракия. В началото на юни В. Коларов се свързва със Симе-
он Радев, който е подробно запознат с позицията на Бълга-
рия по тракийския въпрос между двете световни нойни. Пос-
ледният предоставя на Коларов нотата от юни 1923 г., пода-
дена от България на Лозанската конференция. Освен това С. 
Радев излага мнението си, че България не трябва да третира 
западнотракийския въпрос пряко с Гърция : "своя излаз [на 
Егейско море - б. м. П.П.] трябва да търсим от великите си-
ли, на които предадохме Западна Тракия"''2 Тази позиция и 
контактите на В. Коларов със С. Радев са са израз на прием-
ствеността в българската външна политика. След Втората 
световна война условията в света са поменени коренно, но 
България има възможност да отстоява някои от своите наци-
онални интереси. Ерудицията и опита на С. Радев правят 
впечатление на В. Коларов. По-късно, по време на Парижка-



та мирна конференция, той обмисля варианти за неговото из-
пращане във френската столица". 

Преди началото на втория етап от работата на Париж-
ката сесия на СМВнР (15 юни - 12 юли 1946 г.) българското 
правителство изработва и подава нов Меморандум до нея. В 
този документ българското искане за Западна Тракия е раз-
гърнато много по-широко. Заявено е, че изкуственото откъс-
ване на България от Егейско море затормозва нейното сто-
панско развитие. То е предизвикало обвързването на страна-
та с Хитлерова Германия. Посочени са сериозни причини, по-
ради които Западна Тракия трябва да е в България : област-
та е "географски, исторически и етнически неразделна част от 
българските земи"; тя е свързана с пътищата, стопанството и 
търговията на България; като земеделска страна България 
много зависи от транспортните цени на продукцията си до 
Западна Европа, а те ще се намалят ако получи излаз на Бя-
ло море; за Гърция Беломорското крайбрежие е определено 
като "един неестествен и ненормален придатък"; гръцките 
пристанища там не обслужват международната търговия, а 
само "един незначителен локален трафик"; българският излаз 
на Бяло море може да бъде изгоден и за Полша, Румъния, Ун-
гария и Украйна чрез постройката на мост над р. Дунав и на 
железопътна линия през Родопите с пристанище на Порто 
Лагос; посочено е, че българското население, според незави-
сими анкети, е най-многобройното в Западна Тракия; то е 
прогонено насила и "жадува и днес да се върне в своите род-
ни огнища"64. 

Сред традиционните мотиви на България присъства и 
нов момент. Българският излаз на Бяло море е представен ка-
то необходим и полезен за държавите разположени на север 
от р. Дунав. По този начин към чисто националните аргумен-
ти са добавени и аргументи от областта на международното 
икономическо сътрудничество. А българското искане си спе-



челва подкрепата на още няколко държави. При това Бълга-
рия декларира готовност да построи моста над р. Дунав и жп 
линията до Беломорието. Като отговор на тази българска те-
за различни гръцки представители започват да твърдят, че 
Западна Тракия ще е фактически съветски излаз на Егейско 
море ' \Това твърдение задълбочава американските опасения 
от приближаване на С С С Р към богатия на петрол Персийски 
залив и към важните търговски пътища на Средиземно море. 
Задейства се и старият английски рефлекс за отдалечаване на 
Русия от Проливите и Средиземно море. 

След като Парижката сесия на СМВнР подновява ра-
ботата си, във френската столица е изпратен В. Коларов. На 
28 и 29 юни той провежда срещи с държавния секретар на 
САЩ Дж. Бърнс и с английския външен министър Е. Бевин. 
Председателят на Народното събрание изтъква българският 
принос във войната срещу Германия. Той отхърля претенци-
ите на Гърция за "стратегически" граници и български тери-
тории и обосновава исканията да бъде признат за законен 
българският излаз на Егейско море. Схващанията на В. Ко-
ларов не са приети от първите дипломати на САЩ и Англия. 
Той не успява да постигне пробив по териториалните претен-
ции на страната"'. 

На Парижката сесия на СМВнР остават редица нере-
шени въпроси. Очертаващият се възглед за запазване на бъл-
гаро-гръцката граница от 1 януари 1941 г. не намалява нап-
режението между двете страни. Затягат се гръцко-югославс-
ките отношения, а самата Гърция е обхваната от тежка граж-
данска война67. Първите белези на Студената война между 
"комунистическия" и "капиталистическия" лагер също под-
силват надеждите на България и Гърция за удовлетворяване 
на исканията им. При тази обстановка предстоящата Париж-
ка мирна конференция се очертава като поле на сблъсък как-
то между балканските държави, така и между великите сили. 



Едновременно с дипломатическата дейност, обществе-
ното мнение в България продължава да се ангажира с тра-
кийския проблем. В началото на юни 1946 г. министърът на 
външните работи Г. Кулишев излага пред кореспондент на 
агенция "Ройтер" главните аргументи за българските терито-
риални претенции към Гърция. Пред офицерите и пред граж-
данските власти в Кърджали министърът на войната Д. Вел-
чев заявява : "Тракия е била наша и пак ще бъде!""*. С поре-
дица от статии печатният орган на НС "Звено" - вестник "Из-
грев"отхърля гръцките аспирации към Родопите и доизяснява 
българските основания за Западна Тракия. "Стратегическите" 
поправки на българо-гръцката граница са оценени като "пъл-
на безмислица". Зад тях, според А. Кемилев, се крие "една 
подходяща стопанска стратегия" . Областите, за които пре-
тендира Гърция дават 47 % от износната продукция на бъл-
гарските тютюни, там са съсредоточени всички български за-
лежи на олово, цинк и хром'"'. В реч пред актива на ОФ-пар-
тиите, В. Коларов оценява исканията за "стратегическа" поп-
равка на границата като израз на гръцка "тютюнева страте-
гия". За разлика от гръцките "исканията на България за връ-
щане на Беломорска Тракия към родината са израз на дейс-
твителни етнически, икономически и културни интереси на 
нашия народ"70. 

Активизира се и тракийската емиграция. На 9 юли 
1946 г. Г. Димитров се среща с нейни представители. Обсъ-
дена и одобрена е идеята за изпращане на представители от 
Тракийската организация в Париж по време на мирната кон-
ференция71. На 16 юли делегация от Централния изпълните-
лен комитет на организацията е приета от В. Коларов. Тя по-
лучава уверение, че въпроса за Западна Тракия ще бъде пос-
тавен официално на мирната конференция. Според председа-
теля на Народното събрание е уместно "една тракийска деле-
гация да посети Парижката конференция"72. 



Ден нреди откриването на конференцията обществената ак-
тивност по западнотракийския въпрос достига до своята кул-
минация. На 28 юли 1946 г. в Кърджали е проведен многохи-
ляден събор на тракийските бежанци живеещи в Южна Бъл-
гария. Там е изразена категорична подкрепа за връщането на 
Западна Тракия и са отхвърлени гръцките аспирации към 
български територии. В изказванията на събора са припомне-
ни думите на съветския писател Иля Еренбург, че гръцките 
искания към България "миришат на тютюн"71. В деня на отк-
риването на конференцията е проведен голям митинг в Усто-
во. В речта си пред митинга В. Коларов заявява : "Без Егейс-
ко море българите се чувстват затворени като в тъмница". 
Сред главните причини за тежкото положение на население-
то в Родопския край ораторът сочи неговото откъсване от Бе-
ломорието74. 

Не по-малко активно е и гръцкото правителство. През 
юли 1946 г. министър-председателят К. Цалдарис посещава 
Лондон. Там провежда срещи с английския премиер Кл. Ат-
ли и с външния министър на страната Е. Бевин. Цалдарис 
поставя пред тях въпроса за "стратегически" промени на бъл-
гаро-гръцката граница, но получава само уверения, че гръц-
ките претенции ще бъдат изслушани на мирната конферен-
ция \ На 9 юли 1946 г. К. Цалдарис и подсекретаря на гръц-
кото външно министерство Драгумис дават пресконференция 
в Париж. Като кореспондент на швейцарски вестници на нея 
присъства помощник-аташето по печата към българската ле-
гация във френската столица Пешев. Той задава въпрос от-
носно "стратегическите" претенции на Гърция към България. 
Гръцкият премиер неясно отговаря, че страната му има прог-
рама-минимум и програма-максимум. По-подробен е отгово-
рът на Драгумис. Според него главните искания на гръцкото 
правителство са насочени към Родопите, но в страната му 
имало политически партии, които искат цялата долина на р. 



Марица76. Така пред европейската общественост гръцките ис-
кания са представени като "умерени". 

Видни гръцки политици посещават и Вашингтон. Там 
те търсят американска икономическа помощ за възстановява-
не на Гърция и подкрепа за териториалното разширение на 
страната си. Както Форин офис, така и Държавният департа-
мент на С А Щ смята гръцките искания за несъстоятелни от 
етническа и стратегическа гледна точка. Англия и САЩ оба-
че не се обявяват официално против тях за да не настроят 
гръцкото обществено мнение срещу себе си. Те предпочитат 
гръцките претенции да бъдат неутрализирани от Сталин. Та-
ка влиянието на западните сили в Гърция ще се засили, а ще 
намалее съветското7 . Такава позиция на Сталин би затрудни-
ла положението на левите сили в гражданската война на Гър-
ция. 

На 29 юли 1946 г. в Люксембургския дворец в Париж 
се открива мирната конференция. Според разработения от 
Съвета на външните министри проект за организация на кон-
ференцията, неин главен орган е пленарното заседание. Там 
участват държавните ръководители на представените 21 на-
ции. След като се запознае с подготвените от СМВнР проек-
тодоговори пленарното заседание ги изпраща към комисиите 
на конференцията. Предвидено е създаването на пет терито-
риални и политически комисии (по една за Италия, Унгария, 
Румъния, България и Финландия) , две икономически, юриди-
ческа, военна и редакционна комисия, а също и генерална ко-
мисия за съгласуване работата на горепосочените. Решения-
та по всички въпроси (с изключение на процедурните) тряб-
ва да се приемат с квалифицирано мнозинство от 2 /3 . По 
време на процедурните и организационни обсъждания е при-
ета резолюция, с която бившите сателити на Германия са по-
канени да изложат мнението на своите правителства по мир-
ните договори7*. 



След откриването на конференцията вниманието на участни-
ците се насочва към процедурните въпроси по работата й. Ре-
дица представители на по-малките държави изказват недо-
волството си от съвещателните функции, които СМВнР е пре-
доставил на този висок международен форум. Взето е реше-
ние конференцията да отправя два вида препоръки до Съве-
та на външните министри - приети с квалифицирано мнозин-
ство от 2 / 3 и приети с обикновено мнозинство. В разгърнала-
та се дискусия по този въпрос представителите на оформилия 
се "славянски блок" (СССР, Полша, Чехословакия, Югосла-
вия, Украйна и Белорусия) отстояват принципа на квалифи-
цираното мнозинство. Според тях той позволява по-добре да 
се отчитат и съгласуват различните интереси. В крайна смет-
ка, след обединен натиск от останалите 15 участнички, е при-
ета възможността да се формулират два вида препоръки до 
СМВнР7". 
Въпреки консултативните функции, които са предвидени за 
Парижката мирна конференция, нейното значение при мир-
ното регулиране в Европа е голямо. Участието на много дър-
жави дава възможност за ясно формулиране на взаимните 
претенции и за достигане на приемливи компромиси. Нали-
чието на нерешени от СМВнР проблеми относно бъдещите 
мирни договори също води до нарастване на реалните функ-
ции на конференцията. Тя трябва да даде сериозен принос за 
стабилните устои на мира в Европа. Бившите сателити на 
Германия получават възможност официално да изложат сво-
ите виждания и аргументи по мирните договори. 
Във встъпителната си реч пред пленарното заседание на кон-
ференцията на 3 август 1946 г. гръцкият министър-председа-
тел К. Цалдарис настоява страната му да получи Северен 
Епир от Албания, а с България да бъде установена "стратеги-
ческа" граница като Гърция присъедини български терито-
рии*". Конкретни териториални искания към България, съоб-



разно формалните изисквания на конференцията, гръцката 
делегация не отправя. Това не означава, че тя няма такива. 
Сред делегатите на международния форум се разпространя-
ват карти, които маркират точните гръцки искания. В тях 
влизат част от Пиринска Македония и Родопския край, вклю-
чително градовете Хасково, Кърджали, Момчилград, Девин, 
Доспат, Чепеларе, Неврокоп (дн. Гоце Делчев) , Петрич и др. 
(виж приложението). Гърция предпочита да представи и "до-
каже" на конференцията необходимостта от "стратегически 
поправки" на северната си граница. Така препоръката за от-
немане на територии от България би дошла от авторитетна 
международна институция и ще има големи шансове да ста-
не действителност. Изказването на Цалдарис е съпроводено с 
платени публикации в английските вестници излизащи в Па-
риж. Там от името на комитета "Справедливост за Гърция" 
отново се поставя искането за "ректификация на гръко-бъл-
гарската граница до една естествена географска линия"*'. 

Южната ни съседка се опитва да омаловажи факта, че 
тя няма абсолютно никакви етнически основания за поравка 
на границата с България. Българските земи, които се искат са 
представени като слабо населени и обитавани предимно от 
помаци-мюсюлмани, които предпочитали да живеят под гръц-
ко управление*2. Това твърдение не отговаря нито на истори-
ческата истина за етническия произход на помаците, нито на 
политиката, която провежда българската държава спрямо тях 
през разглеждания период. Отечественофронтовското прави-
телство се отнася особено толерантно към малцинствата. 
Именно затова в окончателния текст на мирния договор не е 
включена специална клауза за защита на техните права". 

За да се отговори на гръцките претенции и да се обос-
нове българското искане за Западна Тракия, още на 29 юли 
1946 г. в Париж заминава неофициална делегация начело с 
В. Коларов. В началото на август пред кореспондент на вес-



тник "Ню Йорк таймс" той заявява, че България ще поиска 
официално Западна Тракия, а не само коридор към Егейско 
море. Председателят на Народното събрание твърди, че така 
търговските връзки на страната с Англия и САЩ ще бъдат 
засилени*4. 
На 7 август 1946 г.В. Коларов е поканен на обяд с Едгар Мо-
урер (виден английски журналист) и с Едгар Купър (английс-
ки посланик в Париж). Моурер заявява : " Нахалство би би-
ло да искате още територии", понеже България била получи-
ла Южна Добруджа. Според В. Коларов думите на журналис-
та са предизвикани от американската делегация, с която Мо-
урер поддържа близки контакти". Преки внушения в полза на 
гръцките териториални претенции не са правени. По този на-
чин българската страна получава информация и сигурност по 
някои от териториалните аспекти на мирния договор. В Па-
риж по думите на В. Коларов "реакционни румънски кръгове" 
подават Меморандум за "връщане" на Южна Добруджа към 
Румъния*''. Разговорът с Едгар Моурер ясно показва, че този 
въпрос изобщо няма да се обсъжда. България има възможност 
да съсредоточи усилията си към териториалния спор с Гър-
ция. 

В Париж пристига и директорът на печата Вл. Топен-
чаров. Той се заема с организирането на изложба посветена 
на съпротивата на българския народ срещу Хитлерова Герма-
ния. Във френската е формирано специално информационно 
бюро, което поема издаването на вестник "Париж - София"*'. 
Направен е опит да се промени представата за България ка-
то послушен сателит на Германия. Тази дейност косвено е в 
подкрепа на териториалните претенции на страната. 
Обществеността в България също следи внимателно развити-
ето на тракийския въпрос. На 2 август 1946 г. вестник "Оте-
чествен фронт" публикува карта с границите на страната по 
проектодоговорите за мир. Западна Тракия е представена ка-



то българска територия. На 8 август в същия вестник предсе-
дателят на ЦИК на Тракийската организация Н. Спиров об-
народва статия под заглавие "Правото на тракийци". Той оп-
ровергава публикуваните в гръцката преса обвинения, че в 
България не съществува Тракийска организация. Изказано е 
убеждение, че Западна Тракия ще се даде на България и бе-
жанците ще могат да върнат по родните си места**. В редак-
ционна статия от 9 август 1946 г. вестник "Работническо де-
ло" също настоява за получаване на Западна Тракия. Освен 
етническите и историческите аргументи в полза на това се от-
белязва, че "румънската и полската общественост нееднок-
ратно се изказаха за възвръщането на Западна Тракия към 
България...понеже това ще означава и за тях обезпечаване на 
големия стопански път Балтика - Бяло море"*9. 

Опозиционният печат в страната също взема отноше-
ние към българо-гръцкия териториален спор. Изразените там 
позиции са по-умерени в сравнение с тези на управляващите 
ОФ партии. Във вестник "Народно земеделско знаме" (орган 
на БЗНС - Никола Петков) териториалните претенции на 
Гърция са определяни като несъстоятелни. Иван Батаклиев 
заявява на 7 август 1946 г. : "Днес, когато най-после трябва 
да зацарува мир на Балканите, този въпрос може да се раз-
реши добросъседски като Западна Тракия се предаде на Бъл-
гария'"". Общият тон на опозиционната преса обаче е насочен 
преди всичко срещу гръцките териториални аспирации и по-
малко в полза на българските за Западна Тракия91. Умере-
ността на опозиционните сили вероятно се дължи на тяхната 
прозападна външнополитическа линия. Освен това тракийс-
ката емиграция твърдо подкрепя цялостната политика на оте-
чественофронтовското правителство92. Вземайки страна по 
вътрешнополитическите спорове тя, донякъде, ограничава 
възможностите да получи безрезервната подкрепа на всички 
политически партии в България. Въпреки това може да се 



приеме, че основните политически сили в страната застават 
зад справедливото българско искане за Западна Тракия. 

Съгласно поканата на мирната конференция Минис-
терският съвет определя състава на официалната делегация, 
която да представя България в Париж. В нея влизат : Кимон 
Георгиев (министър-председател), Васил Коларов, Ал. Оббов 
(подпредседател на Министерския съвет), Георги Кулишев 
(министър на външните работи), проф д-р Ив. Стефанов (ми-
нистър на финансите), Д. Нейков (министър на търговията), 
П. Костурков (подпредседател на Народното събрание), Хю-
сеин Шолев, Ив. Харизанов, Р. Дамянов и Д. Братанов. Ка-
то експерти в делегацията са привлечени : проф. Ст. Баламе-
зов, инж. Л. Божков, П. Нейков (български пълномощен ми-
нистър в Париж); главен секретар е Асен Георгиев (съветник 
към българската легация в Париж)'". Делегатите пристигат 
във френската столица на 11 август 1946 г. Те са настанени 
в хотел "Бристол" и в хотел "Пале д,Орсе". В последния хо-
тел са разположени канцелария, картотека, заседателна зала, 
място за работа на екипа от специалисти, преводачи и др. 
Още на следващия ден започва трескава работа по оконча-
телната редакция на българското изложение пред конферен-
цията''4. 

На пленарнато заседание от 14 август Г. Кулишев 
официално представя пред конференцията българските виж-
дания по проекта за мирен договор. В изложението си външ-
ният министър подчертава, че България би трябвало да се 
третира като съвоюваща, а не като бивш сателит на Герма-
ния. Посочени са жертвите на страната в последния етап на 
войната. Обърнато е внимание на инвестициите, които Бъл-
гария прави в окупираните гръцки територии. Особено място 
в българското изложение заема искането за Западна Тракия. 
Припомня се, че тази област е освободена от български войс-
ки през 1912 г., че според Букурещкия мирен договор (10 ав-



густ 1913г.), който е подписан и от представител на Гърция, 
областта е дадена на България. По силата на Ньойския дого-
вор тя е поставена под интернационален контрол. Предаване-
то на Западна Тракия на Гърция става според договора от 
Сан Ремо (май 1920 г.) и от Севър (август 1920г.), а практи-
ческото присъединяване става през 1922 г. Г. Кулишев сочи 
и данни за етническия състав на населението (1919 г. 46,9 % 
от населението е българско, 1920 г. - след първите насилст-
вени прогонвания на българите те са 38 %, докато гърците са 
едва трета по големина етническа група), според които Бъл-
гария също има реални основания да иска тази област. Ши-
роко са разгледани икономическите аргументи в полза на 
присъединяването на Западна Тракия към България. В при-
ложенията към изказването са очертани възможните връзки 
на Беломорското крайбрежие с Варшава, Киев, Букурещ, 
Лвов и с други градове от Централна и Източна Европа. По 
този начин българският достъп до това крайбрежие се очер-
тава като полезен за голям географски регион. Според Кули-
шев икономическият излаз на България на открито море, га-
рантиран от чл.48 на Ньойския договор, не се реализира по-
ради всевъзможните пречки от страна на Гърция. Така Бъл-
гария е лишена от естествените си връзки със света, а сто-
панското положение на Родопската и други области е изклю-
чително трудно". 

Най-неочаквано речта на Г. Кулишев е посрещната 
резервирано от югославската делегация. Това принуждава В. 
Червенков и Тр. Костов да телеграфират от София до Й. Б. 
Тито с молба да направи необходимото за получаване на 
югославската подкрепа. Тито отговаря, че представителите на 
страната му са недоволни от фразата на Г. Кулишев, според 
която България не е воювала против Гърция и Югославия, а 
само против Германия'"'. Това мнение на Белград принуждава 
българските делегати да бъдат много внимателни в изявлени-



ята си. Поддръжката на Югославия за Западна Тракия и осо-
бено демонстрацията на приятелски отношения между двете 
страни е сред сериозните апгументи за отказа от "великобъл-
гарския шовинизъм" и за новия характер на българската вън-
шна политика'7. 

Активна дейност в полза на искането за Западна Тра-
кия разгръща пристигналата в Париж делегация на Тракийс-
ката организация. Тя е в състав : Н. Спиров (председател на 
ЦИК на Тракийската организация), Ламби Данаилов (секре-
тар на Тракийския научен институт), Димитър Маджаров 
(председател на Тракийската организация в Кърджали) и 
Петко Караделков (редактор на вестник "Тракийска дума") '*. 
На 19 август делегацията е представена на съветския външен 
министър В. Молотов. Той е информиран, че тракийци ще 
подготвят писмено изложение по условията на мирния дого-
вор и ще го представят на политическата и териториалната 
комисия за България. На 22-ри август Н. Спиров дава прес-
конференция по тракийския въпрос пред около 70 френски и 
други чужди журналисти". Тракийци отпечатват на френски 
език един Меморандум допълнително обосноваващ българско-
то искане 

За общественото мнение в Западна Европа допълни-
телно е изяснен етническия характер на исканите от Гърция 
земи. Българският депутат и член на официалната държавна 
делегация Хюсеин Алиев Шолев дава отговор на повдигнатия 
от гръцката пропаганда "помашки" въпрос. В открито писмо 
до френския вестник "Ордър" той категорично отхвърля раз-
пространяваните мнения, че помаците са някакво обособено 
малцинство, което желае да се присъедини към Гърция. X. 
Шолев заявява, че помаците са част от българския народ и,че 
те се надяват конференцията да реши в българска полза въп-
роса за Западна Тракия"". 

На 21 август 1946 г. българската делегация връчва на 



Главния секретар на конференцията списък с изменения и за-
бележки по проекта за мирен договор. Сред тях е и искането 
за териториален излаз на Бяло море'02. То е изпратено за об-
съждане в политическата и териториалната комисия за Бъл-
гария. За участие в нея от българска страна е определен В. 
Коларов. Сред членовете на официалната ни делегация той е 
запознат най-добре с проблема за българо-гръцката граница. 
В бележките си относно преговорите Коларов записва : "Из-
ход на Егейско море - да се доказва, че такъв е необходим в 
общ интерес"103. Възприемането на такъв подход не означава, 
че България изоставя чисто националните си аргументи и мо-
тиви. Чрез него се цели да се докаже, че исканията на Гър-
ция са движени единствено от шовинизъм, докато български-
те отговарят на значително по-широки интереси. Поставена в 
положението на победена страна за България е трудно да из-
тъква само своите собствени цели. 

Проблемът за Западна Тракия става тема за разговор 
със съветските държавни ръководители по време на посеще-
нието на Г. Димитров в Москва в началото на септември 1946 
г. Съветското правителство изразява несъгласие с желанието 
на САЩ до Парижката конференция да се допуснат и пред-
ставители на българската опозиция. По териториалния спор с 
Гърция на 2 септември 1946 г. Сталин прави изключително 
важно заявлвение : "Искането на България за Тракия ще и 
създаде позиции за бъдещето. Нужна е още една война за да 
бъдат подобни въпроси окончателно решени... 4. От думите 
на Сталин става ясно, че съветската дипломация не вижда 
възможност за разрешаването на този национален въпрос в 
конкретния исторически момент. В Москва са наясно, че съ-
отношението на силите между великите държави не позволя-
ва Западна Тракия да се присъедини към България след Вто-
рата световна война. Трудно е да се прецени доколко отлага-
нето на тракийския проблем за неопределено бъдеще почива 



на реални основи. Свързването на неговото разрешаване с бъ-
деща война (навярно между "капиталистическия" и комунис-
тическия" блок) показва стремежа на СССР трайно да обвър-
же България към своята сфера на влияние. Така Съветският 
съюз ще се явява в ролята на защитник на териториалната 
цялост на България срещу гръцките (или нечии други) пре-
тенции. Българската държава от своя страна ще разчита 
единствено на СССР за осъществяване на националните си 
интереси. 

В архива на В. Коларов е запазен важен анонимен 
анализ със заглавие "Излазът на Бяло море". Там е направе-
на важна оценка за възможностите България да получи же-
ланите територии в Западна Тракия. В началото се отбеляз-
ва, че новината за българското искане дори не е публикува-
на в западния печат. Изявленията на българските министри и 
официалните коментари на правителството също са подмина-
вани с мълчание. Съветите за тази линия на печата идвали от 
английските дипломати. Според тях "България се явява като 
нарушител на Балканското равновесие и като държава с гра-
бителски намерения спрямо територията на своите съседи". 
Английската дипломация смята, че между Русия, Югославия 
и България съществува споразумение за обща акция срещу 
Гърция и Турция. Българското искане за Беломорието се 
представя като опит за териториално разделение на гръцко-
турския съюз. Според меродавни английски журналисти 
единственият вариант за някава промяна в позицията на Ан-
глия по въпроса за Западна Тракия е възможна "в случай на 
едно по-общо и по-пълно споразумение между трите велики 
сили по Дарданелския въпрос". В тези среди не е изключена 
възможността от отстъпки по Беломорския въпрос за Бълга-
рия под формата на свободно пристанище със съответна же-
лезопътна и шосейна връзка. Така, според тях, би могло да 
се прекрати отслабването на турските позиции в Източното 



Средиземноморие'°\ 
Този документ поставя българските претенции за Бе-

ломорието на фона на съветско-американските противоречия 
в Близкия Изток и в Мала Азия. Действително през август 
1946 г. съветско-турските отношения се влошават заради же-
ланието на СССР да има по-голям контрол над режима на ко-
рабоплаване през Проливите. Кризата продължава до към 
края на 1946 г. Англия и С А Щ предприемат действия в под-
крепа на Турция""'. Евентуалният по-солиден натиск на 
СССР срещу Турция би могъл да донесе някакви отстъпки на 
западните сили по Беломорския въпрос. САЩ обаче реагират 
енергично като изпращата части от военйия си флот в Източ-
ното Средиземноморие1"7 и натискът на Съветския съюз сре-
щу Турция спада. Така възможността за отбиването на съвет-
ските амбиции на юг чрез отстъпки на западните сили в дру-
ги райони престава да е актуална. 

Прекият сблъсък на българските и гръцките територи-
ални искания става по време на заседанията в политическата 
и териториалната комисия за България. Още преди българс-
кият делегат да бъде поканен в нея гръцкият представител П. 
Пипинелис се обявява против устното изложение на българи-
те. В крайна сметка български представител е поканен па 
предложение на югославяните1"*. В работата на тази комисия 
участват представители на : Австралия, Белорусия, Великоб-
ритания, Гърция, Индия, Нова Зеландия, СССР, САЩ, Ук-
райна, Франция, Югославия, Южноафриканския съюз и Че-
хословакия . Съставът на комисията е сравнително благопри-
ятен за България. Тя може да разчита на подкрепа от стра-
ните на т. нар. "славянски блок" - Чехословакия10 ' , Югосла-
вия, Украйна, Белорусия и СССР. Така в комисията не би 
могло да се вземе решение във вреда на България с мнозин-
ство от 2 /3 . 

В. Коларов излага аргументите в полза на българския 



излаз на Егея на заседанието от 2 септември 1946 г. В речта 
си той набляга на факта , че между България и Югославия и 
между България и Румъния не съществуват висящи територи-
ални въпроси. Отхвърлено е гръцкото твърдение за "агресив-
нотта" на българите, която налагала "стратегическата поп-
равка" на границата меду двете държави. В. Коларов припом-
ня гръцкото нападение на ген. Пангалос от 1925 г. за да до-
каже, че агресивна политика се провежда по-скоро от гръц-
ката страна. Според остроумната му забележка, ако се прие-
ме необходимостта от "стратегическа поправка"на границата 
то "Стара планина би давала още по-големи предимства" на 
гръцката отбрана. За пореден път подробно са изложени ико-
номическите и етническите основания за връщането на За -
падна Тракия към България"". 

Важни изказвания по българо-гръцкия териториален 
спор правят югославските делегати М. Пияде и Д. Влахов 
(българин от Македония). Те се чувстват като страна по то-
зи спор, тъй като гръцките искания за територии от България 
засягат и Пиринска Македония. Моша Пияде заявява : "опи-
райки се на етническия принцип югославската делегация от-
хвърля гръцките претенции за българска и македонска тери-
тория от Южна България""1 . Димитър Влахов обръща внима-
ние на факта, че реализирането на гръцките претенции спря-
во България и Албания (в Северен Епир) ще създаде "отво-
рени клещи, които могат да имат за цел само това - да се зат-
ворят и да обхванат голяма част от Народна република Ма-
кедония, един от шестте члена на Югославската федера-
ция"112. Югославските делегати за пръв път получават въз-
можност да защитят на важен международен форум тезата за 
"македонската нация". Според тях гръцкото искане за Пирин-
ска Македония ще попречи за нейното бъдещо присъединява-
не към Югославска Македония. Затова те отбиват гръцките 
искания към България отбранявайки бъдещи "свои" земи. Мо-



ша Пияде е категоричен, че е крайно време македонското на-
селение "да се обедини и да се радва в своята етническа ця-
лост на свободата и независимостта, на която днес се радва в 
Народна република Македония в границите на югославската 
федерация"113. Подкрепата на М. Пияде и Д. Влахов за Бъл-
гария по въпроса за Западна Тракия не накърнява югославс-
ките интереси. Напротив, едно благоприятно разрешаване на 
този проблем би компенсирало отделянето на този край от 
България. 

Българската делегация не реагира на тази югославска 
позиция. Десетият пленум на БРП(к ) (проведен на 9 -10 ав-
густ 1946 г.) взема решение за провеждане политика на "ма-
кедонизация" в Пиринска Македония, с оглед бъдещото при-
съединяване на този край към Югославия"4 . Между България 
и Югославия също се водят преговори за федерация"' \ От 
друга страна положението на България като победена държа-
ва не позволява да се влиза в противоречия с Белград. Под-
крепата от Югославия е необходима за гласуванията във 
всички комисии на Парижката конференция. Липсата на ви-
сящи въпроси между Белград и София е аргумент в потвър-
ждение на новата външна политика на България. 

Изказвания в полза на българското искане за Западна 
Тракия правят още съветският делегат В. Новиков, делегатът 
на Белорусия - Бондар и украинският - Касименко. Против 
се изказват делегатите на Англия, Австралия, Южноафри-
канския съюз и Франция. Особено важна е позицията на 
САЩ, тъй като по време на конференцията за мир след Пър-
вата световна война, те подкрепят България по въпроса за 
Западна Тракия. Според американския делегат Дж. Къфери, 
след 1923 г. областта коренно променя етническия и стопан-
ския си облик. Затова от 1924 г. "правителството на САЩ не 
е било никога привърженик на повдигане отново на въпроса 
за една промяна в суверенитета на тази територия"116. Аргу-



ментите на България са оценени, от Дж. Къфери, като неубе-
дителни - той предлага да се запази българо-гръцката грани-
ца от 1 януари 1941 г. 

Всички изказвания показват, че както българското ис-
кане за Западна Тракия, така и гръцкото искане за "страте-
гически" поправки не могат да получат мнозинство. Още по-
вече, че Гърция не внася конкретно предложение за "страте-
гическата" поправка на границата с България в необходимия 
срок. При тази ситуация гръцките делегати настояват преди 
гласуването в политическата и териториалната комисия да се 
поиска мнението на военната комисия. Те разчитат, че там, 
поради участието на 21 държави, предложението им ще бъде 
подкрепено и така ще се окаже влияние на политическата и 
териториалната комисия. Въпреки противодействието на 
Югославия, Чехословакия, СССР, Украйна и Белорусия, во-
енната комисия е сезирана за гръцкото искане. 

Заседанието посветено на българо-гръцката граница 
във военната комисия е проведено на 28 септември. Нейното 
решение не оправдава гръцките надежди. В отговора до поли-
тическата и териториалната комисия за България се казва, че 
промените на границите имат политически, стопански и ет-
нически отражения, по които военната комисия не може да се 
произнася117. По същество това означава отхвърляне на гръц-
ките претенции. 

На 1 октомври 1946 г., след получаването на отговора 
от военната комисия, се провежда ново заседание на полити-
ческата и териториалната комисия за България. Българското 
искане за Западна Тракия изобщо не е поставено на гласува-
не. С осем гласа "против" (СССР, Украйна ,Белорусия, Че-
хословакия, Югославия, САЩ, Франция и Австралия), три 
"въздържали се" (Англия, Индия и Нова Зеландия) и два "за" 
(Гърция и Южноафриканският съюз) гръцкото искане за бъл-
гарски територии е отхвърлено. След това комисията препо-



ръчва запазването на българските граници от 1 януари 1941 
г. с десет гласа "за", един "против" (Гърция) и два "въздър-
жали се" (Индия и Южна Африка)"*. 

Пленарното заседание на Парижката конференция се 
занимава с мирния договор за България на 11 октомври 1946 
г. Преди гласуването на въпроса за бъдещите граници на 
страната (чл.1 от проектодоговора) българската делегация 
отправя до конференцията ново изложение. В него тя благо-
дари за отхвърлянето на гръцките претенции към български 
територии. Изразено е огорчение от нерешаването на пробле-
ма със Западна Тракия и се заявява, че "България не губи на-
дежда рано или късно компетентните международни институ-
ции да признаят правото на българския народ и да намерят 
начин за разрешаването на този въпрос""'\ 

При гласуването на член 1 от договора английската 
дипломация организира срещу България непочтена "игра на 
гласове". Въпреки, че политическата и териториалната коми-
сия приема с квалифицирано мнозинство границите да не се 
променят, на пленарното заседание от общо 21 държави само 
9 приемат тази постановка. Останалите 12 се въздържат120. 
Така Парижката мирна конференция не отправя препоръки 
към СМВнР относно границите на България. Окончателното 
разрешаване на този въпрос е отложено във времето. Българ-
ската делегация (в Париж е Г. Кулишев; К. Георгиев и В. Ко-
ларов са в София) узнава за това решение вечерта на 11 ок-
томври. Веднага е поискана среща с В. Молотов. От него бъл-
гарските делегати узнават, че границите на страната няма да 
се променят - въпреки липсата на препоръка от конференци-
ята121. И действително в речта си пред конференцията на 14 
октомври Молотов е категоричен : "Българи, бъдете спокой-
ни, вашата граница ще остане непокътната"122. 

Още в хода на самата конференция българските уп-
равляващи полагат усилия за успокояване на обществените 



настроения в полза на Западна Тракия. На 13 септември 1946 
г.в реч по Радио София В. Коларов заявява : "гръцките шо-
винисти не ще получат ни една педя ат нашата родна земя". 
По въпроса за Западна Тракия той декларира, че " не ще сле-
зе от арената на международноте отношения, докато не бъде 
решен в полза на България"121. Във вестник "Тракийска дума" 
също се изразява увереност, че западнотракийският въпрос 
рано или късно ще се реши съобразно обективната истина1"4. 

Тези изявления илюстрират неуспеха да се върне об-
ластта към България, и желанието проблема да остане отво-
рен за бъдещето. 

В оценките си за Парижката конференция В. Коларов 
твърди, че България получава най-добрите възможни усло-
вия. Тя не загубва територия, затвърждава се връщането на 
Южна Добруджа. "Като са има предвид, че възвръщането на 
Западните покрайнини не ще се натъкне вече на някаква се-
риозна съпротива и че България съумя да постави пред миро-
вата общественост въпроса за връщането на Западна Тракия 
и за излаз на Егейско море - то териториалната клауза на 
мирния договор не може да се разглежда иначе, освен като 
важен успех за Б ъ л г а р и я " П о с т а в е н а в историческа перс-
пектива оценката на В. Коларов търпи извести корекции. 
България не успява да си върне Западните покрайнини, по-
ради провалените планове за федерация с Югославия. Запад-
нотракийският проблем е оставен отворен, но това не води до 
някакви резултати в годините на Студената война и след нея. 
Въпреки това в тази позиция личи историческият опит и дър-
жавническото мислене на българската дипломация. С цената 
на болезнени компромиси (особено по македонския въпрос) 
българските дипломати в Париж запазват някакви шансове за 
бъдещо осъществяване на част от националните идеали. 
След като конференцията в Париж приключва работата си, 
СМВнР се събира в Ню Йорк на 11 ноември 1946 г. Гръцко-



то правителство внася нов Меморандум, с който настоява за 
присъединяване на българска територия с размер 875 км2 и 
население от 45 000 души. Гръцките претенции са подкрепе-
ни от английския външен министър с мотива, че са "умерени" 
и, че ще помогнат за засилване на гръцката отбранителна 
способност126. В Ню Йорк пристига и гръцкият министър-
председател, който се опитва да спечели подкрепата на САЩ 
и Франция по този върос127. Възобновяването на гръцките 
претенции предизвиква ответната реакция на България. В. 
Коларов предлага на Великото народно събрание да приеме 
резолюция до СМВнР. В нея се изразява увереност, че заво-
евателните претенции на Гърция ще бъдат отхвърлени тъй 
като представляват заплаха за мира на Балканския полуост-
ров. Припомня се, че по-скоро българският народ има осно-
вания за осигуряване на действителен излаз на Егейско море 
и за връщане на Западна Тракия12*. Съветският външен ми-
нистър В. Молотов изтъква, че повдигането на гръцките ис-
кания е неоправдано. Според него те ще предизвикат насрещ-
ни български искания, които са по-добре обосновани. По 
предложение на френския представител в СМВнР Морис Кув 
дьо Мюрвил на 3 декември 1946 г. е гласувано и прието гра-
ниците на България да останат тези от 1 януари 1946 г. Въ-
ведено е изискване за демилитаризация на българската гра-
нична зона с Гърция129. На 10 февруари 1947 г. в Париж К. 
Георгиев (вече като външен министър) подписва мирния до-
говор. Според чл.1 от него границите на страната остават та-
кива каквито са били към 1 януари 1941 г13". 

* * * 

България излиза от Втората световна война без тери-
ториални загуби. Причините за подписването на сравнително 
изгодния Парижки мирен договор са многобройни. Особено 



важно значение има подкрепата на Съветския съюз. Тя се 
дължи на промяната в политическия режим на страната и на 
вековните интереси на Русия към балканския регион. За за-
пазването на българската териториална цялост помагат и 
други фактори. Сред тях ще посочим : активното участие на 
българската армия в последния етап от войната срещу Герма-
ния, неизпращането на български войски срещу СССР в пе-
риода 1941 - 1944 г., нежеланието на великите сили победи-
телки да създават нови огнища на напрежение по границите 
между балканските държави. Българо-гръцкият териториален 
спор през 1944 - 1947 г. е отражение на дългогодишните спо-
рове между двете държави по въпросите за националното обе-
динение. Териториалните претенции спрямо България са опит 
за реализация на гръцката "Мегали идея". Те са преценявани 
като нереалистични дори от САЩ и Англия. 

Подкрепата, която СССР дава на България по въпро-
са за Западна Тракия, както и английската подкрепа за гръц-
ките искания, е продиктувана от добре разбрани геополити-
чески интереси. Чрез нея България и Гърция допълнително се 
обвързват с оформящите се "социалистически" и "демократи-
чен" блок. Поставени в сферата на глобалната политика 
справедливите български претенции търпят неуспех, но са от-
блъснати шовинистичните апетити на Гърция. Българската 
външнополитическа линия по западнотракийския проблем е 
адекватна на следвоенните реалности. Възможностите за ней-
ното осъществяване обаче клонят към нула. Главната причи-
на за неосъщественото национално обединение си остава де-
сетилетната политика на българските буржоазни политичес-
ки партии, правителства и монарх. По време на Балканския 
конфликт (1912-1913 г.) и в двата Световни военни конфлик-
та (1914-1918 и 1939-1945 г.) те водят авантюристична поли-
тика, несъобразена с геополитическите реалности в региона. 



Гръцките териториални претенции към България. 
Източник: Ц Д А , ф. 147Б, оп. 2, А.Е. 1057, л. 73 
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ЕДИН МАЛКОИЗВЕСТЕН ДОКУМЕНТ 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

АЛЕКСАНДЪР КИП РОВ 
На около 1 км югоизточно от село Мезек се издига ед-

на от най-големите надгробни могили по нашите земи. Висо-
чината й е 14 м, а диаметърът й надхвърля 90 м. Тук е отк-
рита една от най-монументалните тракийски гробници по на-
шите земи. Перипетиите по това откритие по един куриозен 
начин се преплитат със съдбите на някои от местните дейци 
на македоно - одринската организация. 

Легенди за закопани в могилата съкровища битували 
сред местното население от стари времена. Много местни жи-
тели опитвали щастието си, като копаели в насипа с надеж-
дата да ги открият. Затова и нарекли могилата Мал тепе - от 
турски Иманярската могила. Периодически откриваните в бо-
гатите на старини околности сребърни и златни монети и 
предмети поддържали вярата на иманярите в продължение на 
векове. 

През 1902 г. Ангел Чобана от село Мезек, копаейки 
непосредствено до могилата, попаднал на бронзова фигура на 
глиган. Воден от иманярските си рефлекси, той счупил три от 
краката на глигана, за да провери дали не е златен или пък 
"пълен с пари". Разочарован от липсата на имане, но все пак 
съзнавайки, че фигурата има някаква стойност, Ангел зако-
пал обратно статуята на същото място с надеждата, че по-
късно може да я продаде и да припечели някой и друг лев. 
Така или иначе, за находката се разчуло и слухът за нея дос-
тигнал до софийските антиквари. Разбира се, на уверенията 
на откривателя, че статуята е бронзова, никой не вярвал. В 
София упорито се носели слухове, че "вепърът" е златен и че 
комитите ще го пренесат в България (по това време Свилен-
градско е в пределите на Турция) и "ще го използват за це-
лите си". Оттам нататък събитията се развили в духа на кри-



минално четиво. В едно свое писмо до професор Баласчев 
Александър Кипров, който по онова време бил ръководител 
на македоно-одринската организация в Свиленградско, раз-
казва за "глиганската афера". Ето какво пише той: 

Любезни г. Г. Баласчев, в 1902 год. през един февру-
арски ден нашият куриер на революционната организация -
Христан от с. Мезек дойде в с. Хебибчево ( сега Любимец ) 
и ми съобщи, че някой си Ангел от същото село, като копа-
ел - търсел имане на Мал Тепе - изровил една свиня от чис-
то злато, "тежка повече от 200 - 300 стотин оки". Хрис-
тан настояваше да отидем, да отнемеме свинята от Анге-
ла, да я разтопите на кюлче, с което злато можели сме да 
купиме пушки и топове за цяла Македония и Одринско. 

Макар, че скоро бях се завърнал със четата си от 
Турция, но тия приказки на Христана ме съблазниха и аз 
реших още през вечерта да замина за Мезек. И още през съ-
щата вечер аз и моя четник Касапина Георги и Христан 
стигнахме в с. Мезек. Веднага пратих Христан да повика 
Ангела. Ние бяхме в къщата на Христана; беше среднощ. 
Ето пристигна Ангел, бледен като восък. Той изгуби и ум и 
дума, като видя Касапина, който минаваше тогава за най-
страшния терорист, 
и на когото окото му не мигваше да заколи човека, като ко-
кошка. 

- Казвай сега де е свинята? 
- Тя си е на мястото, заровена. 
- Как я намери? 
- Търсих пари, пък свиня изрових! 
- От какъв метал е? 
- Не знам, мислех, че е пълна с пари, та счупих му-

цуната и трите крака, а нищо няма. Празна! 
-Добре, иди си и утре тука да бъдеш, та да видим 

какво ще правим. 



Ангел беше организиран член на революционната ор-
ганизация. На другия ден, надвечер, отидохме на Мал - Те-
пе и видяхме свинята. Почти естествена величина на млад 
буен нерез. Видях, че не е от злато и интереса изчезна от 
мен... 

В това време пограничен офицер по тези места, бе-
ше поручик Тодоров, или поручик Генков, комуто разправих 
за тая свиня. Той се заинтересува и искаше да се пренесе в 
България. Аз бях улисан в други революционни работи и не 
знам понататьк как са я взели турците и как са я пренес-
ли в Цариград. 

Нека отбележа още, любезни г. Баласчев, че пак око-
ло това време при село Диниклий (сега Лозен) се разкопа ед-
на широка нива, в която откриха цял храм, в който наме-
риха много статуи и други ценности. Нямаше селска къща 
без 
статуйка. Тогава дойде Добруски от Музея и прибра какво-
то можа. Казваха тогава, че много от тия старинни рабо-
ти минали границата за към Запад... 

Александър Кипров. 
След като интересът на ръководителите на македоно-

одринското движение към глигана угаснал, Ангел Чобана и 
Христан решили да го продадат в България. За тази цел 
Христан занесъл един от отчупените крака в Пловдив и го по-
казал на служители от местния музей. По-късно той писал на 
Ангел, че в България са готови да платят 150 наполеона за 
статуята. Пренасянето тайно през границата на тежащия 177 
кг бронзов глиган било сложна задача и в крайна сметка не 
било осъществено. За това пък постепенно за находката се 
разшумяло толкова, че за нея научил подпоручик Решид 
Ефенди - турски офицер от местния гарнизон. Той успял да 
накара Ангел Чобана да му предаде статуята и през 1907 г. 



тя постъпила в Отоманския музей в Цариград. В България ос-
танал единият крак, който през 1931 г. е изпратен в Цариг-
рад и заменен срещу гипсово копие. 

Скулптурата, около която се развили гореописаните 
събития, представлява реалистично изработена фигура на 
глиган, отлята от бронз. Дължината и е 1,08 м, а височината 
- 0,798 м. Очите са изработени от цветни камъни в три цвя-
та - черна зеница, обградена от два концентрични пояса в 
жълто и синьо. Над предния ляв крак е изобразена рана от 
тясно острие, от която изтичат струйки кръв. 

Подобно поражение може да се нанесе от копие, ако 
ударът е нанесен почти вертикално отгоре. Достигналите до 
наши дни изображения на тракийски конници, преследващи 
глигани, дават основание на някои автори да приемат, че гли-
ганът от с. Мезек е част от голяма бронзова група с подобен 
сюжет. Тази находка предизвикала основателен интерес в на-
учните среди и през 1909 г. археологът от Отоманския музей 
Теодор Макриди предприел разкопки в района на Мал тепе. 
Сондажът, направен на мястото където бил намерен глигана, 
не дал особени резултати. Открити били само късчета от счу-
пените крака на статуята. Проучването на могилния насип 
обаче довело до разкриването на солидна крепида (околов-
ръстен зид) в подножието му. Тя била иззидана от големи ка-
менни блокове и ломен камък и облицована с добре обрабо-
тени плочи. Широчината и била около 5 м. 

Макриди започнал да разкопава и друга, по-малка мо-
гила на юг от Мал тепе, но една нощ местните селяни огра-
били почти разкрития гроб. Погребението тук било извърше-
но чрез кремация, а след грабежа останало непокътнато само 
устието на един глинен съд, върху което личал надпис 1Е Т I 
N 1 0 1 . Заболяването, а по-късно и смъртта на директора 
на Отоманския музей, довели до спирането на археологичес-
кото проучване. Събитията от 1902 - 1909 г. още повече раз-



палили интереса на местното население към могилата. Копа-
енето в насипа й продължило, къде водено от надеждата за 
откриване на съкровище, къде от непрактични цели - вадене 
на камъни за строеж. Така добре запазената крепида била 
унищожена. През 1921 г. Георги Манджуков изкопал от на-
сипа на могилата цилиндричен канелиран бронзов "прът", 
който предал в Народния музей в София. 

Десет години по-късно Карамфил Демирев от Мезек се 
захванал да строи къща. Средствата му обаче били недоста-
тъчни и той непрекъснато обикалял около могилата с намере-
нието да извади от насипа и камъни за строежа. За сам чо-
век работата била непосилна, затова той си послужил с хит-
рина. Започнал да разказва на съселяните си фантастични 
истории за невероятни съкровища, скрити в Мал тепе и в 
крайна сметка успял да увлече двама свои приятели от също-
то село - Константин Киряков и Вангел Петров. 

На 18 януари 1931 г., срещу Богоявление, тримата за-
почнали да копаят близо до мястото, където преди години ра-
ботил Теодор Макриди. Щастието, което не се усмихнало на 
археолога, споходило иманярите практически веднага. Същия 
ден открили бронзова статуетка на сатир и една бронзова 
чашка, с формата на шестлистно цветче. Както по-късно ще 
се установи - те, заедно с намерения от Манджуков "прът" и 
някои от откритите в гробницата предмети, представлявали 
части от красив канделабър. Находките стимулирали групата 
да копае още по - усилено и на следващия ден тя попадала 
на затворения, с каменни плочи, вход на гробницата. Разби-
ли горната плоча и пред смаяните им погледи се открил вну-
шителен коридор, чийто край се губел в мрака. Точно тогава 
край могилата минал селският пъдар, който накарал един от 
разкопвачите да отиде до селото и да съобщи на кмета. Мал-
ко по-късно последният, заедно със секретар-бирника, глав-
ния учител Ангел Запрянов и група жители на селото дошли 



при гробницата и влезли първи в нея. В резултат на тежката 
миризма от застоялия въздух, кметът припаднал и се наложи-
ло да бъде изнесен навън. Любопитството на останалите оба-
че било толкова силно, че те се върнали обратно и след като 
разгледали съоръжението, прибрали намиращите се вътре 
предмети, които оставили на съхранение в кметството. В су-
матохата някои от селяните успели да вземат "за спомен" ня-
кои по-дребни златни предмети. По-късно част от тях били 
продадени на златари в Хасково, откъдето Народният музей 
ги откупил. На следващия ден в Мезек дошъл по работа 
проф. Г. Данаилов. Научавайки за откритието, той настоял 
да бъде уведомен музеят в София. На 24 януари в селото 
пристигнали проф. Богдан Филов, д-р Иван Велков и архи-
тект д-р Александър Рашенов. Те направили оглед на гроб-
ницата, прибрали намерените в нея предмети и наредили вхо-
дът и да бъде затрупан. 

Вестта за откритието и публикациите в пресата за не-
го активизирали местните иманяри и любители на старини и 
на 30 януари една група селяни от село Куртулен (сега Мал-
ко градище) открили в една могила на връх Курт кале (Шей-
новец) втора тракийска гробница. 

На 13 февруари 1931 г. проф. Филов изнесъл в Архе-
ологическия институт една сказка за мезешката гробница и 
откритите в нея находки. Лекцията била удостоена с внима-
нието на цар Борис III, княгиня Евдокия и княз Кирил. Това 
помогнало за набирането на средства за мащабни за времето 
си археологически разкопки в района на Мезек, които започ-
нали на 25 март същата година и продължили, с прекъсвания 
през зимите, до края на 1933 г. 

Ирко Петров 



Могилата "Мал тепе" при с. Мезек, 
снимка от края на 19 в. 

Входът на гробницата при 
откриването му 



Бронзовият глиган след предаването 
му в музея в Цариград 
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БЕЖАНСКИЯТ ВЪПРОС 
В СМОЛЯНСКИ РЕГИОН 

Красимира Чакърова -
гл. експерт в Община - гр. Смолян 

"Образование" 
Бежанският въпрос има своя дългогодишна история, 

свързана с развитието на България. Той се проявява в по-
силна или по-слаба степен във всички етапи на новата и най-
новата ни история от Освобождението до края на Втората 
световна война. 

Най-важен период от развитието на бежанския въпрос 
е този между двете световни войни, по-специално от 1919 г. 
до 1932 г., тъй като след това той изгубва своето първосте-
пенно значение и е изместен от други по-актуални въпроси. 

По това време бежанският въпрос има голямо вътреш-
но политическо значение. Бежанците представляват 10% от 
населението на страната. Поради своето тежко материално 
положение и традициите в революционната борба, дължаща 
се на това, че по-голямата част от тях идват от центровете на 
национално-освободителното движение след 1878 г., те пред-
ставляват социална група с особено голяма политическа ак-
тивност. Бежанците оказват решително влияние върху реди-
ца важни моменти от развитието на страната през този пери-
од - безработица, училищна криза и други. Без осветляване 
ролята на бежанските маси е немислимо правилното изясня-
ване на един от най-важните въпроси от вътрешното разви-
тие на страната - аграрния. 

Участието на България в Първата световна война, 
както и водените преди това две Балкански войни /1912-1913 
г. / нанасят на трудещия се народ тежки чозешки и матери-
ални загуби - около 150 000 убити, 200 000 ранени, повече от 
30 млрд. военни дългове, 80 млрд. военно обезщетение, разо-



рение на селския земеделски поминък от непосилни реквизи-
ции, глад и немотия. Страната е изолирана от външния свят. 
Положението се отежнява от хилядите бежанци от Македо-
ния, Добруджа, Тракия, Западните покрайнини, Мала Азия. 

Границите на балканските държави са прекроявани 
неколкократно след водените от България войни и подписа-
ните мирни договори. 

В резултат на първата национална катастрофа Източ-
на Тракия е напълно обезбългарена. Българите са подложени 
на геноцид. Те напускат родните си места и се преселват в 
границите на Ньойска България. Съдбата на това население 
е изключително тежка. Един от най-трудните за разрешение 
въпроси става бежанският. Неговата острота се засилва от об-
стоятелството, че по онова време в страната намират приют 
още около 50 000 белогвардейци и арменски бежанци.1 Това 
отежнява още повече задачата на държавната власт, да даде 
подслон и работа на всички български бежанци, които идват 
след неуспешните за страната войни. 

По статистически данни на П. Константинов /предсе-
дател на върховния управителен съвет на тракийската орга-
низация/ , в Западна Тракия, която се дава на Гърция, в на-
чалото на 1920 г. е установено точно населението и състава 
му от преброяването извършено от междусъюзническото уп-
равление на ген. Шарпи и то е следното: 

-българи - 69 154, помаци /говорещи български език / 
- I 1 739, гърци - 51706, турци - 73 220, евреи - 3 000, армен-
ци - 1 969, цигани и др. - 1 834 или всичко 212 622 души в 
цяла Западна Тракия с нейните 6 околии. В една от тях Де-
деагач от 21946 души население, българи са 18 067 или 82%, 
в друга, Софлу от 24 699 души, българи са 14 447 души или 
60% и т.н. 

Неуспешните войни /1912 - 1918 г./ и последиците от 
тях обезбългаряват цели области като Източна Тракия. След 



окупирането на Западна Тракия се започва вътрешна война 
срещу българите като се затварят българските училища, взе-
мат се черквите и се пращат българи във вътрешността на 
Гърция и островите й. 2 

На 9 май 1921 г. се приема Закон за трудовата позем-
лена собственост / Т П С / \ Създадената Главна дирекция на 
ТПС има задача да организира и съдействува за правилното 
отчуждаване, разпределение и оценка на земите в полза на 
фонда, тъй като още с пристигането си бежанците искат от 
властта подслон, работна земя, селскостопански инвентар и 
добитък. 

Родопа има страшна и славна история. Петвековното 
робство оставя тежка следа в снагата на Родопа и в душите 
на измъчените планинци. Тридесет и четири години след Ос-
вобождението на България се освобождава Родопа с помощта 
на доброволчески отряд, под командването на командира на 
21-ви пехотен Средногорски полк - полк. Владимир Серафи-
мов през 1912 г. 

Две години след завършване на Балканските войни 
България участвува в Първата световна война на страната на 
Германия. Тази война завършва с нова национална катастро-
фа за страната. Според Ньойския договор Западна Тракия се 
предава на Гърция и страната е лишена от излаз на Бяло мо-
ре. Родопското население почувствува извънредно остро загу-
бата на Западна Тракия. Стопанското единство на Родопска-
та област с Беломорието е разрушено. 

След 1919 г., когато е отнета прибрежната Беломорс-
ка ивица се създава най-малкият окръг в България 
Пашмаклийският /Смолянският / , който се състои от 3 око-
лии: Пашмаклийска /Смолянска / , Даръ-деренска /Златог -
радска/ и Дьовленска / Д е в и н с к а / . 

Според преброяването, извършено през 1921 г. Паш-
маклийският /Смолянският / окръг наброява бб 720 души с 



трите околии съответно: 
Смолянска - 33 167, Златоградска - 20 742, Девинска 

- 12 881 души. 4 

Географско-физическият строеж на Родопската област 
налага по-трудни условия за живот на планинското населе-
ние. То живее пръснато в малки селища, отдалечени едно от 
друго. Изселването е придружено с големи жертви. Българс-
кото население от Източна и Западна Тракия е подложено на 
гонения. Тогава в Смолянско пристигат голям брой бежанци. 
От Източна Тракия - 2 семейства, 7 души от с. Енидже, от 
Гръцка Македония - 43 семейства, 191 души от селата Воден, 
Ловча, Върбица, Скрижево, Търлис, Савен, Руфалово, Оре-
ховец и др. От Сръбска Македония - 17 семейства, 74 души 
от Куманово, Велес, Щип, Ореш, Дебър, Радовиш, Негован, 
Битоля и др. От Мала Азия едно семейство, 4 души от Бай-
рамие. Общо 85 семейства с 371 души. 5 

Това са официални данни, публикувани в ДВ, но по 
документи в Държавен архив-Смолян броят на бежанците е 
по-голям. 

Бежанци прииждат неедновременно и се заселват на 
различни места. За разпръснатостта при заселването на тези, 
които идват от 1912 г.до 1931 г. важна роля играе земята. 

До 1920 г. не се прави почти нищо, за да се запазят 
имотните интереси на бежанците в родните им села и градо-
ве, находящи се в съседни държави, защото при една такава 
гаранция за имота тези измъчени бежанци биха се завърнали 
в бащините си домове. Лошите икономически условия стават 
причина по-късно голяма част от придошлите да се изселят 
във вътрешността на страната. Те се изселват в големите ра-
ботнически центрове като Хасково и Пловдив, за да търсят 
препитание. 

През 1916 г. в Девинска околия се заселват; 239 се-
мейства, разпределени както следва в селата: Ягодина - 46, 



Нипли /Буйново / - 67, Чала - 25, Иланджиево / З м е й ц а / -
101 семейства. 6 

Запазени са молби от 5 мохамедански семейства, засе-
лени в с. Чуреково, Девинско дошли от Скеченско /Ксан-
тийско/ и Кавалско. Запазена е молбата от 14 окт. 1923 г. на 
цялото мохамеданско население от с. Почен, Драмско, което 
търси убежище в Девинско, поради зверствата на турците. 7 

Тук е важно да се изтъкне чувството на принадлежност към 
българската нация у тези семейства, които търсят спасение в 
границите на България, а не в Турция, въпреки мюсюлманс-
ката си религия. 

В съгласие със законите, уреждащи настаняването на 
бежанците, действащи в страната и в Смолянски окръг са из-
градени комисии: една окръжна, три околийски и десет об-
щински. Голяма слабост при настаняването на бежанците, 
както в цялата страна, така и в Смолянски окръг е, че се да-
ва земя под наем, който всяка година се възобновява. Зако-
нът от 1926 г. се нарича Закон за селскостопанското настаня-
ване на бежанците и визира само тази дейност. Околийските 
комисии в 1927 г. оземляват 18 бежански семейства в Даръ-
дере /Златоград / , 8 в Кирково и 30 семейства в Дьовленско 
/Девинско/ . Откриват се нови безстопанствени земи, с което 
се увеличава поземления фонд. * 

В Държавен архив - гр. Смолян са запазени Протоко-
ли от общинските комисии за Т.З.С. В селата Чуреково, Ми-
халково, Селча, Петвар и Осиково, относно оземляване на бе-
жанците и Списъци за дадените под наем фондови земи в се-
лата Михалково, Селча и Стоманово. 9 

Предоставените средства за подпомагането им са съв-
сем недостатъчни. Не се определя точния размер на поземле-
ния фонд в отделните околии. Характерен момент през този 
период е отношението на местното родопско население към 
бежанците, които са приети радушно, топло и въпреки посло-



вичната му бедност, то се старае всячески да оказва помощ 
за облекчаване на тежката им съдба. 

Дейност в защита интересите на бежанците развиват 
бежанските организции в Смолянско. Те имат задача да ръ-
ководят и организират живота им чрез Културно-просветна и 
благотворителна дейност. Полагат грижи за настаняването на 
бежанците, събират средства за подпомагане като устройват 
вечеринки, представления, концерти и др. 

Голямото значение на бежанският въпрос се състои в 
това, че недвусмислено се показва и потвърждава български-
ят характер. В културно, икономическо и битово отношение 
на откъснатите впоследствие на войните области - Западна 
Тракия, Македония, Западните покрайнини, Южна Добру-
джа. Важен е фактът, че въпреки жестоките репресии населе-
нието запазва своето българско национално съзнание. 
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"Из миналото на село Башклисе, 
Димотишка околия'' 

Географско местоположение 
Село Башклисе било разположено в югоизточните 

разклонения на Родопите, десетина километра западно от 
долното течение на Марица. Край селото и южно от него те-
чала Бяла река, която разделяла землището му на две части 
и служила за граница между двете съседни околии -Димо-
тишка и Суфлийска. В горното си течение реката носила име-
то Каяджишка река, текла на югоизток и след като приема-
ла водите на притоците си Демир Капу и Воденичарска, пое-
мала източна посока до вливането й в Марица. 

От юг в нея се вливали Малка река и Гундерица, а от 
север - Сладък дол и Горчив дол, които обграждали селото от 
запад и изток. Притокът й Демир Капу служил за граница 
между землищата на Башклисе и Каяджик. Тук каяджици 
имали тепавица, която задоволявала нуждите на населението 
от околните села. А река Воденичарска носила името си от 
петте воденици, разположени недалеч една от друга. Три от 
водениците били башклисенски и принадлежали на чорбаджи 
Янко Димитров, Пройкоолу и на Киро Ангелов. Администра-
тивно селото се числяло към Димотишка околия обаче селя-
ните предпочитали да отиват на пазар в Суфлу, който бе по-
близо, а и пътят, който го овързвал със селото бил по-добър. 
Вашклисенци отивали в Динотика по два пьтя: Ахрянбунар-
Макдра-Салтъкьой - по стария път / римски / Фере-Одрин, а 
другият минавал през селата Караклисе и Булгаркьой за Ди-
мотика, около шест часа път. Башклисе граничел на юг със 
землището на гр. Суфлу на 10 километра и българското село 
Янюрен, на 12 километра. На запад: Каяджик / 9 км/ , бъл-
гарско село; на северо-запад: Крушево / 1 0 км/ , населено с 
българи и турци; на север: Караклисе / 8 км/ българско село, 



и на изток: Ахрянбунар на 3 километра. 
До 1920 година Башклисе било чисто българско село и 

наброявало около сто къщи. 
Поминък: Основен поминък на населението е било зе-

меделието и по-специално отраслите му - бубарство и живот-
новъдство. Селото било известно като пашкулопроизводите-
лен център с хубави, образцово подредени черничеви гради-
ни. Отглеждало е около 250 унции бубено семе с години, про-
изводство - надхвърлящо 150 тона пашкули. Всяко семейство 
отхранвало по 2 унции средно, а имало семейства, които от-
хранвали до 10-15 унции. 

Големият селски чорбаджия Михаил Дяков, собстве-
ник на четири големи бубарника и няколко черничеви гради-
ни, отхранвал с наемни работници 30 унции. Пашкулите про-
давал на пашкулната борса в гр. Суфлу. Башклисенци не без 
гордост сега заявяват, че от селата на бившата Димотишка 
околия само село Гьокче Бунар, сега Сив кладенец ги биело 
по производство на пашкули. Много добри условия съществу-
вали за развитие на животновъдството. Отглеждали рогат до-
битък, кози и овци. Четирима говедари пасяли селския йоз 
/ялов добитък/ и сахмала - дойния. ч 

По приблизителни данни селото имало около 3000 ко-
зи и 500 овци, стотина чифта впрегатен добитък - волове и 
крави. През по-голямата част от годината добитъкът прекар-
вал на паша в м. "Чифлика", обширна местност с хубави па-
сища и гори. 

Евреи-търговци закупували козето и овчето мляко, ко-
ето приемали от производителите в селската мандра и го пре-
работвали на сирене. 

Населението култивирало всички видове зърнени хра-
ни, фураж: пшеница, къзълджа, ръж, ечемик, царевица, су-
сам. 

Производството, на зърнени храни задоволявало нуж-



дите на местното население. Добре виреел и памукът, но бил 
слабо застъпен. 

Всяко семейство сеело и обработвало по 1-2 декара ди-
ни и пъпеши, тикви за собствени нужди. 

В селото имало само една зеленчукова градина от око-
ло десетина декара, чието производство не могло да задоволи 
местните нужди и селяните се снабдявали сьс зеленчуци и от 
пазара в Суфлу. Отлично се развивало и лозарството. Всяко 
семейство, притежавало по два-три декара собствени лозя. 
Хубавото башклисенско вино било известно в цялата окол-
ност. Имало производители, които продавали виното си по 
панаирите. С пчеларство се занимавал само Иван Янев, кой-
то притежавал и отглеждал 40 кошера пчели, по хралупите 
на вековни дървета из гората се развъждали в диво състояние 
многобройни пчелни семейства, на които селяните вземали 
меда, след като поголовно ги унищожавали. 

Известен по онова време /преди обезбългаряването на 
Западна Тракия / бил панаирът в м. "Татарен" в землището 
на М. Дервент. Той бил организиран всяка година по Илин-
ден, от следните села: М. Дервент, Каяджик, Крушево и Ман-
дрица. Тук се извършвали покупко-продажби на всички ви-
дове земеделско производство и най-различни търговски сто-
ки. Панаирът бил масово посещаван от близки и далечни се-
ла и градове от Западна та дори и от Източна Тракия. 

На Татаренския панаир башклисенци продавали изли-
шъка от земеделското си производство, главно добитък и ви-
но, а купували бакалски стоки, земеделски сечива и всичко 
друго, от което се нуждаели. 

От произведените вино и пашкули, от продажбата на 
дьрва, от мандрата и домашния добитък, башклисенци полу-
чавали значителни доходи, които подобрявали материалното 
им състояние и правело живота им по-сносен и по-добър. 

"Башклисе беше най-богатото село в Маришките, Ро-



допските и Беломорски околии"-пише в своите спомени Ста-
нимир Попов. "Хората бяха добри и гостоприемни. Всяка ве-
чер през есента и зимата се събираха, ту в една, ту в друга 
къща да хапнат, пийнат и разговарят, като не забравяха да 
канят и мене. Спомените ми от башклисенци са незабрави-
ми". С голяма любов и носталгия си спомня за китното селце 
Башклисе и известната на тракийци стара учителка Бвдокия 
Каринтова от Лозенград учителствувала в Башклисе през 
учебната 1911-1912 година. 

Население, естествен прираст, изселвания 
В книгата "Одринска Тракия" от Димитър Попниколов 

в която намираме публикувани данни за етнографията на Од-
ринския вилает от 1878 година, в графата за Димотишка ка-
аза е посочено Башклисе със 105 къщи и 510 жители, /стр. 
73 / . В продължение на цели 42 години-до 1920 година, през 
която башклисенци били изгонени от родното си село, този 
брой на кьщите и жителите му си остава почти непроменен. 

Знае се при това, че селото не е давало в миналото из-
селници за по-добри поминъчни условия с изключение на ня-
колко единични семейства изселени в околийския център Ди-
мотика. И мнозина, които не познават миналото на Башкли-
се, с основание биха запитали, защо не се забелязвало ника-
къв естествен прираст на населението при наличността на 
толкова благоприятни климатични и поминьчни условия, бла-
годарение на които то е успяло през това същото време да си 
създаде сравнително добро материално положение? 

Изчерпателен отговор на този въпрос ще намерим в 
историята на селото, като се върнем 90 години назад. 

През 1879 година заедно с оттеглянето на освободи-
телните руски войски от Одринска Тракия, няколко десетки 
семейства от Башклисе /нямаме сведения за точния им брой/ 
се изселили в новоосвободеното българско отечество - в села-



та: Раднево, Чирпанско, Сунгуларе, Карнобатско и в някои 
села на Старозагорско и Пловдивско. 

Народен вит 
Стаята, където постоянно живяло семейството, се на-

ричала "одая". Тя имала огнище, където кладяли огън и гот-
вели, а през зимата се топлели. Постилали я с рогозки, а по 
краищата слагали възглавници. Тук се намирал и въстреба за 
дрехите, постелките и завивките, долапи и полици, на които 
слагали готварски съдове - сахани, пръстени паници, лъжи-
ци и зъбаци / в и л и ц и / . Лъжиците били дървени и едва напос-
ледък по хуриета влезли в употреба и металическите. 

От домакинските съдове ще споменем: харкоми /мен-
ци/ , казани, тенджури /бакърени / , стомни, бъклици, картун-
ни. 

Всички членове на семейството се хранели на обща 
трапеза - кръгла синия, около която насядали на земята. Пре-
ди да започнат да се хранят се кръстели. Сутрин закусвали с 
трахана, кускус, качамак, рушница / к а ш а / . На обед домаки-
нята приготовлявала готвено, обикновено фасул, най-попу-
лярната храна и месо. Всяко семейство отглеждало и по ед-
но-две свини и десетина домашни птици - кокошки, патици. 
Рядко липсвали на трапезата млякото и продуктите от него: 
угурт, сирене, масло. И всичко това се произвеждало в дома-
кинството, притежаващо по няколко десетки кози и овци и 
по една крава, като доен добитък. 

Други продукти, употребявани в кухнята на башкли-
сенци били: сол, маслини, солена риба, зеленчуци и др. 

Домакините в празнични дни разточвали и изпичали 
на огнището, или под връшника баница, приготовлявали и 
някои сладкиши. Хляб замесвали и изпичали в домашната си 
фурна, или на подница с връшник. 



Народни обичаи 
Башклисенци били набожни, тачели църковните пости 

и посещавали църквата в празнични дни. За всеки празник 
имали и свои особени обичаи. Новата година е запомнена със 
суровакането на децата, а Бъдни вечер /срещу Нова година/ 
с традиционната баница с клечки - клончета от напъпил дрян. 
На Коледа младежите коледували. Разделени на четири кола 
/ групи/ те разпределяли селото на райони и всяка група по-
сещавала по ред всички домакинства за своя район, като за 
всекиго от членовете на домакинството изпявали подходяща 
коледарска песен. Домакините ги дарявали със специални 
хлебчета, брашно, сланина, яйца, пари. Свинетата колели на 
малката Коледа, т.е. на последният ден от коледните пости. 

На Богоявление черковната служба се извърпвала не в 
черквата, а на открито край реката, в която свещенникът 
хвърлял светия кръст. 

На Ивановден имало обичай да къпят именниците в 
реката, за която цел приятелите им давали харкоми пълни с 
вино, а след това пиели през целия ден за тяхна сметка... 

Вечерта на Великденски заговезни, преди да започнат 
да се хранят, ставали прави, младите целували ръка на по-
възрастните за прошка. През тая вечер кумецът и кумицата 
отивали в дома на своя кум на прощаване. Пак за същата цел 
най-стария от рода бил пооещаван в своя дом от всички не-
гови близки, роднини. Същата вечер се ознаменувала с пу-
шечни гърмежи-стреляли мъжете с ловджийски пушки. На 
Георгьовден всяко семейство колело агне. След обед устрой-
вали хоро, а надвечер младите се люлеели на въжени люлки, 
окачени на високи дървета. 

През есента и зимата, когато привършвали работа, в 
много къщи из селото уреждали попрелки, на които момите 
и булките предяли, везяли и пеели народни песни. Неизмен-
ни посетители на попрелките били селските ергени, които 



обикаляли на групи из селото и ги спохождали по ред. 
През есента и зимата /но не и по време на постите/ , 

ставали годежите и сватбите. Годежът ставал в дома на годе-
ницата, обаче без годеника... 

Сгодежниците, т.е. пратениците от момковата страна 
давали нишан на годеницата - златни монети, разменяли 
пръстени. Годеникът отивал "на поврънки" у годеницата едва 
на третия ден и то придружен от най-"близкия си другар. 

Разбира се, той не можел да остане в дома на годени-
цата за нощуване, а се връщал в своя дом. С годеницата се 
виждал само на хорото. Това продължавало три години, до 
деня на сватбата. 

Невястата приготовлявала освен чеиза още и много 
дарове и в деня на сватбата дарявала сватбарите от мом-
кова страна. 

Етнографски бележки 
Говор: в своята книга "Народностният лик на Западна 

Тракия" - Георги поп Аянов, бивш учител по история в Од-
ринската гимназия "Д-р Петър Берон", ни осведомява, че 
Башклисе се е заселило през "Чумавото" с преселници от 
Чирпанско, Пловдивско и Пазарджишко /стр. 70/ 

А на стр. 24 на същата книга той поставя говора им в 
южно-българската говорна област, чийто граници достигат до 
Черно море, на юг до Мраморно и Бяло морета, а на запад 
-през Източна Македония-до Солун. 

Изводът, който трябва да направим за нашите башк-
лисенци въз основа на горното авторитетно мнение на поп 
Аянов е, че те са частица от голямата племенна група на руп-
ците, а езикът им е диалект на южнобългарската говорна об-
ласт. 

Говорните особености са следните: 
1. Омекчено произношение на някои съгласни: сиренъе 

вм. сирене огин, вм. огън тенко вм. тънко; шарлаган/су-



самово масло/ н-то се произнася много меко, йотовано. 
2. Изхвърляне при изговора на някои съгласни в нача-

лото или в средата на думите: ол, оловете, вместо вол, воло-
вете, кон - коньето. 

3. Спомагателната частица "ще" при образуване на бъ-
деще време се изменя на "къ" - казват: къ ида, къ дойда, 
вместо ще ида, ще дойда. Обръщението "бе" съответствува на 
"ре" в говора на башклисенци. Те казват: яла ре, къ дойда ре, 
вместо ела бе, ще дойда бе. Ми така ре. Недей така бе. 

4. Показателното местоимение "тая" се произнася 
"саа". 

Особени думи и изрази: 
калтата - кум, кръстник, 
калмана - кръстница, 
кум - кумец, 
кумица - негова жена / н а кума / , 
стрико - чичо /брат на бащата / , 
стрина -. чина, 
башейко - по-малката сестра казва башейко на мъжа 
на кака си /вместо "бате"/ 
невяста - булка, 
лели - сестрите на майката и бащата са лели на деца-

та им, 
калеко - мъжът на лелята, 
мущурак - клозет, 
врит - всички, 
нажак - /от нож/ - брадва, секира, 
ешмак - вид ръчно земеделско сечиво с два остри же-

лезни ръба, съединени на края с парче желязо, 
харкоми - менци, 
прашкефал - възглавка, 
гаропъл - разголен човек, 
попче - ножче, 



пишкам - мушкам, къ те пишна ре - ще те мушна бе, 
мигдали - бадеми, 
зинка - джанка, обикновена слива, 
рапка - царевица, 
зьбаци - вилици, 

Носии: 
Мъжка носия: 
1. Риза - долна дреха, памучна, 
2. Гащи - памучни с широко дъно, връзват се на кръс-

та с уркузун. 
3. Потури / ш а л в а р и / , вълнени с широки крачули, 

връзват се с уркузун, не се закопчават на краката. 
4. Аджемка - вълнена или памучна дреха с ръкави без 

копчета - закопчава се отпред с два реда копчета. 
5. Гриш - горна дреха, вълнена с гайтани на ръкавите 

и по краищата. Не се закопчава. 
6. Гунка - горна дреха, вълнена без ръкави. 
7. Ямурлук - горна дълга дреха от дебел шаяк, с ръка-

ви или без ръкави носи се зимно време, 
8. Пояс - домашно тъкан, вълнен, цвят - тъмно червен, 

син и тъмносин. 
9. На главата са носели калпаци, които са изработва-

ли майстори терзии в съседните села Каяджик и Малък Дер-
вент 

10. На краката обували навуща и царвули, които са-
ми си правели от свинска или говежда кожа. Навущата били 
вълнени и се увивали над глезените с черни козинови сука-
ри. В празнични дни носели и пустали. 

Женска носия 
1. Риза дълга, памучна /долна дреха/ 
2. Фустан - памучна дълга дреха с везмо, носели го 

над ризата-лятна дреха. 



3. Гриш - вълнен фустан с везмо / зимна дреха / . 
4. Салтамарка - горна вълнена дреха до кръста, не се 

закопчава. 
5. Зунка / п о я с / цветен с надлъжни ивици, вълнен или 

памучен, домашна тъкан. 
6. Престилка, вълнена или памучна, домашно тъкана 

с цветни хоризонтални ивици. 
7. На главата носели чумбери, цветни - ярки за мла-

дите и булките и по-тъмни за жените и бабите. Купували ги 
от праматарите. 

На нивата по жътва и копан жените носели бели кър-
пи / я глъци / , домашно тъкани, 

8. На краката обували папуци с чорапи вълнени с хо-
ризонтални шарки. По жътва и копан обували царвули с кал-
ци. 

Тип и физиономия на селището, жилищни сгради, 
строителни материали. 

Башклисе е разположено на равен терен със слаб нак-
лон на юг - в непосредствена близост до реката Бяла река. От 
изток и запад селото се ограждало от две малки рекички, 
притоци на Бяла река - Горчив дол и Сладък дол. Имената 
показват каква е водата им - горчива, негодна за пиене на 
първата и сладка, добра за пиене на втората. 

В центъра на селото са църквата и училището. Имало 
и селски хамбар, в който събирали юшура. Друга селска сгра-
да използували за жилище на пъдари, джандари и други гос-
ти на селото. 

Селяните строели къщите си около църквата и учили-
щето, но повечето северно и южно от тях в зависимост от 
строителния терен. По тая причина селото имало продългова-
та форма на дължина около един километър с две главни ули-
ци по посока на дължината на селото и няколко напречни. 



Дворните места били с размери по около един декар и 
в тях земеделските стопани правели харманите си, трупали 
на купи снопите и вършеели. 

В селото имало всичко три дюкяна, в които селяните 
намирали почти всичко, което им било нужно: бакалски сто-
ки, праматария, спиртни напитки. 

В Башклисе не е имало местни майстори-зидари и за 
строеж на жилищни и други сгради повиквали зидари от се-
ло Мандрица. 

Строителните материали: камъни, керемиди, дървен 
материал - селяните намирали и си набавяли от селото. Само 
гвоздеи купували от града. Около поречието на селската ре-
ка, из нивите и черничевите градини растели стотици топо-
ли, а селската курия изобилствувала с богат дъбов материал. 
Земеделските стопани насичали и пренасяли в Дворовете си 
необходимия брой трупи и тук ги дялали и обработвали спо-
ред нуждите си. 

Камъните доставяли от най-близката каменна карие-
ра, а керемидите купували от селската керемидарница. Най-
старите къщи били обикновено едноетажни - на земята, но в 
по-ново време преобладавали двуетажните! Тази промяна се 
наложила от бързото-разрастване на бубарството. Вместо по 
една или две унции бубено семе, след като подрастнали чер-
ничевите насаждения, селяните започнали да отхранват по 
две, три и повече унции, за която цел е било необходимо да 
разполагат с по-големи и обширни помещения. 

Къщите били еднотипни, приспособени с оглед да слу-
жат едновременно за жилище и за стопански нужди: обор, 
плевник, бубарник. Стените изграждали изцяло от камък, а 
покривната конструкция отгоре настилали с обикновени ке-
ремиди. Новите двуетажни сгради, приспособени за бубарни-
ци имали следния план: 
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Марин Караиванов - Държавен архив - Хасково 

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО-ОСВОБОДИТЕЛНО 
ДВИЖЕНИЕ В ЗАПАДНА ТРАКИЯ - 1920 - 1923г. 

Възникването на тъй нареченият тракийски въпрос е 
следствие от нерешения Български национален въпрос или 
по-точно поради несъстоялото се обединение на българската 
народност в една обща държава. За съжаление българската 
историография под влияние на криво разбрана политическа 
целесъобразност и конюнктурност и до ден днешен е в дълг 
към историческата истина за трагичната орис на тракийските 
българи. Дори и един бегъл поглед върху житието-битието на 
българите, населяващи в края на 19 век и първата половина 
на 20 век земите на Тракия и Македония, ще ни покруси със 
съдбовната безизходност на етническото им оцеляване, чиято 
предопределеност наподобява предизвестения злощастен 
завършек на драматичното действие в античните елински 
трагедии. Понякога тази фатална за българската народност 
съдба се превъплъщава в ярко изразени парадоксални 
измерения, както със случилото се в средата на 20 век в 
Югоизточна Европа, когато великосръбските шовинисти 
спретнаха един сърбомански "етнос", именован "македонска 
нация" със сърбомански език и писменост и с уж 
етногенетични корени в древната македонска държава на 
Филип Македонски и Александър Велики!... 

Ала какво знае днешната българска общественост за 
революционните борби на Вардарските македонски българи 
за национално освобождение в периода 1918 - 1945 г.? Знае 
ли нещо за апостолите на тези борби: Мара Бунева, Трайчо 
Чуднев, Роза Койзаклиева , Велко Спанчев, Димитър 
Гюзелев, Стефан Стефанов, Димитър Чкатров?! Нима и 
досега техните имена не са обгърнати с гузно мълчание от 
българските историци?! От 1880 г. до 1945 г. във Вардарска 
Македония са избити или прокудени стотици хиляди 



СТАЙКО ВОЙВОДА 

"Замръкнал Стайко, премръкнал 
ав Солунските чеире 

на ден ми, на Кръстовден." 
Народна песен 

Калина Т. Георгиева 
Когато заизкачваш Родопския склон - спри, 

заслушай се. Буките извиват клони и от шумоленето им изп-
луват разкази за герои. Всичко наоколо е история. Всяка пе-
дя земя пази дъха на човешка кръв. 

В дясно от пътя, бяла мраморна плоча напомня за 
Стайко Киряков Каракирков. Цифрите сочат кратък жизнен 
път - едва двадесет и една години. 

Как се умира на 21 години! Как се живее на тази зе-
мя като обречеш чедата си на курбан! Матювата майка... 
Петковата майка... Стайковата майка... Все тя ... И само тя 
ли? Майката на Тракия, която преди да се порадва на сино-
вете си, ги загубва. Горчива орис на мирни хора, обитаващи 
райска земя... 

За него - Стайко - деветото последно дете на Груда и 
Кирко Каракиркови, е публикувано малко. Роден е през 1856 
г. или през 1858 г. /преки потомци посочват едната или дру-
гата година/. Стайко е галеника на голямото и задружно се-
мейство Каракиркови. И не само на неговото. Радват му се и 
Мандровите, и Дрянковите, и Деликиревите - все съседи на 
Каракиркови в с. Доганхисар. Той израства най- красив, най-
представителен, най-личен. "Левент Стайко" го наричат съсе-
ляните му. "Хубав като мома и момче" - така го описват сес-
трите Груда и Добра Каракиркови. Здравата снага и напети-
ят му вид предопределят избора му за байряктар на дружи-
ната на капитан Петко войвода. Младото му, незагрубяло ли-
це става причина хайдушката чета да го предреши като бул-



ка и изпрати в гр. Мароня, за да осъществи целите си. 
Поради това, че съпътствува изключителния си брат -

капитан Петко войвода, Стайко сякаш остава в неговата сян-
ка. Наистина младежът заимства много от него. Наричат го 
Стайко Киряков - по гръцки маниер-също както и брат му. 
По юначество малкият брат се мери с големия. Стреля прав, 
като него, с насочен винчестер, за да прикрие изтеглянето на 
хората си. Нараняванията, които получава не прекършват ду-
ха му. Не се застоява дълго, за да зараснат раните му - въз-
становяването става между две сражения, както е и при ка-
питана. 

Стайко си има своя бойна автобиография - забележи-
телна за младата му възраст. Още отрано той се оформя ка-
то доверено лице на капитан Петко войвода. Последният, в 
своята дейност, се опира широко на своите съселяни, потом-
ците им или на роднини. Доганхисарски заселници има поч-
ти навсякъде в Западна Тракия и в южните дялове на Източ-
на Тракия. Именно Доганхисарски заселници са образували 
селата Булгаркьой, Кешанско, Мерхамли - между Софлу и 
Фере, Денизлер, Гюмюрджинско, Хасърли, Еноско, Урум-
джик, Лъджакьой, Окуф и др. Родниниските връзки са се под-
държали. Преки роднини на Каракиркови е имало в Дениз-
лер, Мерхамли, Хасарли. От малък Стайко изпълнява ролята 
на разузнавач. Той захранва капитан Петко войвода с ин-
формация, която черпи от сестрите си, роднините, съсе-
ляните си. По-късно, когато става част от четата на брат си, 
се установява режим на редуване на време за сън между да-
мата братя. 

За някои по-интересни сражения близките му пазят 
спомен от самия Стайко. Първото му бойно кръщение е заса-
дата на Димотишкия каймакамин - върл подтисник, жесток 
палач за българите. Заради тази акция турската власт вдига 
800 души войска и потери, за да заловят хайдутите. 



Капитан Петко войвода води сраженията с 60 свои 
другари. И двамата братя са ранени при престрелките. Капи-
тан Петко дава нареждане четата да се оттегли в Родопите, в 
турската кааза Кърджали. 

По време на нападението на железопътната станция в 
Дедеагачко, Стайко получава специална задача. Той осигуря-
ва наблюдението и безпрепятственото проникване на войво-
дата в канцеларията на железницата. Началникът на строи-
телството по линията, немецът Хумберт се отнасял лошо с ра-
ботниците българи. Карал ги да работят непрекъснато, без 
отдих, и в делник, и в празник, биел ги, ругаел ги без повод. 
Петко войвода му наложил глоба от 450 турски лири. Хум-
берт протестирал пред турската власт, която праща Тахир 
бей - един от каймакамите - с 300 души, със задача да избие 
населението на Доганхисар и да унищожи селото. Тази нови-
на донася Стайко на войводата. Капитан Петко замисля раз-
лични хайдушки хитрости, за да отклони вниманието на на-
силниците от родното си село. В резултат на това е опожаре-
на гората Шайнар Курусу, а селото - спасено. 

През май 1876 г. потерята на Одринския кър-агалар 
Джафер напада Петко и дружината му при с. Кадъкьой, Ро-
доско. Стайко, редом с останалите четници показват чудеса 
от храброст. Потерята от 70 души е победена. Трима са уби-
тите турци, двама - ранените, а останалите - пленени. 

По време на руско-турската война, капитан Петко и 
Стайко действат в тила на турската боева сила - Маронийс-
ката битка е най-голямата, в която и Стайко взема участие. 
Редовна турска войска, башибозук и черкези са хвърлени сре-
щу защитниците на онеправданото население. Нападението е 
внимателно подготвено от турска страна. Значителна част ас-
кер е изпратена към Чобандаг, за да откъснат Петковата дру-
жина от българските села Чобанкьой, Калайджидере, Кърка, 
Казългач и Съчанли. Петко също изпраща част от четата към 



Чобандаг и околните села. Той, с по-голямата част от хората 
си, остава в Мароня. Дежурният по караул Комню Стоянов и 
Стайко събуждат войводата, за да му съобщят, че са обсаде-
ни. Петко веднага изготвя план на действие, според който че-
тири групи от другарите му завардват четирите входни пътя 
на градеца. Самият той, с двадесет и пет човека, между кои-
то е и Стайко, се сражава около два часа на пътя за Гюмюр-
джина. В това сражение пада убит Комню Стоянов, когото 
населението възпява в песен. 

Възмъжал, кален в битките и суровия планински жи-
вот, през 1878 г. Стайко оглавява бойни групи, за да защити 
Родопското християнско население от посегателствата на 
Сенклеровите бунтовници. По това време, според Коста Лас-
ков, Стайко е издигнат до член на щаба на войводата, един 
от тримата му адютанти, наред с Кара Никола от Дедеагач-
ко и чепеларецът Хараламби Мерахлин. 

По празниците в Ахърчелеби Стайко носи формено во-
еводско облекло и лъскава презрамна шашка. Според Н. Ка-
питанов, когато Петко войвода напуща Рупчос, за да отиде в 
Хасково, той оставя брат си Стайко да ръководи организира-
ната съпротива. 

През 1879 г. Стайко пада убит от башибозушки кур-
шум около с. Марково. "Венча се за гората и там си остана", 
нарежда баба Калина, когато разказва за кончината му. 

Признателното население нарича местността 
Стайкова ливада. Установил се във Варна, капитан Петко се 
кани да се върне с другари в Родопите, за да посочи точното 
лобно място на героя, но коварната болест попречва да осъ-
ществи намеренията си. Затова пък тракийските потомци от 
ранна пролет до късна есен навестяват малката мемориална 
плоча, обкичват я с цветя и пеят песни за саможертвата и 
юначеството на храбрия младеж. 



Словесен портрет на Георги Сапунаров 

Годината е 1923-а. Едва деветгодишен той преживява 
голямата драма на заточението и преселението, която за хи-
ляди тракийци завършва трагично. Малкият Георги е потре-
сен. Изживяното бележи цялото му по-нататъшно съществу-
ване. По-късно той споделя, че страховете и ужасите, запе-
чатани в детското му съзнание, се завръщат като кошмари в 
нощите до края на дните му. 

От неизплаканите сълзи зачева едно плододаване "на 
ползу роду", плодовете на което потребяваме всички ние, тра-
кийци, и днес. Като студент в Софийския университет, учи-
тел, инспектор, председател на тракийско дружество "Тра-
кия" - Хасково, той сее кълновете на родолюбието - по праз-
ници, на вечеринки, в ежедневието - чрез лекции в Западна 
Тракия, възстановяване на обичаи и ритуали поставяне на 
патриотични пиеси, съвети към ученици и родители, участие 
в комисии на правителствено ниво във връзка с тракийски 
въпроси. Равносметката на неговия съзидателен живот се на-
лага без думи - особено на фона на опустошителното насто-
яще, помело надеждите, идеалите, илюзиите, материалните 
блага на цяло едно поколение. Мястото на Георги Сапунаров 
е емблематично в историята на тракийското движение по спа-
сяването на беломорските българи през 1944 г. Като предсе-
дател на дружество "Тракия" до 1959 г. името му е неразрив-
но свързано с изграждането на паметника на Капитан Петко 
Войвода в центъра на Хасково, клуба на тракийското дружес-
тво, паметника в Маджарово. 

Георги Сапунаров осъзнава и служи на една неизмен-
на истина - не може да има пълноценно развитие на личност-
та, ако тя не познава произхода си. 

Орисан с труд и постоянство, той непрекъснато обеди-
нява, организира, изслушва и решава проблеми на тракийци. 



Той е общественик по душа и призвание. Благата му дума и 
изстрадана човешка мъдрост застига всеки. Лекият, доброду-
шен хумор, широката, светла усмивка, колоритният език, на-
ситен с тракийски думи, са като лек за възроденото населе-
ние.Човек на духа и идеала, той не изменя убежденията си за 
паница безотродна чорба. 

Специалист-географ, интелигент, общественик, той 
съчетава професионалната си кариера с народополезна дей-
ност. Колега и другар, той не се кълне във вярност, а просто 
помага. Когато и с каквото може. 

Георги беше един непроходил докрай в етикета и ка-
валерството силен човек, със здрава снага и открито чело, на 
чието обаяние бяхме подвластни всички ние. 

Мария К. Бакърджиева 
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Георги Сапунаров 



ЖИВОТ ПОСВЕТЕН НА ТРАКИЯ 

На 24 ноември 2001 г. се случи нещо положително и 
справедливо - тракийската общност в Хасково възприе идея-
та тракийското дружество да бъде преименувано на големия 
тракийски деятел Георги Сапунаров. Така нашата организа-
ция положи едно начало - да бъде официално отдадена почит 
към народополезната дейност на наш съвременник, защото 
споменът за Георги Сапунаров живее в повечето от нас. 

Таня Сапунарова предава на Димитър Шалапатов портрета на баща си 

Идеята за преименуването зрееше повече от две годи-
ни. Тя бе дадена от друг голям тракиец, също наш съвремен-
ник д-р Кирил Бакърджиев. 

Обикновено за патрон на нашите организации се из-
бират личности, взели участие в революционните борби за ос-
вобождението на Тракия, герои, отдали живота си в борбата 
за свобода. Някои от тях са ставали герои за кратък период 
в своя бурен живот. За нашия патрон съдбата е решила дру-
го. По време на трагичните събития край Ятаджик той е в ут-
робата на майка си. Ражда се на 6 май 1914 г. в с.Доганхи-



сар, вече в свободна Тракия, в рамките на обединена Бълга-
рия. Расте като свободен човек до 1920 г., когато вследствие 
несправедливия Ньойски договор Тракия е дадена на Гърция 
п всички наши предци попадат под гръцка административна 
власт. Започва един от най-тежките периоди в историята на 
Беломорска Тракия. Георги тръгва на училище, но се обуча-
ва на гръцки език. Българските младежи не искат да участ-
вуват в гръцко-турската война като гръцки войници. Гръцки-
те власти започват репресии над българското население и го-
ляма част от него заточват по островите и Лариса. Между тях 
е и Георги. Той по чудо оцелява от заточението, където виж-
да толкова много смърт, че след две години заедно със се-
мейството си пожелава да се пресели в майка България. Тук 
те заживяват трудния живот, изпълнен с бедност и мизерия 
от нещастната тракийска орис. Може би в несгодите на зато-
чението в него се заражда голямата му любов към родния 
дом, към Доганхисар, към Беломорска Тракия, за да може 
след време да посвети целия си съзнателен живот в защита 
на идеите за националната тракийска кауза. 

Георги Сапунаров бе един всеотдаен идеалист, родо-
любец, човек, който крачеше редом с хората и искаше да пре-
даде своята любов и на тях. И я предаде! 

Резултатът е налице. Днес, сред нас има много не-
гови ученици, черпили с шепи знания и любов от него. Меж-
ду тях е и председателят на С Т Д Б - Костадин Карамитрев. 

Георги Сапунаров вярваше, че човек трябва да работи 
безкористно и непрестанно за тракийските идеи. Не обичаше 
кариеристите и тези, които използваха организацията за лич-
ни цели. Затова и ние, за да съхраним чистия си облик, тряб-
ва да се пазим от кариеристи и клиентелисти, хора, които ня-
мат добро име в общественото пространство, за да не постра-
да авторитетът на нашата организация. 

Георги Сапунаров притежаваше ценно умение, присъ-



що на големите общественици - да контактува с всякакви хо-
ра, сякаш ги познава от дълги години, да понася факела на 
Възраждането, да възпитава духовността и създава духовна 
култура - както повечето големи хора. Неговият живот угас-
на на 18 май 1993 г. в уединение, сред оскъдица от благи ду-
ми и подобаващо зачитане, които широко скроената му нату-
ра раздаваше цял живот. Но ние, неговите наследници, се 
стремим да се отърсим от дребнавостта, от завистта, от без-
хаберието и идейната безпомощност и продължаваме да вър-
вим с неговите големи крачки към постигане целта на наша-
та организация - Тракия без граници, в рамките на нашия 
общ европейски дом и възраждане на българщината там, къ-
дето са нашите корени. 

Димитър Шалапатов, председател на СТДХ 



БЕЛЕЖИТ ДЕЕЦ ИА ТРАКИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ - ГЕОРГИ САПУНАРОВ 

БЕЛЕЖИТ ДЕЕЦ НА ТРАКИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ -
ГЕОРГИ САПУНАРОВ 

Ралица Т. Георгиева 
В историята на тракийското дви-

жение в гр. Хасково годината 2002 се 
свързва с едно паметно събитие - имену-
ване на дружеството. 

Организацията приема името на 
големия син на Тракия и град Хасково 
Георги Сапунаров за неговата апос-
толска организационна, събирателска, 

Ралица Т. Георгиева 

изследователска и научна дейност. Сър-
цат, самобитен, речовит - такъв се запечата той в душите на 
три поколения тракийци. Най-възрастните разказват как съз-
дава тракийския клуб, закупува първия грамофон и събира 
тракийските младежи буквално от улицата и домовете им, за 
да ги приобщи към общия корен. Средното поколение го пом-
ни с наставленията преди поредния поход в Родопите: "... И 
не тръгвайте без хляб и шинел. "За нас, най-младите, той ос-
тана като снажен, посребрял старец със светъл поглед и благ 
глас: "Има надежда.. .Пак ще се радваме на Тракия ..." 

Костадин Карамитрев - председател 
на СТДБ 

Твърде патриотична и благородна 
е инициативата на тракийското дружест-
во в гр.Хасково и неговия председател 
Димитър Шалапатов то да се нарече на 
Георги Сапунаров. Защото Георги Сапу-
наров е една от най-видните съвременни 

Костадин тракийски личности. Роден в селото на 
Карамитрев капитан Петко войвода - той до края на 



БЕЛЕЖИТ ДЕЕЦ НА ТРАКИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ - ГЕОРГИ САПУНАРОВ 

живота си остава верен и предан на българската национална 
кауза за Тракия. Само фактьт, че той е инициатор и участ-
ник в изграждането на тракийския мемориал в Маджарово и 
величествения паметник на капитан Петко войвода в Хаско-
во, е достатъчен да се увековечи неговото име. За пример на 

Д-р Кирил Бакърджиев 
Радвам се за Георги. Спокоен съм 

за бъдещето на тракийската идея. Из-
питвам удовлетвореност, защото по-
томците се ориентират добре за прино-
са на такива хора като Георги за утвър-
ждаването на тракийската кауза. Ценя 
най-много неговата всеотдайност. Ши-
рока душа носеше. Живееше за други-
те. Личният му живот беше на втори 
план. Когато някой беше в затруднено 
положение обичаше да казва: "Дайте да 
го подпрем тоя тракиец..." И помагаше 

с каквото можеше. Не намери покой, докато не подбрахме 
най-личното място за паметника на капитан Петко войвода в 
Хасково. Има нещо, което здраво се е врязало в съзнанието 
ми - последния ни ден с Георги в с. Доганхисар преди интер-
нирането. Брат ми Петко, Георги и аз бяхме почти на една 
възраст. Беше ранно утро. Бадемите бяха нацъфтели. "Пете-
е, Кирчо-о ... Снощи татко бил на дюкяна и чул гръцките 
офицери да казват, че утре цялото население на Доганхисар 
ще го интернират в стара Гърция. Вие чухте ли ..." Това бя-
ха думи на Сапунаревото Гоче. Татко на висок глас се про-
викна: "Бре, какви са тези момчета да приказват военни ду-
ми". По същото време се зададе група въоръжени гръцки вой-
ници, които на висок глас викаха: "Хора, събирайте се заед-

идните поколения. 

Д-р Кирил Бакърджиев 



но с децата. Вземайте и хляб за из път. Отивайте към църк-
вата и манастира "Св.Никола".. . 

ТРАКИЙСКА ФОНДАЦИЯ 
"КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" 

гр. ХАСКОВО 
Тракийската фондация "Капитан 

Петко войвода" - е основана през 1991г. 
с решение на централното ръководство 
на Съюза на тракийските дружества в 
България и регистрирана в Хасковския 
окръжен съд чрез фирмено дело № 
10/1992 г. ведно с Устава на фондаци-
ята. Тя е общотракийска за цялата 
страна със седалище в гр. Хасково, в 
града и в района е съсредоточена основ-

Делчо Николов ната част от тракийските бежанци и 
техните наследници от Западна и Из-

точна Тракия, като според статистически изследване всеки 
трети жител на района е потомък на тракийски бежанци. 

Тя е юридическа личност към СТДБ и е наследник и 
правоприемник на бежанския фонд "Тракийско дело" който е 
съществувал от 25.12.1929 г. до преврата на 19 май 1934 г. 
Фондацията е с идеална цел и е вписана заедно с новия ус-
тав в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел на 
Хасковския окръжен съд -10.10.2001 г., като Организация с 
нестопанска цел за извършване на Обществено полезна дей-
ност съгласно чл.2 от Закона за юридическите лица с несто-
панска цел. Тя осъществява следната обществено полезна 
дейност: 

-Изграждане, реконструкция и реставрация на обекти 
и съществуващи такива, свързани с тракийското минало и 
тракийското наследство; 



-Културно просветна, издателска и образователна дей-
ност; 

-Провеждане на тракийски събори и чествуване на за-
бележителни дати,събития, и дейци на тракийското движе-
ние; 

-Художествено творческа дейност; 
-Дейност по събиране и съхраняване на исторически, 

мемориали и други архивни материали, свързани с историята 
на Тракия; 

-Посещение по родните места на тракийските бежан-
ци. 

Свързана с осъществяването на тези цели, фондация-
та заедно с регионалните и местни ръководства на тракийс-
ките дружества развива разнообразна стопанска дейност: 

-инвестиране, проектиране, строителство, ремонт и 
реконструкция на паметници, параклиси, черкви, обществени 
сгради, музеи и други строителни обекти; 

-Издателска и разпространителна дейности на, печат-
ни произведения; 

-Дейности по организиране на екскурзии, излети, по-
ходи, срещи и други; 

-Производство и продажба на сувенири. 
-Други стопански дейности за осъществяване на цели-

те. 
Какво беше направено, се прави и ще се прави за осъ-

ществяването на тези цели и задачи на фондацията. 
Още след учредяването на същата се започна усилена 

дейност по организиране на дейноста за изпълнение на опре-
делени задачи, реконструкция и изграждане на паметници по 
решение на централното ръководство на С Т Д Б и управител-
ния съвет на фонацията с председател г-н К. Карамитрев. В 
град Маджарово напълно се преустрои старият паметник и се 
изгради величествен тракийски пантеон на загиналите тра-



кийци през трагичната 1915 г., в с. Ятаджик край р. Арда, с 
тракийска чешма, паркинг, богато осветление, озеленяване и 
благоустрояване. По-късно беше построен параклис "Света 
Петка българска" със спонсорството на бившия американски 
посланик у нас г-н Монгомъри и осветен при започването на 
строежа от митрополит Панкратий в присъствието на посла-

ниците на Русия - г-
н Авдеев и на Ук-
райна - г-н Во-
робьов. Изгради се 
по проект на скулп-
тора Добромир Иван 
п а м е т н и к - и н с т а л а -
ция "Тракия без гра-
ници". Определена 
заслуга за изгражда-
нето на тези обекти 
има кмета на Ма-
джарово - г-н Въл-
чан Тодоров, както 
и строителите г-н 
Петър Петров - ди-
ректор на СП "БКС" 
и г-н А. Деведжиев 
от фирма "ФИКОМ" 
за параклиса. Така с 
изграждането на те-
зи обекти се оформи 

"Тракийски мемориал Маджарово" в столицата на Тракийска-
та памет, където ежегодно се провежда Тракийски национа-
лен събор. В центъра на Маджарово, където по-рано е издиг-
нат паметник на капитан Петко войвода бяха построени бюст 
паметници на двамата войводи спасили тракийци през 1913 



г. - Димитър Маджаров и Руси Славов. Така се оформи тра-
кийски кът и алея в центъра на общината. 

Построи се и параклис "Св. св. Кирил и Методи" в 
местността "Хисаря" край с. Габерово със спонсорството на 
г-н Д. Назъров управител на фирма "ПИМ" - Хасково, къде-
то ежегодно се чествува празника, изнасят се програми, чес-
твуват се първо строителите на българската азбука.Проучват 

се възможностите за реставрация на старото училище в с. 
Ятаджик за откриване на музейна сбирка. 

В памет на избитите 200 деца по пътя от родните им 
места до р. Арда през злокобната 1913 година беше изграден 
нов тракийски мемориал "Илиева нива" на главния път Кру-
мовград- Ивайловград край с. Глумово-община Ивайловград. 
Той е наречен така в чест на Илия Русинов, който подари ни-
вата си за неговото изграждане. Неоценима помощ оказаха 
кмета на община Ивайловград г-н Ангел Петров, председате-
ля на регионалния съвет и на тракийските дружества гр. Кър-
джали г-н Д. Славков, директорите на фирмите-спонсори от 



Кърджали-ОЦЗ "Бентонит", ВиК, и др. 
Изпълнител на обекта беше тракийският строител ди-

ректора на БКС Маджарово г-н П. Петров. Мемориала е при-
ет от комисията с високо качество, като произведение на из-
куството и включва в себе си няколко отделни паметници и 
обекти-паметник на загиналите 200 деца, параклис "Св.Пет-
ка Българска", тракийска чешма, съоръжение за провеждане 

на спортни и художествени дейности, вертикална планировка 
с различни архитектурни елементи, водоснабдяване,залесява-
не с разнообразни храсти и дървета, оформен терен за тър-
говска дейност и зрители и т.н. 

Целият комплекс е изграден чрез спонсорство и даре-
ния на фирми от Къджали, Ивайловград, Хасково, Маджаро-
во и други стотици тракийци дали своята лепта за това. Це-
лият комплекс се стопанисва от община Ивайловград. 

В центъра на столицата в Борисовата градина е изгра-
ден величествен паметник на капитан Петко войвода по про-



ект и спонсорство на тракийския склуптор Стою Тодоров. 
Спонсори на обекта бяха и редица фирми от Тополов-

град, Хасково, София, както и стотици тракийци. 
Това е най големия паметник издигнат на Войводата. 
Паметник на капитан Петко войвода беше издигнат в 

центъра на Стара Загора, Димитровград, с. Широка лъка, 
Смолянско, баралеф на патрона на техникума "Капитан Пет-
ко войвода"-Кърджали. 

В гр. Царево беше изграден паметник на Михаил Гер-
джиков, в с. Горно Ботево, Старозагорско - на Димитър Ка-
рев, в с. Славеево, Смолянско - Пею Шишманов и др. 

В с. Пелевун Ивайловградска община беше възстано-
вена черквата и училището, където е разкрита музейна ком-
позиция и заедно с вертикалната планировка с по-рано пост-
роения паметник на защитника на селото от турците Капитан 
Петко войвода представлява един комплекс в центъра на се-
лото, където се проведе голям тракийски събор с участници 
от Гърция и сложи началото на връзките на тракийци със За -
падна Тракия и възможност за посещения на внушителни 
групи от България в с.Дуган Хисар, и Западна Тракия. Сега 
вече се провеждат регулярни екскурзии, организирани от тра-
кийските дружества до разните места на тракийците. Правят 
се опити и е изграден организационен комитет за изгражда-
нето на паметник на капитан Петко войвода в родното му се-
ло в Гьрция-Доган Хисар, но въпроса от Гърция още не е ре-
шен. 

В момента се изгражда на "Петрова нива" храм-памет-
ник "Св. Петка Българска", където се предвижда да се съхра-
няват частица от мощите на светицата. Открит е паметник на 
войводата Д. Маджаров в центъра на гр. Кърджали. В ход на 
подготовка са и някои други обекти и паметници. 

Както се вижда от изнесеното до тук през времето от 
създаването на фондацията до сега са направени около 20 па-



метника и обекти на различни места в градове и села, които 
съхраняват тракийската памет. Тази функция фондацията 
развива и осъществява на практика чрез един духовен тра-
кийски пантеон, чието начало е поставено с издаването на 
книгата за делото на Екзарх Йосиф под редакцията на проф. 
Стайко Трифонов и трилогията вече е факт. Към този духо-
вен пантеон прибавяме широката спонсорска и издателска 
дейност на фондацията, издаване на монографии, справочни-
ци, художествена литература, книги за тракийски дейци. 
Преиздава се книгата на академик Милетич за разорението 
на тракийците през 191Зг. Сред издадените тракийски авто-
ри не можем да не отбележим и трилогията на д-р К. Бакър-
джиев "Дуган Хисар-градец"- особенно третата книга "По 
чужди земи и брегове", която може да се чете по интернет от 
всички българи в света. И така ден след ден, година след го-
дина се изгражда духовния тракийски пантеон на тракийци-
те-българи за издигане на самосъзнанието им и тяхното пат-
риотично възпитание, за съхранение на тракийската памет. 

Тракийските събори, годишнини, чествуване родови и 
землячески срещи и вечери организирани от тракийските и 
регионални дружества, общини и кметства, играят огромна 
роля за запазването на тракийския дух, за съхранение на тра-
кийската памет, за възпитание на сегашното и бъдещо поко-
ление в родолюбие, патриотизъм, толерантност, в осмисляне 
на завета-не забравяйте, но не отмъщавайте. 

Целите и задачите, които си е поставила Тракийската 
фондация не могат да се осъществяват без средства. Ние сме 
много благодарни на всички спонсори и дарители, кметства, 
и общини, банки, регионални съвети и тракийски дружества, 
на хилядите тракийци, без чието съдействие и помощ не бих-
ме осъществили тази голяма дейност. Председателя на СТДБ 
и на общото събрание на фондацията казва, че не милостиня, 
а духовно причастие е лептата в Тракийската фондация. 



ПО ИЗГНАНИЧЕСКИТЕ ТРАКИЙСКИ 
ПЪТИЩА: ОДРИН 

Житейската истина е, че в човека биту-
ват две ценностни начала - материалното и 
духовното. Не зная дали съм права, но от 
уроците на житейския ми път съм разбрала, 
че материалното е преходно, а духовното съ-
пътствува човека до прекрачване прага на 
отвъдното. То е живо в спомените, в сънища-
та и в молитвите на хората. Човек обича да 
се рови в тях, да тъгува скрито или да се рад-

Пенка Чакалова - в а с т р а х л и в о . 
Генева _ 

За нас, тракиици от Хасково и Димит-
ровград, връщане назад в миналото беше екскурзията до Од-
рин и Истанбул, организирана от Тракийско дружество "Ге-
орги Сапунаров" - Хасково, с регионален председател Дими-
тър Шалапатов, който беше и ръководител на групата. 

Настроението е приповдигнато, но още щом прекра-
чихме граничната бразда, възхищението ни пред ширналата 
се Тракийска низина, равна и безкрайна, с дъх на прясно изо-
рана угар, отстъпи място на спомени -
трагични и кървави. Та нали тази Тра-
кия е наша, а съдбата на българския на-
род е тясно свързана с нея. Тя, Тракия, 
е отвоювана стъпка по стъпка от непобе-
димата българска армия през 1912 годи-
на. Нали тя е напоена с кръвта на 
българските момчета, които загиват в 
иметго на една мечта, вековна и съкро-
вена, свободата на Тракия. Днес къде им 
са гробовете, никой не знае, помни ги 
само народът, незнайни, безименни, но 
негови чеда, родени от българска майка, .. . , „„ [ДърКВНТй СВ. 
умрели за родна България. Константин и Елена" в 

В този ред на мисли не разбрах- Одрин 



ме кога стигнахме до Одринската крепост - величавия връх в 
българската бойна слава за всички времена. Покъртителна 
гледка отвън и отвътре. Чувство на законна гордост ни обла-
да, когато стъпихме на тази добре охранявана турска твърди-
на. Гордост и печал. Гордост, защото непревземаемата кре-
пост, с множество подземни лабиринти, бункерни помещения, 
амбразурни малки отвори, колкото око да види и пушка от-
вътре да гръмне, е паднала в ръцете на българите. Нашата 
армия се увенчава с неувяхващия лавров венец на победител, 
а населението на 
Тракия е свобод-
но. Народът ли-
кува. Навсякъде 
се чуват радост-
ните възгласи: 
"Одрин падна! 
Одрин падна!" 
Мъжете удрят 
фесовете си о зе-
мята, турят на 
главите си рун-
тави овчи калпаци и играят по хорищата около буйно накла-
дени огньове не слядно /робско / , а тежко, мъжко хоро, хва-
нати за рамене, сякаш, за да закрепят още повече единомис-
лието си в радостта - до крак да измрат ведно с българската 
армия, но да опазят свободата. 

Печал, защото опиянението от свободата, донесена с 
дулата на пушките и новаторската тактика на българската 
военна мисъл - самолетен обстрел, е предадена от непрости-
мо безотговорното недомислие на българския царски двор. 
Свободата е заменена с нова робия. Т ам, на хорищата, къ-
дето са се виели гордите мъжки хора, сега са събирани мъже, 
жени, деца за гавра и заколение. Започва кървавата сага за 
българското население от Източна и Западна Тракия. Започ-
ва обезбългаряването и насилственото посичане на българс-
кия корен в тези земи. Горестни сълзи, мъка и кръв съпътст-



ват безкрайно дългите бежански кервани, тръгнали да дирят 
спасение в майка България. 

Какъв парадокс! Макетите в цял ръст,, разположени на 
ключови позиции вътре в крепостта, символ на турската мощ, 
контрастират с малката снимка на българското оръдие, пос-
тавена в края на изхода. 

Гледам одрински ученици, облечени в красиви уни-
форми, застанали на най-високата част на крепостта, внима-
телно заслушани в разказа на учителя си и се питам правдив 
ли е разказът му за падането на Одрин? Как ще им обясни, 
че с ей такива /сиреч - незначителни/ оръдия българите 
превземат Одрин? Дали ще им разкаже за непобедимия дух 
на българския войник, за опръсканата с кръв българска зе-
мя, за непогребаните чеда на България, останали завинаги 
там, в подножието на крепостта, от която Шукри паша ко-
мандва отбраната на Одрин? Достойнство или позор е пленя-
ването му с тези малки оръдия? Кой е оня патриотичен еле-
мент в разказа на учителя, който мотивира учениците за 
преклонение пред предците им, защитници на крепостта? 

Изпълнени със законна гордост от безпримерния под-
виг на българската армия, водена от изконната жажда за вяр-
ната кауза - свободата на Тракия, напускаме крепостта и се 
отправяме към една от българските светини в Одрин - черк-
вата "Св. Св. Константин и Елена". Какъв контраст?! Каква 

поразителна глед-
ка! Та тук няма 
черква?! Не зная 
дали има българс-
ко сърце, което да 
не проплаче от 
печалната истина, 
че това, което де-
дите ни са строили 
през вековете, ние 
не само не опазва-
ме, но и рушим с 

Укреплението />»г <гдриаа>щщ 
кретапИтос Кайй* 



безразличието си. Църквата е не църква, а руина, която след 
тази зима дъждът и снегът може би ще изпратят в небитието. 
Срутят ли се и последните останки от рухналия покрив, тя 
вече няма да е наша. Ще предадем ли с лека ръка и тази бъл-
гарска светиня? Тя, която е била ревностен пазител на наци-
оналността ни, си отива. Какво е останало от нея сега? Поч-
ти нищо. Порутени стени, купища пръст, мазилка, каменни 
блокове, безразборно разпилени мраморни плочи, застраши-
телно надвесили се над празното пространство грозни черни 
късове от полуизгорелия покрив. Само над входната врата 
времето е пожалило надписа, който напомня, че тази врата е 
дар от братята руси, освободили Одрин през 1878 г. 

Черквата прилича на светица, паднала на колене и от-
правила зов за помощ не към всевишния, а към целия бъл-
гарски народ. Тя вие от болка и с гласа на ония, които са 
приели светото кръщение в нея, за съхранение, защото чрез 
нейното спасение България ще опази достойнството си. 

Не по-завидна е съдбата и на другата българска цър-
ква в Одрин - "Св. Георги". Благодарение на апостолската 
дейност на отец Чъкърък тя е позакърпена и с укрепен пок-
рив. Това е благодарение и на акцията, която пое и за ней-
ното съхранение СТДБ. Отец Александър Чъкърък е четвър-
тото поколение Чъкърък, което стопанисва тази черква. Не-
говата съпруга Мария Чъкърък с нескрито задоволство раз-
казва за свекъра си Филип Чъкърък, който успява да прене-
се нощно време няколко надгробни плочи от двора на черк-
вата "Св. Св. Константин и Елена". И да ги съхрани от за-
пустение и поругание заедно с черквата. Между тях е и над-
гробната плоча на българския митрополит Евстатий, починал 
през 1888 година и също погребан в двора на черквата "Св. 
св. Константин и Елена". Мисля си, а какво ще стане с него-
вите тленни останки, когато тя вече няма да е българска? А 
с тленните останки на офицерите и сержантите, паднали в 
боя за Одрин, които също лежат под купищата пръст в двора 
й? 

Заставаме с благоговение и преклонение пред творчес-



кия гений на християнина с български родов корен Мимар 
Синан /1492-1588 г . / , пред джамията Селимие, градена през 
годините 1568-1574 г. Спомням си разказа на екскурзовода 
ни Милен /български изселник през 1990 г. от Разградско/ , 
ме Синан е българин, но родителите му го дават на турско-
то правителство в детска възраст, а може и насила да е взет. 
Ние, българите, Милене, ти знаеш това, назоваваме нещата с 
истинските им имена. Не е даден даром, защото в ония вре-
мена не е имало родители, които са подарявали децата си на 
турското правителство, а обратно - Синан е взет насила, по-
турчен е. 

Пищността отвън и отвътре е поразителна. Нещо по-
вече, джамията беше пълна с мъже, които бяха на петъчна 
молитва в нея. Мисля си - ето това е начинът за съхранява-
не на националността. Тук всички са еднакви - мюсюлмани. 
По асоциация се питам какъв морал имаме ние, българите, по 
отношение съхранение на българщината чрез религията? Ни-
какъв. Това е една празна ниша в битието ни и затова с го-
лямо прискърбие си мисля, че нямайки религиозно възпита-
ние, в тази ниша се настаняват какви ли не секти. В Бълга-
рия се строят джамии, които са със завидни размери и в най-
малките родопски села, дори тогава, когато населението е 
българско, с български родов корен, с майчин език - българ-
ския, но с мюсюлманска вяра. А къде са черквите з.а тези, ко-
ито не изповядват мюсюлманската религия? Дори и да ги 
има, те са затворени, заключени, те не са действащи. 

Какво правим ние? С безразличието си рушим свети-
ни, които са ни опазили като нация, съхранили най-ценното 
духовно богатство на нашия народ - писменост и език. Пред 
вида на една такава рухнала българска светиня, каквато е 
църквата "Св. Св. Константин и Елена", искам да извикам на 
висок глас: Българи, да спасим това национално богатство, то 
не трябва да загине. Дошло е време не разделно, а време за 
единение в този метежен бездуховен период от живота ни. 
Нека откъснем късче от обеднялата домашна трапеза, за да я 
има църквата "Св. Св. Константин и Елена" в Одрин. 
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