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ДОБРУДЖА 

Бьлzарскиятъ туриетически сьюзъ, една оть най-ценниm!Ь рожби 
на бмzарската общественость, следва неотклонно завета на своя осно
ватель 1i духовень родоначалникь Алеко Нонстантиновь, като С'Ь всеот
дайность култивира всрtьдь своит,ь членове и последователи беззавет
на любовь кьмь родната земя-земя, която е вь zраницит,ь на днешната 
бьлzарска дьржава и земя, която оть в,ькове е била бмzарска, но която 
по зла сждба е извънь zраницит,ь на бмzарското царство. 

Но наспикпиха друzи времена. Поzазената правда вr,жръсва. Следъ 
Версайлъ рухна и Ньоий. За Балкана нови дни настанаха. 

Забиха камбанит,ь на всички цr,ркви на бr,лzарската държава. Сл!Ь 
се звr,на на Александъръ Невски cr, този на селското клепало. День ве
ликr, вr,звестиха тtь. 

Добрудж:,а, бr,лzарsката земя, земята на Исперихъ, Стефанъ На
раджа и на Иорданr, Иовковr, се връща кr,,нr, маиката-отечество. 

Златна Добруд:жа наново ще се огласи отъ българската п,ьсень. 
Пtьсень на свободата, п,ьсень за възхвала на падналиm!Ь за правда и сво
бода на поробенъ братъ. 

Да отдадемr, почить на хилядиm!Ь знайни и незнайни паднали по 
равна Добруджа. Да отdадемъ признателность на живиm!Ь борци. 

Гореща радость изпr,лва сърдцата на бr,лzapumtь, разнася се и из
вr,нr, zраницит,ь и буди надеждата и въ друzиm!Ь поробени бr,лzари, че 
часыпr, на свободата ще изzр!Ье и вr, т,ьхниm!Ь огнища. 

Въ съгласие съ тази обща радость тупти и сr,рдцето на българския 
mvpucmr,: той ще може да обходи свободнит,ь равнини, добруджанскит,ь 
поля, да види напоената сь кръвь земя около Тутраканъ, полетата по 
които zенералъ !{олевъ развихри българската конница; той ще види бъл
гарската земя . .. 

Земята, която отъ в1Ькове е била бr,лzарска, която и въ днит,ь на 
черно робство остана българска и която нав,ьки ще бл.де блаzословенъ 
кжл1ъ отъ 61,лzарската земя и цененъ бисерr, omr, короната на бълzарски
m!Ь царе. 

Д-ръ Божко Ковач.евски 
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ДОБРУДЖА 

Да, българска е Добруджа свещена, 
окжnана съсъ българската nоть! 
Отъ бъли Дунавъ до морето Черно 
живъе нашиятъ въновенъ родъ. 

Въ nобеденъ маршъ орлитъ му крилати 
излитаха отъ тг.мъ съсъ оrненъ мечъ 

и начъртаха границитъ свъти 

на нашата звънлива родна речь. 

Соколъ надъ тучни, златокоси степи, 
се шири като въренъ rраничарь, 
.а чучулигата се гмурка въвъ вълнитъ 
,отъ nъсеньта на ранния жетварь. 

Морето я събужда съ братсю1 поздравъ 
Приспива я съсъ ласки Дунавъ тихъ, 
а въвъ сръднощь изниква сънка горда 
на българския рицарь Исперихъ. 

·О, българска е Добруджа свещена! 
Свещенъ олтаръ на родната ни речь! 
Отъ тамъ витязи изораха смъло 
.намъ rраницитъ съ рало и съсъ мечъ. 

Димитъръ А. Дланъ 



Балчииъ Снимиа Балнансии 

ОРОХИДРОГР АФСКИ ПРЕГ ЛЕДЪ НА ДОБРУ ДЖА 

uтъ А. Монеджикова 

На Балканския полуостровъ Cli'iЩe · 

ствуватъ три области, които, въ течение 

на историческия животъ на народитt., Clh 
играли важна роль като кръстопli'iтища: 

Македония, Тракия и Добруджа. Презъ 

тt.хъ еж се движили голt.ми маси народи 

отъ изтокъ къмъ западъ не само съ за

воевателни цели, но и съ мирни намъре 

нип. Оживени търговски сношения въ 

най-далечно минало Cli'i подпомогнали 

размt.ната на ва.кни културни придобив

ки, създадени отъ творчески източни на

роди. Презъ сжщитt. кръстопжтища ста

ва въ наши дни търговскиятъ и умственъ 

обм·внъ между културния западъ и оста

налитt. назадъ източни народи. Тритt. 

кръстопli'iтни земи играятъ роля на зве

но, което свързва западнитt. и източни 

народи. Добруджа има преимущество, че 

съставя часть отъ меридионалния пжть 

въ тази часть на Източна Европа - тя 

е свързвала и свързва севернитв земи 

:,,ори отъ Балтийското крайбрt.жие съ 

черноморскитt. и бt.ломорски брt.гове. 

Презъ време на срt.дневt.ковието, Пол

ша е държала здрави връзки съ Визан

тия по този меридионаленъ Пli'iTb. 

Тази културна, търговска и военна 

роля Добруджа дължи на географското 

си положение. Още въ VI в. преди Хри

ста, милетски гърци основали своитt. тър, 

говски фактории по нашето черноморско 

крайбрt.жие, за да улеснятъ с/i'iществуьu· 

щата вече търговия съ скититt. въ Южнь 

Русия. Всички rолt.ми владетели еж це

нили стратегическата стойность на До

бруджа. Филипъ Македонски се стремt.лъ 

да я овладt.е, а Александъръ Велики, 
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преди да започне великия си походъ сре 

щу перситt, усмирилъ всички племена до 

дунавскитt устия, за да осигури гърба си. 

По-късно Римъ завладtва Добруджа 

заедно съ цtлия полу()стровъ и счита Ду

навъ за сигурна граница срещу варвари· 

тt. Но Римъ държи на щрекъ легиони 

въ придунавскитt градове не само за 

борба съ севернитt нашественици. Чрезъ 

1tзи войски той бди надъ своитt далеч

ни провинции по Тигъръ и Ефратъ. 

Презъ време на велико го 11ресе,1е

ние на народитt, Добруджа е била арена 

на тtхнитt кървави иабtги. Презъ тази 

епоха тя повече отъ другитt земи на 

Източната римска империя промtнила ег

ническия си ликъ. 

Презъ Добруджа проникнаха Аспару

ховитt българи, които извършиха велики 

дtла и дадоха примtръ за работата на 

единъ жизненъ народъ въ военно, поли

тическо, куJ1турно и стопанско отноше

ние. Редомъ съ Византия тt твориха 

срtдневtковната култура на Балканския 

полуостровъ, и ту въ съюзъ съ нея, ту 

самостойно, даваха отпоръ на редица 

парварски народи, които направиха да 

ыинатъ къмъ Западна Европа. Тtхнитt 

усилия се сломиха о здравия язъ на бъл· 

гарщината. Създаденитt духовни ценно

сти по време на първото българско цар

ство, презъ Добруджа минаха въ Русия 

и Полша. Презъ Добруджа, споредъ 

проф. д-ръ Богданъ Филовъ, еж се пре

ш,сяли архитектурни и художествени 

форми отъ далечни и близки източни на

роди по нашитt земи безъ посрtдството 

на Византия. Идеи и форми Cli'i минали 

по този пжть и на западъ и еж опрtсни

ли и съживили западното изкуство. 

Обезлюдявана 1f населявана на много 

пжти, Добруджа се населва за последенъ 

пжть съ компактни български маси по 

време на турското робство и руско-тур

скитt войни. Тя се издигна като култур

но гнtздо, което изпращаше дейци и да· 

ваше скжпи жертви предъ олтара на по

литическото и духовно освобождение на 

България. 
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Значението си Добруджа дъюки на 

географското си положение, разположено 

между ДоJ1ни Дунавъ и Черно-море. 

Днесъ презъ Добруджа минава най-кжсия 

пжть отъ северъ - Русия и Полша за 

Цариградъ. Презъ Добруджа вървятъ 

важни напрtчни пжтища отъ Седмоград

ско и Ромъния, които извеждатъ на Чер

но море. Желtзопlhтната линия Черна

вода - Кюстенджа, първата желtзопжт· 

ю1 линия на Балканския полуостровъ, е 

построена презъ 1862 г. Успоредно съ нея 

върви желtзопжтната линия Русе - Вар

на, построена презъ 1866 г. 

Взета отъ геополитическо гледище, 

Добруджа представя една нераздtлна 

часть отъ българската дунавска равнина 

и съ своя полуостровенъ видъ и принад

J1ежи напълно, като е стествениятъ редъ 

нn . политическото разпредtление изисква 

устието на го J1·tмата рtка да бlhде въ 

ржцетt на онази държава, която прите

жава доJ1ното и течение, т. е. - на Бъ.1-

гарн51. 

Дунавъ. Западна и северозападна гра

ница на Добруджа е рtката Дунавъ, 

единствената плавателна рtка въ Европа, 

която тече съ посока западъ - изтокъ. 

Дунавъ нtма значението на Темза, Рейнъ, 

Елба, защото тече презъ слабонаселени 

страни и се втича въ затвореното Черно 

море, но тя има важно стопанско значе

ние, защото свързва западнитt европей

ски индустриални държави съ далечни 

източни пазари. Плаването по Дунавъ се 

урежда отъ международна комисия още 

отъ време на Парижкия миръ - 1856 г. 

По Ньойския миренъ договоръ въ Меж

дународната дунавска ~омисия учuству

ваха и представители на Франция, Англия 

и Италия - държави, разположени да

лечъ отъ брtговетt на нашата рtка. 

Дунавскиятъ добруджански брtгъ е 

високъ. Рtката тече въ подножието му и 

образува тtсни низини, които се зали

ватъ при пълноводие, а презъ .пtтото се 

прошарватъ съ блата. Покрай Д()бруджа 

увесътъ на рtката се намалява и като 

последица Дунавъ се раздt.11я на ржкави 

,-1 образува т. н. балти. Надъ тръстики и 



сочни върби, които се оглеждатъ въ во

,-(ата, хвърчатъ ята птици, между които 

разперятъ величествено крилата си пели

кани. Крайдунавскитt езера въ Добруджа 

напомнятъ много тtзи по нашето край

брtжие и еж тtхно продължение. 

Важно стратегическо значение има Ду

навъ между Исакча, ез. Карталъ и мана

стира Тарапонти. Тамъ рtката се стtсня

uа и образува удобно мtсто, презъ което 

cm преминавали всички народи, които съ 
течение на в·tковетt еж се запжтвали отъ 

рускат~. р?.внина за Балканскип rюлу

островъ. 

На 22.5 клм. отъ Исакча, Дунавъ се 

раздtля на два ржкава: 630/о отъ водитt 

отиватъ въ Килийския ржкавъ, а юж

ниятъ - Св. Георгиевскиятъ се излива 

съ десеть ржкава, които се разклоняватъ, 

образуаа.тъ острови и мочурливи мtста. 

Международната дунавска комисия е 

опредtлила за плаване Сулински ржкавъ, 

който се отдtля седемь километра подъ 

Тулча, като поема 1/5 отъ водитt на Св. 
rР.оргиевския ржкавъ. Урегулиранъ е съ 

зидани первази съ дълбочина седемь мет

ра, широчина 100 м. и дължина 63 клм. 

Последниятъ ржкавъ тече презъ пуста, 

мочурлива низина, но е избранъ по поли

тически съображения - Килийскиятъ рж

кавъ се господствува отъ бесарабския 

брtrъ, а Св. Георгиевскиятъ - отъ доб

руджанскиятъ. Дунавската делта расте -
всtка година се вдава четири метра въ 

морето. Делтата В[iася голtмо разнообра

зие въ Добруд>~а съ особената си раст.i
теJшость, прекр?.сенъ единственъ въ по

;1уострова изгледъ, богатъ животенъ 

свtтъ, население и особенъ начинъ на 

животъ и прехрана. Тукъ връзката съ су

шата е слаба. Погледитt еж обърнати 

къмъ водата, която е изворъ на голtми 

доходи чрезъ риболовъ. 

* 
Черноморски бръгъ. Южно от'):, дел

тата и въ голtма връзка съ нея стои 

областьта на лагунитt, която обхваща до 

\:00 клм. Htкora морето е плискало води
тъ си навжтре въ сушата, като образува

-'IО заливи, днесъ отдtJiени отъ откритото 

море съ наносни пъсъчни коси, натрупа

ни отъ · с. изт. вtтъръ. На морски заливъ 
еж опирали нtкога Кара-баиръ, и варо

витата пл. Петросъ (204 м.), носътъ До

лойманъ при с. Журиловка и др. Сега 

тамъ преливатъ талазитt си водитt. на 

езерото Разимъ, отъ което изплува кра

сивиятъ островъ Попина. Морски заливи 

еж били и днешнитt лимани - Голови

ца, Змеица, Синое, които иматъ полусо

лена вода. 

На едно продължение отъ 139 клм. до 
гърлото Буазуй, чрезъ което се -излива 

въ Черно море езерото Синое, брtгова

та линия на Добруджа е низка. Оттукъ 

до устието на Батовската ръка, южната 

дс,бруджанска граница, брtгътъ е високъ 

30-40 м., като само при устията на мал

юпt ръки, поради колебание на морско

тn ниво, еж се образували езера-ли1,~ани. 

Между н. Мидия и Кюстенджа еж езера

та Гаргалашко, Ташаулско и Канарско. 

Нн югъ отъ Кюстенджанския з,мивъ се 

образува низко пtсъчливо крайбрtжие, 

кждето еж разположени езерата: Тузла, 

Таталджакъ, МанrаJ1ско, Дуранкулашко, 

К::;рталско, Салтамъшко, Шабленско и 

други по-малки, които иматъ важно ико

номическо значение. Едни се изпоJ1зуватъ 

за риболовъ, други - за добиване соль, 

а езерото при Балчикъ - за калолtчение. 

Постепенно брtгътъ се издига: при Ка

лиакра достига 60 м., при Каварна - 100, 
при Балчикъ - 180. При Балчикъ и Ка
варна къмъ морето слизатъ полегати до

жще, пр1-t които еж пристанищата на тъзи 

градове, защитени добре отъ североиз

точнитъ вътрове съ високъ брtгъ. 

Никаква зеленина не спира погледа въ 

Каварненския заливъ ! Надъ саиото море 
изникаатъ високи варовити скали, подоб

ни• на планински ридове, изпълнени съ 

;,,ива красота. Художникътъ Борисъ Де

невъ сравнява скалитъ надъ Балчикъ съ 

живописнитt пъсъчни скали надъ Ме.л

никъ. 

Съ течение на в·tковетъ морската вода 

е издълбала въ варовика много пещери, 

които еж подслонили първобитния чо

в·l,къ покрай добруджанския бръrъ. Мо-
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жс би, тукъ еж и най-старитt поселища 

въ Добруджа. 

На югъ Добруджа t: тtсно споена съ 

Дунf'.вската плочеста земя. Границата 11, 
:поредъ разбиранията на м1,стното насе

ление, съвпада съ границата на нъкоrаш

ната римска провинция (Скитиа Миноръ) 

- отъ долината на Батовсl{ата ptpa 
(Лирасъ) на западъ до езерото Олтина 

на Дунавъ. Туl{Ъ е границата ·,1ежду го

рата и степьта, обаче, Ромъния бъше за

владъла и ·часть отъ 1 (ели-Орманъ. 

* 
Повръхнина. Стегната здраво въ тъзи 

водни рамl{и, Добруджа представя единъ 

полуостровъ отъ 23.262 кв. l{ЛМ. Добру

джа е съставна часть отъ Дунавската рав

нина въ геоложко отношение. Морета въ 

различнитt геоJюrичесl{и епохи еж ни

хълтвали и оставяли своитъ мощни отло

жения: глинесто-мергеленъ пластъ и кре

денъ пластъ къмъ Дунава и барматсю1 

варовници l{ЪМъ Черно море. Преди чет

въртичната ера тtзи варовници, поради 

механическо и хи:v~ичесl{О въздействие на 

водата, били изпълнени съ голъми пеще

ри. Така Добруджа представяла обширна 

карстова область. Презъ четвъртичната 

ера се създава последниятъ скаленъ 

пластъ - льосътъ, l{Ойто е в·втрено об

разуване. Донасянъ съ вtкове ОТl{ЪМЪ се

вероизтОl{Ъ, льосътъ е запълнилъ гра

маднитt карстови неравности и натру

палъ 25-30 м. дебелъ пластъ въ запад

ната часть и по-тънъкъ въ източната -
откъмъ морето. Този пластъ има голъмо 

антропогеографсl{О значение. Льосътъ е 

преl{расна подпочва, която, при дадени 

климатични условия, създава почва рав

на по плодородие на черноземъ, l{QЯTO 

привлича човtl{а, подбужда го къмъ дей

ность и го привързва завинаги къмъ зе

мята. 

Добруджа се дtли на две части 

Северна и Южна. ОрографСl{И границата 

върви тамъ, кждето Дунавъ и Черно мо

ре се приближават1, най-много. Южно 

отъ това стъснение Добруджа се преси

ча отъ блатиста и езерна долина - Ка

расу. Тя почва отъ Черна-вода, върви на 
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изтокъ до гара Дорабанча 37 l{ЛМ. 

Къмъ изтокъ се продължава l{ато суха 

Хасанченска долина още 23 l{ЛМ. Между 

нейния !{рай и Кюстенджанския заливъ с 

връзката между севсрнитt и южни до

бру джансl{и п,1ата. Казаната линия е во

додtлъ, по който нtкога е вървt'лъ 

Пi'i'\Ть, който свързвалъ rp. Аксиополисъ 
на Дунава съ Томи (Кюстенджа) на Чер

но море. Това разстояние по права линия 

е само 52.5 клм. 
Нахълмяванията южно отъ долината 

на Карасу представятъ важно стратеги

ческо мtсто за отбрана на Южна До

бруджа: по него още отъ римско време 

еж строени защитни валове, Ql{OЛO които 

с;у, се развивали l{Ървави боеве. Въ тази 

отбранителна линия се Вl{лючва и Кубэ

динсl{ата позиция, увъковtчена при па. 

ме.тнитt боеве между българскитt и ро

МЪНСl{И войСl{И, при нашето успъшно на

шествие въ Добруджа презъ време на 

общоевропейскаrа война. 

Южна Добрдужа е вълнообразно на

х·1.,лмено плато, което има височини до 

300 метра. Северна Добруджа е по-разно
образна. Тамъ стърчатъ невисоки хъл

мове, остана.ли като спомени отъ планин

ско образуване презъ далечно геологиче

U(О вpe:vie, много преди нагъването на 

Стара-планина. Подобни хълмове се про

такатъ отъ Англия презъ Германия и до

стигатъ до Сръдна Полша. Тtза хълмове 

в1, една планинска обш1сть бих,1 11редста

влявали леки възвишения, но тукъ всрtдъ 

обширна равнина иматъ изгледъ на ст

щински планини. Tt получаваrъ повече 
валежи и еж хидрографски срtдища -
даватъ начало на течащи во·ди, които 
разнообразяватъ изгледа, растите.,ность

та, както и стопансl{ата дейность на чо

въка. 

Мачинската планинска група предста

влява високо до 314 м. плато, надъ коет(} 
се издигатъ гребени до 397 м. Въ юга-из
точната часть, кждетСJ планинитt се сни

шаватъ, еж прочутитt кичести липови 

гори. 

Сжщинска Мачинска планина има жи

вописни гребени съ остри, скалисти, пи-



рамидални върхове, между които най-ви

сокъ е Сулуклакъ. 

Надъ Бабадашкото плато се издигатъ 

нt.колко усамотени „планини", отъ които 

нито една не достига срt.дната височина 

на Софийското поле - 550 м. Консулъ е 

високъ само 329 м., но изглежда като ги

гантски конусъ надъ долината на р. Таи· 

ца. Горе отъ неrовитt. зжбери се открив.з 

далеченъ изгледъ къмъ заснt.женитt 

Трансилвански Алпи на западъ и морето 

на изтокъ. 

Тулчанската група спада къмъ об-

ластьта на р. Танца. Тя се свръзва съ 

Мачинската чрезъ вододt.лната височина 

Тейлоръ - 304 м., презъ която води пла

нински пжть, който напомня прохода Ара

б,iконакъ въ Стара-планина. Всрt.дъ гж

ста липова гора сж разположени най-про

чутитt. добруджански манастири - Тан

ца и Кокошъ. 

Въ льосовата равнина отъ Тулча до 

Бабадагъ се издигатъ усамотени височи

ни, между които лична е Денизъ-тепе -
266 м. Около тt.зи великански пt.съчни 
възвишения c;v; се създали редица леген-

Православенъ нръстъ нэъ добруджансната степь Сн. Коларовъ 
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ди: разправя се за желt.зни халки, о кои

то се вързвали корабитt., когато морски 

вълни плискали до политt. на Денизъ

тепе. 

* 
Напояване. Френскиятъ антропоrео-

r рафъ Жанъ Брюнъ, като изтъква голt.

мс,то значение на водата за живота, каз

ва, че преди да се начъртае карта на се

лищата, трt.бва да се изработи хидро

графска карта на страната. 

Въ Южна Добруджа на плзв&телния 

Дунавъ сж разположени два града - Си

листра и Тутраканъ. На морския брt.гъ, 

обърнати къмъ безкрайна шир,,, LNi кац

нr,ли Каварна и Балчикъ. Всръдъ добру

джанската степь на малката рt.к11чка Доб

ричъ е ра.зположенъ rp. Добричъ. 

дитъ. Добруджанскиятъ кладенецъ е из

воръ на животъ, на любовь и щастие! 

Въ планинската область на Северна 

Добруджа и то повече въ източната часть 

има постоянни ръки. Най-значителна е 

Таица, която приема много притоци, 

между които най-важенъ е Телица. Рt.кз 

Слава тече южно отъ Танца, почти успо

редно съ нея. Изтича се въ ез. Головица. 

Ръкитt. Акерманъ, Жижила, Калистр::~ и 

Черненша се вливатъ въ Дунавъ. 

Когато пролt.тьта донесе необходима

та влага на почвата, добруджанскаrа 

с1 епь съживява най-хубава растите,1ность. 

Сочната зеленина на ливадитt. се прелив.:~ 

rъ жълти, виолетови, розови и червени 

цвt.тове на луковични полски цвt.тя, ха

рактерни за степната область. Съ десетки 

Останалата часть отъ Южна Добру- километри на длъжъ и на ширь, докж-

джа е изпълнена съ суходолия; тъхнит-в 

временн11 води не моrатъ да поддържатъ 

ргстителность и животъ презъ всички го

дишни времена. Добруджа е известна ка

то „безводна" страна. Какъ да си обяс

нимъ сжществуването на останалитt. се

лища? Въ Южна Добруджа има 389 села, 
стъ които 35 иматъ население надъ 1000 
души, а четири-петь по население напом

шпъ градчета съ 2-3 хиляди u:уши. Ко

гато Жанъ Брюнъ говори за напояване,· 

той не разбира само течащи надземни 

води. Въ хидрографската карта на До

бруд·жа трt.бва да се отбележатъ мноrо

бройнитъ кладенц~ създание на нейния 

скаленъ състшзъ. При валежи J1ьосовиятъ 

пласть поглъща водата, която бърже се 

прецежда и презъ варовития пластъ до

сп;rа до rлинесто-мергелния. По него во

,цгта почва да тече подземно - въ Южна 

Добруджа къмъ Дунава, въ Северна -
повече къмъ Черно море. 

Тази подземна течаща вода, има rолъ

мv антропоrеоrрафско значение. Тя под-, 

държа много кладенци, дълбоки нt.кжде 

до 80 метра, около които се е трупалъ 

жиIЗотътъ въ добру джанскатJ степь nтъ 

нrзапомнени времена. Тамъ ставатъ и д,J 

днесъ свиждания и романтични срещи, 

тгмъ се напиватъ стомни и котли и се за

вързватъ близки отношении между мла-
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дето поrледъ стига, се люлt.ятъ зелени 

класове. Равна Добруджа е богато на

хълмена область, опасана съ жълти пж

теки, по които преди изrръвъ с.~ънце, 

кръстосватъ шаренитt. каруци на работ

ливитъ добруджанци. Погледътъ не на

мира кждрава зеленина на гори. Много 

н,:рt.дк"Ь поклащатъ кичури нацъвтt.ли 

акации, които като букети сж пръснати 

изъ полята, като че ли да подслонятъ хи

.rшди птички, които весело църтятъ надъ 

полето. 

* 
Климатъ_ Ако С?tiдимъ само по картата ..-----..._ 

н вземемъ подъ внимание дългия морски 

бръгъ на Добрдужа, следва да заклю· 

чимъ, че тя се отл1-1чава съ мекъ, едва ли 

не сръдv.земноморски климатъ. Обаче, 

лнпс:J.та на планини, които да преrраж

датъ севернитъ и североизточнитъ студе-

ни вътрове презъ зимата, докарва силно 

изстудяване. Минимална януарска темпе

ратура въ Добруджа достига до --- 2оос. 

Слабо се чувствува влиянието на морето 

покрай брt.га~ Въ Балчикъ ср. януарска 
температура е 0.5--0.20 С. Изотермътъ 11 о 
почва отъ Силистра, образува една отво-

рена на северъ д;~га и, като върви пn 

1,райбръжието, достига до Сулнна. Севе

роизточниятъ вtтъръ понtкоrа бушува 

съ страш11J сила - издига гигантски въл-



ни край бръга и прави грозни опустоше

ния по суша: отвлича, измита снъга, за · 

дига почвата, изкоренява растения и дър

вета, събаря кумини, огради, захвър,1я 

всичко по заслонитъ заедно съ снъга, 

който вали. Липсата на течащи води, чии

то сили се впръгатъ въ мелници, въ До· 

бруджа се запълня отъ ПОСТОЯННИТ'В В'ВТ· 

рове. Многобройни вътрени мелници съ 

раздвиженитъ си гигантски криJJа прида

ватъ единствената, незабравима хубост~, 

на добруджанския изгледъ. 

Следъ страшнитъ зимни дни въ До

бруджа настжпва продължително лъто съ 

сръдна температура 22.5-230 С. 
Добруджа получава най-малко валежи 

въ сравнение съ всички земи на Балкан

ския полуостровъ - 500 литра. 

Съ присъединяването на Добруджа 

къмъ България се излъкува една тежка 

рана, нанесена на нашата държава и на

шия народъ. Чрезъ мирния начинъ на 

р2зрешение този важенъ въпросъ се по

стави кръстъ на една насилническа поли

тика и се приложи на практика въжделе

ния отъ цълия народъ начинъ на мирно 

сг1оразумение между държавитъ. 

Добруджа е наша. Както въ миналото, 

така и сега тя ще влъе своята дань въ 

стопанското и културно издигане на бъл

гарския народъ. 

Снимиа Слаечевъ 
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Тутрананъ Снимка Кацевъ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГ ЛЕДЪ НА ЮЖНА ДОБРУДЖА 

Проф. ИВ. БА Т АКЛИЕВЪ 

Южна. Добруджа, която днесъ при

влtче вниманието на политицитt отъ 

цi,лъ свtтъ, е малка область, но извън

редно интересна и важна въ геuполитиче

ско отношение. Най-напредъ значението 

и въ това отношение се състои въ ней

ното положение. Тя съставя 1/з или 7.695.8 
1,в. клм. отъ пространството на цtла До

бруджа, която заема най-североизточния 

край на Балканския полуостровъ. Може 

да се каже, че тя е образувана по капризъ 

на Дунава, който к2.то наближи Черно 

море, оставя своята посока отъ западъ 

къмъ изтокъ, каквато нtма никоя друга 

отъ rолtмитt европейски рtки, от· 

клонява се на северъ и загражда Добру

джа. Така включена между_ Дунэ.ва и Чер

но море, тя представя единъ полуостровъ, 

който - улеснява преминаванията отъ ·_се

веръ - отъ къмъ Ру.еия и Полша . ~
къмъ югъ и обратно. Въ миналото 

много варваски племена и народи, при 
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движенията си покрай Черно море отъ 

южнорускитt степи къмъ Балканския по

луостровъ, еж минали презъ Добрдужа. 

Римскитt императори отъ Траяна до Кон

стантина Велики еж гледали на Добруджа 

като на преденъ стражъ срещу нахлува

нията отъ северъ. За това е билъ издиг

натъ въ тtхно време и голtмиятъ валъ 

между днешнитt градове Черна вода и 

Кюстенджа. Турцитt, за да защитятъ 

п№.тя за Цариградъ, заселиха гжсти тур

ски маси и потурчиха много българско 

население въ Дели-Орманъ и Добруджа. 

Следъ като вече отдавна е престанала да 

бжде коридоръ за народни преселения, 

днесъ тя е зоната, която улеснява съоб

щенията ~ъ балканскин:: юrъ; през,ъ нея 
" \ 

минава наи-кжсиятъ сухоземенъ пжть отъ 

северъ ~~мъ Цариrр.а~ъ. Този пжть е 

единъ отъ най-важнитt меридиални Пlfi

тища на Балканс_кин полуостровъ. 



Проходното значение на Добруджа се 

увеличава и отъ обстоятелството, че 

презъ нея минаватъ и разни напрtчни 

пжтища, които скжсяватъ разстоянието 

до Черно море. Затова между Черна вода 
и Кюстенджа е построенъ първиятъ же

лtзенъ пжть на Балканския полуостровъ 

(1862 год.). Южна Добруджа има страте

гическо значение за този Пli'iTь, но тя има 

·rакова и за българския пжть между Ду

навъ и Черно море - отъ ·Русе за Варна. 

Южна Добруджа не се простира на

ДJ1ъжъ между Дунава и Черно море като 

Северна Добруджа, затова нейнитt брt

гове еж по-кжси. При все това, тt ст. 

важни за Българю{, едно отъ чиито не
щастия е и това, t.fe долнитt течения на 
всички нейни голtми ръки (Дунавъ, Ма

рица, Струма и Места) се владtятъ отъ 

чужди държави. 

Съ връщането на Южна Добруджа на 

България, нейната дунавска граница се 

удължава съ 74 клм. (отъ 397.3 клм. става 
471 клм., колкото си бtwe до 1913 г.), а 

черноморскиятъ и брtгъ се удължава съ 

73 клм. (отъ 311.2 клм. става на 384 клм.). 

За Ромъния, която владtе ц·влия лtвъ 

брtгъ до долното течение на Дунавъ 

заедно съ дtсния му брtгъ при Северна 

Добруджа до самитt устия на ръката, 

кжситt брtгове на Южна Добруджа нt

матъ особено значение. 

Чрезъ Южна Добруджа Бъ,1гария се 

затвърдява политически и стопэнски по

здрава на Дунава. Като голtма ръка и то 

тъкмо въ долното си течение, той е ог

лична граница, която въ мирно време 

свързва, а въ военно отлично брани, още 

повече, че България е отворена къмъ се

веръ и че се простира надлъжъ по ръ

ката. Т-взи предимства на Дунзва, като 

естествена географска граница еж били 

използувани дълго време отъ римската, 

византийската и турската империи. Но :1а 

България връзката между Южна Добру

джа и Дунава има особено геополитиче

ско значение, защото между тtхъ и Чер

но море е люлката на българската дър

жава. Въ Добруджа тя се зароди като 

първа отъ новитt държави по долното 

течение на Дунава и въ Балканския полу

островъ. Дунавъ е първата опора и твър

дина на българската държава за естестве

ното и развитие въ южна посока. Следъ. 

него идватъ въ това отнощение Стара-пла

нина и Родопитt. Безъ естествената за

щита, която дава Дунавъ на България: 

откъмъ северъ въ гърба и и безъ си

гурностьта въ владението на Добруджа, 

първото държавно огнище на 

за царетt още на Първото 

България, 

българско 

царство не би било лесно да стигнатъ 

брtговетt на Б-вло море. Въпрtки загу

бата на Северна Добруджа, съ Южна До

бруджа защитата на България откъмъ 

североизтокъ все пакъ се явява доста 

подсигурена. Тукъ трtбва да се забеле

жи, че съ връщането на Южна Добруджа 

къмъ БъJ1rария, добруджанската граница 

на последната се скжси отъ 205 на 13, 
клм. Както се спомена, удължаването на 

дунавския и чернокорския ни брtгове 

чрезъ връщането на Южна Добруджа има

и стопанско значение, тъй като придо

бихме важнитt дунавски пристанища Тут

раканъ и Силистра, следъ това черномор

скитt пристанища Балчикъ и Каварна и

красивия и отличенъ зz наблюдаване ви

сокъ 60 м. носъ Калиакра. 

Общоприето е въ научната географска 

литература, че за Ромъния Добруджа е 

една екзотична область - тя не прилича 

нито на една отъ останалитt ромънсюr 

земи. И въ това нtма нищо чудно, тъй

като Ромъния не е балканска държава. 

Видtхме, че Дунавъ е рtзка граница 

между Балканския полуостровъ и Ромъ

ния, която принадлежи къмъ Срtдна Ев

ропа. Нtкои смtтатъ, че тя тр-вбва да се 

числи къмъ Балканския полуостровъ по

не политически. Но владението на Север

на Добруджа е съвсемъ недостатъчно, 

основание за подобно схващане. Истори

ческит-в и културни връзки между ромън

скитt земи и Балканския полуостровъ cli'i 
сжщо така слаби основания, за да под

крепятъ тази теза. Добруджа въ всички

географски отношения представя продъл

жение на българската дунавска равнина. 

Такава е главно Южна Добруджа, която, 
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·въ основата си се състои къмъ Дунава 

.()ТЪ кредни пластове, покрити съ льосъ, 

дебелъ 30-40 м., а къмъ Черно море -
отъ сарматски варовици, покрити :i'i'iЩO 

отъ тънъкъ п,1астъ льосъ. Поради този 

си скаленъ съставъ, подобно на съседния 

Дели-Орманъ, и Южна Добруджа страда 

01ъ безводие и липса на рt.ки. Послед

нитt., въ сжщность повече суходолия, Clii 

съ посока главно къмъ Дунава, когато 

тt.зи въ Северна Добруджа воднтъ къмъ 

Черно море. ( 

Ако и въ.~нообразна равнина, Южна 

Добруджа се отличава отъ Д~ли-Орманъ, 

че нt.ма голt.ми височини, които въ него 

достигатъ 500 м.; най-голt.митt. и висо

чини достигатъ 300 м., а тt.зи при градъ 

Добричъ - 260 м. Много естествено, въ 

!Ожна Добруджа продължаватъ плодо

роднитt. черноземни почви отъ остана,ы

,а Дунавска равнина, както и блатата и 

по дунавския и по черноморския брt.гове 

еж продължение нз блатата и езерата въ 
България. 

Южна Добруджа е сJ1або гориста, 

степна земя, и измежду всички български 

земи съ най-остъръ континента.1енъ кли

матъ. Срt.дната яну?.рска температура с 

OKOJIO 20; само по черноморския брt.гъ, 

напримt.ръ при Балчикъ, подъ влиянието 

ш1 морето, тя е 0.50. Североизточнит·t 

снt.жни виелици, които посещаватъ БъJ1-

гария, еж най-свирепи въ Добруджа. Лt

-гото ё горещо и сухо: срt.дната юлска 

температура е 22.5-230. Разликата между 
ыинималната пнуарска температура (-200) 
и м·аксю1аш1ата юлска темпера гура t38--
4t::O) достига 600; тп е най-характерната 

.,а острата континенталность на климата. 

Срt.дниятъ годишенъ валежъ е едва 500 

0:110:з" н:~ срt.дневt.ковната българска 

държава. Но степната природа на Доб

руджа и днесъ продължава да се отра

зява върху характера на бълг.1рина. На 

Балканскиятъ полуостровъ българинътъ 

е жив·tелъ при най-лоши условия и е ус

пt.лъ да се запази само съ упорития си 

тру дъ. Но нt.ма да бжде преувеличено, 

ш<о се каже, че добруджанскиятъ бълга

рннъ · е най-работливиятъ измежду всич

ки българи. За тая негова чърта не малко 

с;,; допринесли vлодородниятъ, но те

>къкъ за работа черноземъ и капризниятъ 

1ишматъ на равнината. Трудолюбието на 

добруджанския българюrъ е прави.110 впе

чатление на всички изследвачи на Добру

джа. Tt. н?.миратъ неговитt. земедt.лски 

плодове най-обилни и доброкачествени, 

неговип добитъкъ - най-хубавъ и най

прочутъ по пазаритt.. Това признава и 

Ем. де Мартоонъ, най-голt.мъ френски 

гсографъ, председатель на Международ

ния географски съюзъ, приятель на ро

мъш,т-t. (Централна Европа, Свt.товна 

1 е-ография. Томъ IV, кн. 11, стр. 74). 

Добруджа се отличава съ пъстро на

селение, защото като голt.мъ кръстопжть 

е била изложена постоянно на разни на

родни движения. Опустошавана отъ че

ститt. войни, тя е представила свободна 

земя за колонизиране, затова е населена 

дори и отъ нt.мци и италианци. Но нико

га Добруджа не е преставала да бжде 

г;реди всичко българска земп, не само за

щото е била люлка на българската дър

жава, но и защото още естествениптъ 

притокъ на бът·арското население отъ 

Дун?.вската равнина и Балкана тукъ ни

ко1·,1 не се е прекжсвалъ. Владението и отъ 

влашкия князъ Мирчо преди турцитt. е 

,питри на кв. метъръ. Добруджанската било съвсемъ краткорайно и не повлияло 

степь служи за връзка между южнорус

J<итt. ст_епи и българската дунавска раu

нина. Безгранична като море, тя е хубава 

пролt.ть, когато тревата е буйнп и сочна 

и когато тихиятъ вt.трецъ J1юлtе обшир

нитt. и ниви. Въ добруджанската степь се 

формира и закали борческиятъ и органи

зиорски духъ на нашит·!; далечни пра

дъди, който служи като здрава и трайнJ 
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върху българския и народностенъ харак

теръ. Колонизирането на турското на.:е

J1ение въ г;v;сти маси, както и JJотурчва

нсто на много българско население до 

края на 16 вt.къ, разрt.дило доста и за

п~ушило българския елементъ. Но презъ 

1S вt.къ съ буйния притокъ на българи 

отъ Балкана и Тракия, бълг1рскиятъ еле

~н·нтъ тукъ отново взима превесъ. Ромъ-



ншt, въ Добруджа, както и по цъ,1ия ри ·-- 1:33,165 души, иJ1и 47.20/о; турци -
български дунаnски бръгъ, с,1, пришелц~1 105,645 - 37.80/о и ромъни само 6,359 ду
дошли отъ началото на XIX въкъ отъ ши или 2.20/о; следъ това идъха по брой. 

Влашко, гдето не могли да търпятъ тира- татаритъ, гагаузитъ, евреитъ, арменцитъ, 

нията н:1 чоконтt, и военнитъ тежести н:J гърцитъ и други. 

µомънската държава. Разбира се, следъ Споредъ ромънската статистика от·ь. 

завладяването на Северна и Южна До- 1930 година Южна Добруджа е имала. 

бруджа отъ Ромъния, последната коло- 37t5,344 жители, които днесъ еж около, 

низира въ тъхъ системно доста ромънско 400,000 души съ гжстота 52 на 1 кв. клм. 
население отъ вжтрешностьта на страната Маю~ръ, че около 20,000 българи се изсе-
н преселници-куuов.1аси отъ България, лиха отъ lОжна Добруджа следъ завла-

Пазаръ въ Досричъ 

Гърция и J()гославия. Ромънскит·в гео

графи и нъко.и чужденци, тъхни прия

тели, смътатъ, че тази колонизация пред

ставJ1ява естествено слизане на румъни

тt отъ Карпатитъ и Трансилванскитъ Ал

пи въ низината на Дун::ва. Но то е тол

кова естествено до колкото се отнася за 

лъвия дунавски бръгъ и Влашката низина. 

Дъсниятъ бръгъ и българската равнина 

!!а голъмата ръка еж органически свър

з,1ни съ Балкана. 

Въ 1910 година, споредъ българската 

статистика, наслението на Южна Добру

джа бt,ше 282,131 жители съ гтстота 40 
души на 1 кв. клм. По народность това 

население се разпредъляше така: бълга-

Сни~~на l{оларовъ 

дяването и отъ Румъния, останаJштъ бъл

г2ри, като се вземе предвидъ естестве

ното имъ увеличение, днесъ не еж по

малко отъ 170,000 или 42.50/о. Т-в заедно 

съ близу 100,000 българи въ Северна Доб

руджа правятъ не по-малко отъ 250,000 
въ цъла Добруджа. Турцитъ въ Южна 

Добруджа еж около 110,000 или 27.50/о, а 

рсмънитъ еж се увеличили почти до 

8U,OOO или образуватъ 200/о отъ населе

нието и. Тъзи ромъни сега, въ време на 

з,,емане Южна Добруджа отъ бълrарски

Т'В власти, се изселватъ. И преди това, 

спитътъ да се ромънизира Южна Добру

джа не успъ. Тя, която не е жизнено про

странство (Лебенсраумъ) за Ромънин, 
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защото последната си има другаде по-бо

гати области, не стана и нейно народ

ностно пространство (фолксраумъ). 

Освенъ съ компактното и зравото си 

българско население, IОжна Добруджа е 

особено ценна за България въ стопанско, 

а следователно и въ политическо отноше-

1-'Не. Независимо отъ плодородната и поч

ва, значението на IОжна Добруджа про-

11зтича отъ обстоятелството, че тя е равна 

з~мя, въ която много малка п.1ощь може 

да остане необработвана. Въ нея обра

ботваната площь днесъ е 535,84,3 хектара, 
които съставляватъ 700/о отъ цълото и 

пространство. А въ България, половина

та отъ чиято повръхнина е планинска 

земя, обработваната нлощь е 430/о. Ромъ· 

ния има по-обширни равнини отъ Бълга

рия, затова 500/о отъ повръхнината и е 

обработваема земя. Следъ откжсването 

на Бесарабия отъ Русия обработваната 

земя на Добруджа съставя 5.50/о отъ цъ

лата обработвана шющь на Ромъния, а 

отъ тази на България 130/о. 

Тръбва да се забележи, че днешната 

обработвана площь на Южна Добруджа 

е много по-голъма отъ тази въ 1913 го
дина ,а именно съ 570/о увеличение, което 

е сигурно за смътка на нъкогашнитъ и 

държавни и общински мъри. Ако въ 1913 
година житното производство въ Южна 

Добруджа съставяше 150/о отъ това на 

цъла· България, днесъ увеличената обра
ботвана площь ще даде още по-голъмо 

производство. Южна Добруджа, както 

цъла Северна България, не може да бжде 

область на скжпоценни южни култури, 

като тютюнъ, памукъ и др., но нtма да 

бжде далечъ времето, когато увеличение

то на житното производство ще стане 

важенъ националенъ стопански въпросъ 

за България и значението на Добруджа 

за нея ще бжде още по-голъмо. Разбира 

се, Добруджа ще играе голъма роля въ 

нашето стопанство и съ своето първосте

пенно скотовъдство. 

Нъма съмнение, че връщането на Юж

на Добруджа на България ще се отрази 

крайно благотворно и върху нашитъ при

станищни градове: на Черно море - Вар-
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на и на Дунава - Русе, защото тя влиза 

въ тъхното задземие (Хинтерландъ). 

За политическото значение на Южна 

Добруджа еж важни градоветъ и. Тъ сж 

гJ1авнитъ и стратегически центрове, а из

тъкнахме въ началото, колко голъмо е 

значението на Добруджа за защитата на 

България. Известна е ролята на Силистра 

като стара крепость. Тутраканъ е пъкъ 

нова крепость. Освенъ това, градоветъ 

на Южна Добруджа сж важни културни 
ОJ ·нища, крепости на българщината. Ин

тересно е тъхното разпредъление: по два 

(с11инъ 1,0-голъмъ и другъ по-малъкъ) 

на дунавския и черноморски бръrове и 

единъ въ срtдата на областьта, който е 

най-rол-tмъ. 

Градъ Силистра нъкоrа е билъ най-· 

rолtмиятъ rрадъ и най-важенъ центъръ 

на цълата днешна Южна Добруджа. Не

говото начало се губи в_ъ тъмнинитъ на 

дълбоката древность. Докато н·вкои уче

ни считатъ, че той е билъ основанъ отъ 

келти нъколко въка преди Христа, други 

еж на мнение, че е отъ тракийски произ

ходъ. Известность е добилъ той презъ 

римската епоха, отъ когато започва и 

неговата дълга история. Римлянитъ запа

ЗНJIИ неговото старо име Дуросторумъ. 

Византийцитъ, тъхни наследници въ вла

дението на Балканския полуостровъ, го 

наричали Доростолонъ. При преселение-

то на славянитъ той е билъ разрушенъ и 

едва по-сетне, следъ създаването на 

българската държава, е билъ възобно

венъ, както изглежда 3--4 километра на 
западъ отъ мъстото, на което първона

чално се намиралъ. Презъ течение на ц-в

лата си сръднев-вковна история, бълrари

тъ го наричали Дръстъръ. Името Сили· 

стра му било дадено отъ турцитъ. 

Известна е голъмата роля на Сили

стренската крепость презъ сръдневъко

вието и турско време. Като крепо

стенъ rрадъ въ турско време, Силистра и 

сJiедъ Освобождението на БъJirария има

ше сравнително цоста турско население; 

разбира се, българското 11реобладавашс:. 

До 1913 rод. Силистра не бъше гол-вмъ 

градъ, имаше 11,650 ж., и слабо увелича-



ваше населенито си, дори между 1905-
1919 г. то показваше известно намаление, 

!(Оето се обяснява съ близостьта на ро

мънската граница, малкото му задземие 

н изселването на турцитt. Подъ ромън

ска власть въ 1930 год., поради притока 

ю: ромънсю~ преселници, Силистра пою:~

за 17,415 ж. и по го;~tмина е втори градъ 

на Южна Добруджа следъ Добричъ. Той 

е занаятчийско-търговски и земедtлски 

Пристанището на Балчинъ 

центъръ. По-развити еж занаятитt: КО· 
ларство (изработватъ се прочутит-1; тул

ч:шски кола), кожухарство, обущарство и 

др. Има сапунена фабрика. Отчасти е 

развито риболовството. 

Тутраканъ е разположенъ на мtсто

то на старата крепость Трансмариска. 

Въ миналото подъ сtнката на Русе, Ту

траканъ не бtше голtмъ градъ, въ 1910 
год. имаше 9,841 жители, а въ ромънска 

в.11асть подъ сtнката на Силистра, населе

нието му се увеличи само на 11,103 ж. 
Има развито риболовство. Известн.1 е ро-

• 1нта му !(ато ромънска крепость. 

Балчикъ е разположенъ терасовидно 

на хубавия черноморски брtгъ около за

Ш!ВЪ запазенъ отъ северо-източнит-1; 

вtтрове, чрезъ носъ Калиакра. Намира 

се на 46 клм. отъ Варна, 35 клм. отъ Доб
ричъ и 17 клм. отъ Каварна. Основанъ е 
въ древонстьта отъ милетски гърци и 

наименуванъ Круной, което значи „из

воръ", поради многото извори въ окол

ностьта му. Вtронтно, въ връзка съ от· 

Снимиа Каценъ 

,1Ичителнитt му природни усло r; 11я за раз
витие на ,1озарството, по-късно билъ на-

rеченъ Дионнсополисъ - по името н~ 

Дионисъ гръцки богъ на ' виното. 

Презъ XIII и XIV в. в. се наричалъ Кар

вона и Карву1-rа. Турцитt го нарекли 

Балчикъ, може би по името на владtтеля 

му презъ XIV в., Баликъ, братъ на До

бротица. Въ турско време Балчикъ е 

билъ засtганъ отъ рускитt походи !(ЪМЪ 

Варна. Въ 1847 г . . се построява първата 

му българска църква Св. Никола. Бал

чикъ е малъкъ градъ: въ 1910 год. ~ 
ималъ 6,588 ж., а въ 1930 год. - 6,323 . 
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На 4 клм. източно отъ Балчикъ се нами
ра балчишкото блато Ту зла ( солница), 
което има лt.чебна каль. Балчикъ, въ 

чиято околия е развито извънредно до

бре скотовъдството, е прочутъ с:' про

изводство на първокачествено сирене и 

кашкаваJ1ъ; при това, развито е въ него 

кожарството, а има и гоJ1t.ма мелница. 

Каварна е по-малкото черноморско 

пристанище на Южна Добруджа, което 

се намира на изтокъ отъ Балчикъ. Въ 

1910 г. е ималъ 3,700 ж., а въ 1930 г. 5,147 
жители. Между жителитt. му има много 

г~гаузи. 

Добричъ, столицата на Южна Доб

руджа, е най-голt.миятъ и градъ. Той се 

намира почти въ срt.дата на Южна Доб

руджа, гдето се кръстосватъ гJ1авнитt. 

пжтища - отъ югъ за Северна Добруд

>1,а и отъ Дунава (Силистра) за Черно 

море (Балчикъ). Презъ Добричъ минава 

единствената жеJ1t.зница въ Южна Доб

руджа, която води на северъ за Меджи

М1е-Кюстенджа и ТуJ1ча. Добричъ се 

намира на 51 клм. отъ Варна, 35 клм. отъ 
Балчикъ, 71 клм. отъ Силистра и 37 КJIM. 
01·ъ Куртъ-бунаръ. Разположенъ е около 
малката рt.кичка Добричъ, върху плато 

съ югоизточенъ наклонъ при надморска 

височина отъ 260-290 м. 
Споренъ е въпроса за времето, въ кое

то Добричъ е възни1шалъ. Споредъ ~дни, 

това е станало презъ срt.днитt. вt.кове, а 

споредъ Каницъ и Иречекъ - въ нача

Jюто на турското владичество, като паза

ренъ центъръ на богатата си область, 

какъвто е случая съ Плt.венъ и Татаръ

Пазарджикъ. Наричанъ билъ „Куру-ске

ля" (сухо пристанище - пазаръ), поради 
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голt.мата му търговия въ турско време 

съ земедt.лски и СКОТОВЪДСI(И стоки. Въ 

lb82 год. по решение на жителитt. си, е 

преименуванъ Добричъ, по името на нt.

коr ашния (въ XIV вt.къ) вла.цетель на 

Добруджа, Добротица. Въ турско време 

е ималъ повече турско и та..,арско насе

ление и турска физономия. Въ 1864 г. е 

построена първата му българска църква 

Св. Георги. Следъ Освобождението бързо 

с,\ побългаряваше и модернизираше и 

стана най-яката крепость на българщина

т~ каквато тя се прояви и по време на 

ромънското владичество. Въ 1910 г_ е 

нмалъ 15,397 ж., а въ 1930 г. - 29,938. И 
днесъ Добричъ е главниятъ търговско

з11наятчийски и земедt.лски центъръ на 

Добруджа. Има мелници и маслобойни. 

Голt.мо е геополитическото значение на 

Южна Добруджа. Ако и периферна об

Jiасть на България, тя е не по-малко важ

Ю! за нея отъ централнитt. и земи. Въ 

Балканския полуостровъ, който е раздt.

ленъ политически на нt.колко държави, 

не само централнитt. области иматъ го

.-,1;мо геопош1тическо значение, а всички 

- всt.ка съответно за своя народъ. Но 

геополитичното значение на Южна Доб

руджа сега е особено голt.мо за това, зя

щото чрезъ връщането и на България се 

туря край на погрt.шната и пакостна им

периалистична политика на нашитt. се

верни съседи. 

Южна Добруджа, която сега се връща 

на България, може да бжде наричана тъй 

въ политическо отношение. Въ географ

ско отношение тя се простира на северъ 

UfJKЪ до долината на р. Кара-су, между 

Черна-вода и Кюстенджа. 



Дунавътъ при Тутрананъ Снимка Балкански 

СЖ.ДБА ТА НА ДОБРУ ДЖА 

СПОРЕДЪ МЕЖДУНАРОДНИТ'В ДОГОВОРИ 

Павелъ Делирадевъ 

Цариградската конференция презъ де

кемврий 1876 год. Изработи се „Проектъ 

за реформи" въ Турция, споредъ който 

з<::митt населени съ българи се раздtляха 

на две автономни области: Източна съ 

е1олица Търново и Западна съ столица 

София. Въ първата влизаха санджацитt: 

Русенски, Търновски, Тулчански, Варнен

ски, Сливенски, Пловдивски (безъ Сул

танъ-Ери и Ax?r. Челеби) и отъ каазитt. 
Къркъ-Клисе (Лозенградъ), Мустафа-пашз 

и Казълъ-Агачъ. Втората се състоеше 

отъ санджацитъ: Софийски, Видински, 

Нншски, Скопски, Битолски (безъ 2 каа
зи), една часть отъ Сърския санджакъ, 

както и каазитt: Струмишка, Тиквешка, 

Велешка и Костурска (§ 1). 

Стефански (Санъ-Стефански) прелими

наренъ договоръ, подписанъ въ Санъ-Сте

фано на 3 мартъ 1878 г. Чл. 6. Поддtле-
1-шето на Черно море ще остави граница

та при Мангалия и направлявайки се на

ДJ1ъжъ до южната страна на Санджака 

Тулча, ще свърши на, Дунава при Расово. 

* 
Берлинскиятъ договоръ, подписанъ въ 

Берлинъ на 13 юлий 1878 г. Чл. 46. Остро
в1,:тъ, които образуватъ делтата на Дуна

ва, така с?r.що и Змийскитt острови, Тул

чанския санджакъ съ каазитt Килия, Су

лина, Махмудие, Исакча, Тулча, Мачинъ, 

Бабадагъ, Хърсона, Кюстенджа и Мед

жидие, ще се присъединятъ къмъ Ро

мъния. Княжеството добива освенъ това 
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земята на юrъ отъ Добруджа до една 

чърта, която излиза отъ една точка на из

токъ отъ Силистра и се допира до Черно 

море на юrъ отъ Манrалия. 

* 

С.-Петербурrски доrоворъ, подписанъ 

на 26 априлъ (9 май) 1913 r., въ сжщия 
rрадъ. Посланишката конференция, съ

брана въ С.-Петерсбурrъ, подъ председа

телството на Имперския министъръ нз 

Външнитt. работи въ Русия и съ участие

то на Посланицитt. на Германия, Англия, 

Австро-Унrария, Италия и Франция, за да 

се произнесатъ върху възникналия между 

българското и ромънското правителство 

относно южната добруджанска граница 

споръ, следъ като разгледа ромънскит·в 

искания и направснитt. отъ България от

стжпки, реши: 

1. Градъ Силистра да се отстжпи на 

Ромъния. Новата ромъно-бълrарска гра

ница да започне отъ една точка на Дуна

ва, приблизително 3 километра заедно съ 
периферията (окрайнината) на Силистра, 

пресичайки шосето за Шуменъ, после то

ва за Варна, тоже на около 3 километра 
отъ окрайнината на града и влt.зе въ се

гашната граница. 

Една смt.сена бълrаро-ромънска коми

сия ще установи на мt.стото въ срокъ 

отъ 3 месеца отъ днесъ, граничното трасе. 
Въ случай на нужда, тя може да изиска 

вещи л1;ща показани отъ Силитt.-посрt.д

НIЩ':f . . 

. ~; Ро~ънск_ото правителство ще даде 

обезщетение на, тия българG!j:и п.оданици. 

;1~ивущ~ въ Силистра или територ1:1ята об
r1,рната отъ ноц.ата граница, които въ 

шесть месеченъ . срокъ отъ деня на ла

стоящето решение заявятъ, че желаятъ 

да напустнатъ града или rореозначената 

тер1пор1щ. 

Една смt.сена комисия ще опредt.ли въ 

срокъ отъ , шесть месеца, отъ датата на 

настоящето решение, зоната въ вжтреш

иостьта ' на която на България се запре
щава да строи укрепления и се задължа

в<1 да разруши тия, които се намиратъ въ 

вея. • :;•, 

При нужда тя може да изиска вещи

лица показани отъ Силитt-поср Бдници. 

* 
Доrоворъ за миръ между България. 

отъ една страна, и Гърция, Черна гора. 

Ромъния и Сърбия - отъ друга, подпи

санъ на 28 авrустъ 1913 година въ Буку
рещъ. Чл. 2. Между Царство България v. 
Кралство Ромъния, старата граница меж

ду Дунава и Черно- море се поправя, cъ

rJiacнo протокола съставенъ отъ респек

тивнитt. военни делегати и прибавенъ 

къмъ протоколъ № 5 отъ 22 юлий (4 ав
густъ) 1913 г. на Букурешката конферен

ция, както следва: Новата граница тръг

ва отъ Дунава, по-горе отъ Тутраканъ по 

течението на ръката и достига до Черно

море на юrъ отъ Екрене. Ме'!(ду тия две 

крайни точки пограничната линия следва 

трасето означено върху картитt. 1/100.00J 

и 1/200.000 на Ромънския rенераленъ 

щабъ и съгласно описанието, приложено 

1-ъмъ настоящия членъ. Изрично е угово

рено, че България ще събори най-късно 

въ единъ срокъ отъ две години сжще

ствуващитt. фортификационни съоржже

ния и не ще строи нови въ Русе, въ Шу

менъ, въ промеждутъчната область и въ 

една зона отъ двадесеть километра око

ло Балчикъ. Една смt.сена комисия, съ

ставена отъ еднакво число представители-

на дветt. Високодоrоворящи страни, ще 

бжде натоварена преди изтичането на пет

надесеть дни отъ подписването на настоя

щия доrоворъ .~а приложи въ изпълне

ние на самото мt.сто трасето на новата 

граница, съгласно предшествуващиг!, по· 

становления. Тая комисия ще установи по

дt.лба'!'а на недвижимитt. имоти и на ка ' 

питалитt., които еж принадлежали до се

га на окржзи, общини или на селища раз

дt.лени за наnредъ отъ новата граница. 

Въ ·случай на несъгласие досежно трасето 

и мt.ркитt. за изпъJшение, дветt. Високо

доrоворящи страни се задължаватъ да се 

отнесатъ до трето приятелско правител

ство, съ молба, да назначи единъ арби· · 
търъ, чието решение върху спорнитt. точ

ки ще се счита за окончателно . 



Тайна спогодба между България и 

Германия, подписана въ София на 24 ав· 

rустъ (6 септемврий) 1915 година. § 2. Въ 
случай, че Ромъния, презъ време на на

стоящия конфликтъ, безъ всъко предиз

викателсвто отъ страна HR българското 

правителство, нападне България, нейнитt 

съюзници или Турция, Германия ще се 

съгласи, щото България да анексира от-

стii'iпенитъ съ Букурещкия договоръ те

ритории на Ромъния, както и да се напра

ви една поправка на ромъно-бълrарската 

граница, опредълена отъ Берлинския до

говоръ. 

Освобождение на Добруджа. Презъ 

септемврий 1916 г., българскигв войски 

възвърнаха на България изгубената презъ 

1913 година Южна Добруджа. 

Разрушениятъ манастиръ Се. f\настасъ ирай Добричъ Сниr-ша Коларовъ 
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Бълrаро ·ромънсни допълни:rеленъ прав-

1-10-политичесни доrоворъ, снлюченъ на 

7. V. 1918 rод. въ Бунурещъ, възъ основа 
на чл. 29 отъ Договора за миръ отъ 7. V. 
1918 година въ Бунурещъ. Ромъния съ
rJ1асно чл. 10 възвръща на България те

риторията, която и бъ отнела по Буку

решкия доrоворъ отъ 1913 година, з3едно 
съ една ректификация на границата въ 

Добруджа въ полза на България. Часть

та отъ Добруджа, лежаща северно отъ 

опредълената за България ректификация, 

между разклоненията на Дунава и Чер

ното море до р1iiкава „Свети Георги" се 

отстi'i'iпватъ на Съюзнитъ държави въ 

,,Кондоминиумъ". 

Доrоворъ за миръ между Главнитъ 

съюзени и сдружени сили и България, 

сключенъ въ Ньоий на Сена на 27 ноем
врий 1919 rод. Публикуванъ въ „Държа

пенъ вестникъ", бр. 239, 1920 rод. 

* 
Доrпворътъ въ Крайова, подписанъ 

на 7 септемврий 1940 година, между Бъ.1-
r.1рия и Ромъния, съ който се в1,зст;:;J-1(1Вя

ва стаµата границ3, установена отъ Бер

тшския доrоворъ и на 21 септемврий 

бъJ1rарската войска влъзе тържествено въ 

Южна Добруджа. За точностьта на rpa-
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ницата е съставенъ отдъ;1енъ протоколъ, 

чл. 1 отъ който r ласи: 
1. Новата граница ще тръгва отъ Ду

нава непосръдствено до Силистра, за 

да стигне до Черно-море на около 8 клм. 
южно отъ Манrалия. 

Между тъзи две крайни точки, грани

цата ще следва една уговорена линия, 

оставяйки (по карта 1 :200.000): 

- отъ е;~,на страна, на България, села

та: Калипетрово, Кара-Орманъ, КрановJ, 

Кадикьой (Кадиулъ), Терзъ-Кунду (Терзъ

½инду), Кечи-Дереси (Пъръулъ Капреи), 

Делиюсуфъ Куюсу (Пъдурени), Хасанчи 

(Асънещи), Дураси, Енидже (Енидже-Хаi•

даръ), Хис3рликъ, Чифутъ-Куюсу, Мур

фаче (Прде:1ъ), Хюсеинче (Вичева) и Акан

джи (Вълтоаря); 

- отъ друга странн, на Ромъния, се

.>1ата: Алмали, Есекьой, Карванъ Микъ, 

l{~рманъ Маре, Великьой, Калайджи 

(Фъуре~), Реджебкуюсу (Тудоръ В.1ади

миреску), Теке Дереси (Валя Uапу.1уй), 

Добромиръ (Добромиръ-динъ Дялъ), Хи

сr.рликъ (Четатя), Хайранкьой (Думбръве

ни), . Докузагачъ (Мъгура), Дере-кьой 

(Черкезу.1ъ), Ду.1икьой (Дарабани), Вала

JIИ (Вълче.1еле), Кадикьой (Коройна) и 

Илан.1икъ (Вама Веке). 



Черива при Rииаданларъ Снимиd Коларовъ 

ОПИСАНИЯ НА ДОБРУДЖАНСКИ ГРАДОВЕ ПРЕДИ 300 ГОД. 
отъ Павелъ Делирадевъ 

СИЛИСТРА *) 

„Този градъ Силистрип, нс1 итаJшш1с1<н 

1 о думатъ Дерщоръ (Доросто.1ъ), лежи 

при самия бръгъ на Дунава, хубаво и ве

село разпоJ1оженъ: нъма друга отбрана, 

освенъ откъмъ ръката. Твърдината (ка

лето) е отъ зидъ, но не е пазена; откъмъ 

поJiето се нахожда нъкакъвъ си разва

денъ трапъ. 

*) Презъ 1636 год. полски.ятъ краJ1ь 
ВJiаДиславъ IV ... 11зпрати,1ъ при цариград
ски» султннъ своя посоJ1ъ Георги Кра
сински. Въ свитата му билъ и дворяни
нътъ Осйецимъ, който оставилъ голt.мъ 
ржкописъ съ бележк11 отъ своето пжту
ване до Цариградъ, които били открити 
въ Лъвовската библиотека и отпечатани 
презъ 1875 год. Описанието за Силистра 
представлпва откжсдекъ отъ този ржко

г.исъ, преведенъ отъ Хр. Кесяковъ, из
J1t.зъJ1ъ въ Периодическо сп·исание. 

Повечето кжщи еж дървени, гр,щени 

съ неизпечени тухJ1и. Рt.дко има к,у;ща, 

на която да нt.ма две~три гнt.зда, въ кои

то се въдятъ щъркели. Джамии има се

демь, хубаво сградени, при всt.ка има ви

сока кула, кржг.~ест~, съ викадо отвънка, 

отъ -което вика ходжата, когато дойде 

време за моJ1итва. 

Въ града има и хубавн бння; градятъ 

ги кржг J1ести, както и джамиитt., безъ 

прозорци на стенитъ; свt.тлината BJIИ.H 

презъ стъклени отворки, извъртени на 

кубето отгоре накржгъ. 

Извънъ грнд<1 нъма нищо за вижда

не: планини се простиратъ, а по тt.хъ нJ 

нt,колко мили гжсти лозя. На Дунава има 

нt.колко десетки воденици, сградени яко 

и въ редъ. 

Тъй като съобщиха на пратеника, че 

силистренскиптъ паша се намиралъ въ 

275 



Пазарджикъ (Добричъ, Х. К.), тамъ се 

упжтихме. 

Следъ три мили пжть нощувахме въ 

село Афлатаръ, село съ 500 чеJшди. Цt.

лото село населяватъ българи, както и 

цt.лия рt.чи брt.rъ надъ Дунава. Ималъ 

тоя български народъ преди време свое 

отдt.лно кралство и крале, но сега пъш

ка подъ тежко турско робство. Всички 

държатъ гръцка (източно-православна) 

вt.р11; езикътъ български прилича на 

с.11авянски. Простиятъ народъ и отъ два

та пола е rрубъ въ 11равитt. и живота си, 

което произлиза и отъ това, че иматъ 

духовници попове простаци, неучени, та 

и въ това село заварихме у попа Светото 

причастие (тамъ ro думатъ проскура) 

вече посветено въ дървена кутия подъ 

възглавницата при главата му, rдет- ) 

спалъ съ жена си; та отукъ се вижда ка

ква е почитьта къмъ това таинство. (До

бро свидетелство за фанариотитt. ! Х. К.). 

Тръгнахме отъ това село и следъ 4 
мили нощувахме въ село Корозмаръ. 

Презъ Гьокчедолукъ, Хасзрджикъ стиг

нахме въ село Кадикьой, гдето ни чака

ше пашата. 

Силистренскиятъ паша се вика Алелъ 

паша, родомъ rръкъ, отъ висока фами

лия. Богатствата му моrатъ се сравни съ 

йововитt.. Разказваха ни, че държалъ въ 

Гърция или по-право въ Македония села 

300. Ималъ 60,000 овце, биволи 30,000, ко
не, кобили, говеда, камили и други до

битъци безчетъ; казватъ, че ималъ само 

и само 10,000 кучета за вардене на стада
та. При таквозъ имане е дошелъ до та

кова достойнство, та ro султанътъ тур
ски сторИJ1ъ Силистренски паша и му 

далъ цt.лото това Силистренско госпо

дарство, което се простира отъ Дунава 

до Стамбулъ. 

Ала сега ro малзулували, то ще рече 
изъ царството го изхвърлили и по тази 

причина, че колчемъ царьтъ турски, като 

знаялъ, че има rолt.ми имоти, често из

теrлялъ отъ него голt.ма сума пари; той 

все съ по-присърдце, ако и въ свой 

ущърбъ, плащалъ, когато и сега, преди 

да стиrнемъ ние, Султанътъ искалъ отъ 
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него пари, решилъ се да не даде. Султа

нътъ, докаченъ отъ това, пратилъ хора да 

го удавятъ, но пашата, щомъ се осмt.лилъ 

на едното, да не дава пари, лесно се осмt.

лилъ и на другото, та не само че не се 

оставилъ да ro у давятъ, но ги заплашилъ 
съ смърть, ако смt.ятъ втори пжть да се 

нвяватъ съ такава поржчка и поржчалъ 

да кажатъ царю, че вt.рва въ своята 

мощь и не ще да ro слуша, та затуй 

като билъ малзулуванъ нt.малъ постояно 

седалище, да не би царски хора да го 

заловятъ и затова ходи отъ село на село 

съ 1.000 свои войници". 

ХАДЖИОГ ЛУ-ПАЗАР.r. (дОБРИЧЪ) *) 

„Тъй като този rрадъ е докаранъ въ 

цвt.туще състояние отъ храбрия воено

началникъ на Муса Челеби Илдаръмъ 

- Хаджиоглу, затова е нареченъ Хаджи

ог лу. Той е пашовски хасъ въ Добру

джанс1ш вилаетъ, силистренски еялетъ. 

Тукъ управлява единъ пашовски чо-

вt.къ, съ петнадесеть души подчинени, 

срещу седемь кесии мирийски имотъ. 

Казата е шерифска съ пая отъ триста 

акчета, получавани отъ страна на шерий-

с1<итt. власти. Всичко има седемь нахик 

(административни участъци) и осемдесеть 

и осемь богати села. Кадията и войвода
та получаватъ по шесть кесии годишно. 

Има спахийски кехая, еничерски сердарь 

и мюхтесибъ. Тъй като тукъ нt.ма кре-

пость, то нt.ма и крепостенъ командиръ, 

както мюфтия и накъбъ, обаче има мно

го аяни и знатни хора. Градътъ е разпо

JIОЖенъ на една открита в;ьзвишt:ность и 

* ) Описанията за Добричъ, както II за 
всички последiЗащи градове, еж дословни 

откжслеци отъ пжтеписнитt. бележки на 
турския пжтешественикъ Е в л и я Ч е л е
б и, пропжтувалъ тt.зи мt.ста прзъ 1652 
година. Споредъ него, Силистра е билъ 
срt.дище на „еалетъ" (обJiас,ть) отъ осемь 
сандж;~ка: НикопоJiски, Лозенrрадски, Ви
дински, Бендерски (въ Бесарабия), Акар
мански (сжщо въ Бесарабия), Узински, 
Кълбу дански и Силистренски, който е 
биJiъ седалище на пашата. Като отдt.лни 
санджаци (окржзи) еж биJiи Влашко и 
Молдова, които се владt.яли отъ Турция 
подъ ИJ!ТИзамъ (аренда). 



се състои отъ две хиляди Юi'iщи, отъ кои

-го повечето еж покрити съ керемиди, а 

само една часть съ тънки дъски. НавС'В· 

кжде има лозя и градини, обаче, презъ 

Jiютата зима тt нtматъ плодъ. 

М2.халитt еж: Мусала ефенди, Шейхъ 

-ефенди, Гази баба, Хаджи Мехмедова, 

Хаджи Хадъръ, Ески махла, Чаушъ-па

зарска. 

По-хубавитt джамии еж: Чарши джа

мия, Чаушъ, Ески джамия и Шейхъ ефен

ди. Останалитt еж месчиди. Медресета и 
други подобни нtма, но има тринадесеть 

първоначални училища, три хамама (ба

ни), три хана и около двесте дюкяни. 

Мотиви изъ Добруджа 

Добричъ се славtше съ своето безво

дие - всички жители пиеха горчива кла

денчева вода. Даже и дервишъ Мехмедъ 

паша, когато билъ силистренски валия и 

пребивавалъ въ Добричъ за неговата за

щита, похарчилъ 40.000 гроша за вода на 
неговитt войници. Тъй е записано въ не

говитt регистри. Паритt били дадени отъ 

раята (българитt) и свободнитt отъ за

дълженията (мюсюлманитt). Сжщо и на

шиятъ господарь Мелекъ Ахмедъ паша 

въ три месеца вжтре ,похарчилъ три хи

ляди гроша за вода на войницитt си. 

Вследствие на тази липса на вода, раитt 

носятъ вода на пашата съ бъчви. При та-

Снимнн 1\ндоновъ 
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кова едно положение, което не се сръща 

в,, никой другъ rрадъ, пакъ сжщиятъ ке

хая Ибрахимъ ага извършилъ едно бого

угодно дъло, к::~то похарчилъ седемде · 
се1ъ хиляди грош::~, съ които пробнлъ пл:1-

11ннитъ ш: едно разстояние отъ два кона

ка (два дена ходъ) и въ една година вжт

ре докаралъ оттамъ много сладка vода въ 

Добрич1.,. Той на деветь мъста направилъ 

чешми и спасилъ гражданитъ отъ жажда

та. Тази вода прин~се полза и на доби

тъка, както и на бостанитъ и градинигв, 

които се обърнаха въ райски зеленини. 

При все това, обаче, rражданитъ cr 
оплаква.,и, че отъ водата се абргзувала 

много ю1J1ь въ града. Ибрахимъ ага тога

ва даJ1ъ други три хиляди гроша свои па

ри и очистиJ1ъ града, като направилъ кал

д,.ръмъ въ чешменскитъ и други главни 

у:JИЦИ. 

Климатътъ въ Добричъ е много прия

тенъ. Жителитъ обикновено носятъ сук

нено джубе. Има много еничери и спахии, 

ала улеми нъма. Хората отъ сръдна Pi'i'iKa 
носятъ кожуси отъ овчи кожи и калпаци 

н ходятъ на война заещю съ татаритъ, 

тъй като въ Добричъ има храбри и име

нити юнаци. Занятието имъ е търговията 

и войната, отъ които си добиватъ печа.1-

би. Отъ ястията и питията на този rрадъ 

прочути еж бълиятъ хлъбъ и медовата 

вода. Изработенитъ въ Добричъ сърмени 

ловджийски издълия отъ телатинъ (руска 

кожа) ги нъма никжде въ свъта. Аянитъ 

пращатъ като подаръкъ въ Цариrрадъ 

и~работенъ седефъ за сто гроша. Въ цен-; 

търа на града има единъ rол;J,,мъ пло

шадъ, гдето единъ пжть въ седмицата се 

събиратъ хиляди селяни, които прода

ватъ стокитъ си". 

БАЛЧИКЪ 

,,Балчикъ е единъ богатъ rрадъ на ев

ропейския бръгъ на Черното море, разпо

ложенъ въ политъ на една висока планина 

съ стръмни скали. Казата е оценена за сто 

и петдесеть акчета въ 'добриШКJ1Я войво

далъкъ Узи-еялетъ. Има спахийски кехая 

и еничерски сердарь; Мюфтия и аяни нъ-
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ма. Въ града има много бедни. Балчикъ 

се състои отъ около 500 хубави кжщички, 
покрити съ керемиди и тънки дъски. 

Всичко има петь махали и пегь мюсюл

м?.нски храма. Най-известна е находища

та се до пристанието джамия, която се 

казва „Еминъ-Джамия". Има три първона

ч<1лни училища, единъ ханъ, седемь тър

говски ханища и единъ хамамъ, който е 

вакуфъ на Исмаханъ Султанъ. Казацитt 

се опитали да вдигнатъ котела му. Има 

сто и петдесеть малки дюкянчета, складо

ве край морето и лазя по височинитt. Въ 

старо време пристанището било голtмо, 

обаче, съ течение на времето, то се е на

пълнило съ пръсть и пtсъкъ, та когато 

духа юго-източенъ вtтъръ, корабитt за

седватъ; не помагатъ и петь котви. Лошо 

пристанище е. Понеже на едната страна 

на пристанището има само тиня, за това 

се казва Балчикъ. При все това то пакъ е 

оживено". 

КАВАРНЕНСКОТО ПРИСТАНИЩЕ 

„И то се намира на черноморската 

крайбрtжие на северъ отъ Балчикъ въ 

политt на една стръмна планина. На из

точната страна на това красиво пристани

ще се разстила морето. На морския брtгъ 

се намиратъ само житнитt складове и из

воритt съ сладка вода; друго нищо нtма. 

Отъ страхъ предъ руситъ всичкитt сгра

ди еж направени при планината. Каварна 

е велико~езирски царски хасъ въ района 

на силистренския еялетъ и нахия въ бал

чишката каза. Управлява се отъ предста-

1штеля на великия везиръ. Кехаи, сердарh 

и други подобни нtма. Състои се всичко 

отъ около триста, покрити съ керемиди, 

бедни кжщички. Въ Каварна има много 

лазя, градини и бедни. Има само нtколко 

дюкяна, единъ ханъ, единъ хамамъ и ни

що повече. Въпрtки това, Каварна е пакъ 

пристанище, тъй като селата еж ·богати съ 

произведения. Пристанището не е тихо, 
и за това корабитt, щомъ взематъ стока, 

веднага отплуватъ. Климатътъ е r.жщо 

тежъкъ, понеже мtстностьта е камениста. 

Тукъ има много изворни води". 



Скалит'В на Калиа1<ра Снимка Тенчовъ 

ДОБРУ ДЖА ВЪ ТВОРБИТ'В НА .ЙОРДАНЪ ЙОВКОВЪ 
Петъръ Драrоевъ 

Наистина, въ творчеството на йорданъ За йорданъ йовковъ, действител-

v.овковъ се различаватъ широко златнv.Т'в ностьта, която познаваше като никой 
вълни на една чудна ромаитика, но, въ 

исновата си, то е наситено съ единъ 

здравъ реализъмъ, чиито кррени еж за

бити дълбоко въ самата действителность. 

Защото романтизмътъ у йовковъ е ду

ховно преодоляване, а не непознава

не или пренебрегване на действител

ностьта. 

Пнсательтъ обикновено черпи сюжети 

отъ оная действителность, която той най

добре познава. Разбира се, хората, съби

тията и обстановката се явява~ ъ въ про

изведенията му значително преобразени, 

но, въ основата си, тt. носятъ отпечатъка 

на неговия жизненъ· опитъ. Откжсне ли се 

писательтъ отъ кржга на жизнения си 

опитъ, той рискува да навлt.зе въ об

J1астьта на неубедителнот6 съчинителство 

и на безплоднитt. фантазии. 

другъ и която обичаше повече отъ всич

ко на свъта, бъ Добруджа. Макаръ ро

денъ въ с. Жеравна (Котленско), той из

растна въ Добруджа, дето по-късно е: 

билъ известно време и учите;1ь. Ето, въ 

тая Добруджа йорданъ йовковъ получа

В<1 първитt. си впечатления, всръдъ ней

НИТ'В златни пазви крепне и се развива 

презъ най-хубавитt. си години. Хлt.бо

роднитt. ниви ш1 Добруджа, нейнитъ не

обгледни пасища и ливади, нейнитъ без

крайни простори, нейнитъ хора, съ една 

дума, всичко добруджанско прониква 

дълбоко въ сжществото на йорданъ йов

ковъ, става кръвь въ кръвьта му, за да 

прелъе по-късно въ художественото му 

творчество. 

Пейзажъ, битъ, герои - всичко въ 

творбитъ на йорданъ йовковъ е свърза-
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:но съ Добруджа. Отъ разказитt, му ние 

добиваме жива и цълостна представа за 

Добруджа. Пестеливъ, предметенъ и со

ченъ въ художественитъ си сръдства, 

Иорданъ йовковъ ни рисува въ по-голъ

:мата часть отъ произведенията си доб

руджанския пейзажъ, който го е поко

ри.лъ презъ детскитt, и юношескитt, му 

години. 

Но Йорданъ йовковъ бt, не само до

,бъръ познавачъ на Добруджа; той бt, и 

нейниятъ поетъ. Въ разказитъ му ние 

срt,щаме мъста, които преливатъ отъ ед

но лирическо прек.лонение предъ добру

джанската земя. 

Ако е върно, че истинскиятъ държав

никъ носи своята страна въ душата си, 

-толкова по-върно е това за истинскиятъ 

писате.ль. За йорданъ йовковъ можемъ 

да кажемъ, че носъше въ душата си Доб

_ру джа. И, поради това, той отрази въ 

произведенията си не само нейната при

J.'Ода и нейния битъ, но и общсстаенu

политическата и трагедия. Къмъ Добруд

жа той прояви не само широкия си раз

:махъ на голъмъ художникъ-епикъ, но и 

.наболълото, протестно чувство на.. граж

данина и човъка. Социалниятъ бунтъ 

у йорданъ йовковъ срещу жестокитъ 

неправди надъ Добруджа намъри своя 
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най-високъ и силенъ изразъ въ разказа. 

,,Вълкадинъ ·говори съ Бога." 

Въ нашата J!Итература н·вмаме дµугъ 

случай на такава .зсеотдайна, безгра

нична привързаность у писателя къмъ 

нtкоя область на родината ни. Въ лю

бовьта на йорданъ йовковъ къмъ Доб

руджа има нtщо неизразимо могжщо, 

мистично. Човъl(ъ би помислилъ, че тая 

стихийна привързаность l(ЪМЪ Добруджа 

стtснява погледа му за останалия свътъ. 

Погръшна мисъль. Защото йорданъ йов

ковъ не е обикновенъ и ограниченъ би

тоописате'ль, а поетъ и сърцеведецъ, кой

то у добруджанеца прозрt, общочовtш

кото, въ добруджанската земя - праро

дината на човт,l(а, въ труда на добруджа

неца - религията на проститъ души, 

близки до Бога. 

Чрезъ невидимитt, и чудни нишки на 

ИЗl(уството си, Йорданъ ЙОВl(ОВЪ свърза 

завинаги сърдцата ни съ чародейния и 

незабравимъ образъ на оная Добруджа, 

която бt, прониl(нала и въ най-потайнитъ 

l(Жтчета на душата му. Въ съзнанието на 

всички ни йорданъ йовковъ и Добруд

жа еж недълими. Който обикне творче

ството му, ще обикне и Добруджа; и 

който обикне Добруджа, не може да не 

обикне Йорданъ ЙОВl(ОВЪ и неговото 
творчество. 



Текстъ и скици отъ Людмилъ Руневски 

Блt.скавитt. JIЖчи на заходящето сеп

темврийско слънце излеко затрептt.ха по 

гранитнитt. чукари на Витоша. Лt.тната 

мараня бързо почна да отстжпва предъ 

свежата вечерна прохлада. Софийското 

поле потъва въ мракъ и сякашъ изчезна 

и разруши предt.литt. си по четиритt. 

страни на небосклона. 

Малкото селце ДрагаJJевци като нико

га бt. още будно, вестьта за свободна 

Добруджа бt. обхванала мало и голt.мо, 

щастие и радость личеше въ погледа на 

всt.ки срещнатъ човt.къ. Кръшни хора се 

извиваха лудо напредъ, назадъ, хубави 

пt.сни се носеха и отекваха на вълни нt.

кжде на северъ. 

Тръrнахъ за манастира. Пжтьтъ ми ми

наваше покрай скроменъ паметникъ из

диr!'lатъ въ честь на ония герой драга

левчени, които нt.кога не мислt.ха зз 

смъртьта предъ свободата на Родината. 

Въ този тържественъ день, когато всt.

ки се радваше, че скжпата и желана отъ 

години Добруджа е отново при майката 

родина, приведена селянка колt.ничеше 

предъ паметника на падналитt. герои; тн 

тжжеше за всички паднали храбреци зз 

свободата на България - търколиха се 

като едри брилянти майчинитt. съ.1зи отъ 

дълбоко потъналитt. кято два спаднзли 

извори очи. М;,;;;ка сви сърдцето ми. На

стжпи царствена тишина. Подъ есеннотl) 

величие на дълбокото звездно небе, що 

сипt.ше миръ и ведрина, природата въ 

безмъ,1вна тишина, волно дадена въ на

слада, замрt. въ обятията на могъщата 
нощь. 

Драгалевската рt.ка, лениво подплиск

ваше бистритt. си води между сънливо 

надвисналитt. си брt.гове и разправяше 

невнятни приказки за царицата-нощь. 

Покрай селскитt. водници, обрасJIИ до 

поясъ въ буренъ и търнища, станали 

удобни скривалища на боязливи лалугери 

и зелени гущери, тръгнахъ къмъ мана

стира. И тамъ необичайно раздвижване -
бледи калугери съ свt.тещи отъ радость 

очи, посрt.щаха и изпращаха гоститt. на 

светата витошка обитель „Св . Богороди

ца". Взирамъ се въ тt.хния погледъ и 

виждамъ отраженията на онt.зи тt.хни 

предшественици, които нt.кorn разпалвахn 

тлt.ещата искрица на нашата свобода. 

Витошкитt. върхове вболи гордо че 

Jia въ обкованото съ безброй свt.тли ве · 
рижки небе, бt.ха вt.рни свидетели на го

лt.мата радость, която царt.ше този день. 

Покрай малката църквица, изписана 

отъ вt.кове съ чудни фрески, заминахъ 

да споходя единъ истински българинъ -
бай Луле, вt.рниятъ нt.когашенъ брани

тель на още една поробена земя. Влизамъ 

въ малката кръчмичка и отведнажъ за

гърмява гласътъ на бай Луле: ,,Да ни е 

честита златната ск;,;;;па наша Добруджа, 

преди малко сума джепане изсипахъ отъ 

забравената си пушка, где бt.ше да ви

дишъ сърдце комитско!", тресе се отъ 

радость до забрава бай Луле. 

Бай Луле е едъръ, снаженъ, непъ

ленъ, ала съ яки калени мишци - сж

щински българинъ. Мургавъ цвt.тъ, на ко

жата, живи като на ястреба очи, силни и 

t'стри чърти по лицето - - всичко гово

ри за единъ смt.лчагъ човt.къ. 
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- ,,Гърмъхъ, пукахъ - 11родъюкаваше 

той - къмъ rранитнитъ чукари на Чер

ния върхъ, па си викахъ дано чуятъ мои

тt, събратя по всички краища на свъта, 

че българското сърдце не е замрt.ло, че 

бълrаринътъ се радва до сълзи, когато 

вижда да му се връщатъ несправедливо 

отнетитъ земи!" Т<1. ка rоворъше, вече съ 

пресипналъ rласъ, този чуденъ бълrа

ринъ, отрасълъ отъ малъкъ по нашитъ 

приказни планини и се зарекълъ въ тt.хъ 

да с.дужи вt.рно на народъ и отечество. 

Сt.дамъ азъ на скро>.1ната маса, заоби

колена отъ работливи селяни съ попука

ни отъ сту дъ ржце. 

- ,,Що е попово, то е I отово, бай Лу

.1е, нали знаеш?" - и надига чашата си 

бай Владо, като ни поглежда усмихвайки 

се подъ рунтавия си мустакъ. 

- ,,Хаирлия да ни е севтето, азъ това 

знамъ ... " - се обажда друrъ и започва 
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с1, видимо удоволстви.е да пълни изпразд

и~ната си чобучка. 

Много спомени, мжки и терзания .:е 

казаха тая вечерь. Нощьта бt. взела ве

че да преваля. Звездитъ слабо блt.щукаха 

по ясното небе, а бледниятъ месецъ кло

нъше на западъ. 

На сутриньта, не мина много, изтокътъ 

се зачерви, зaropt, - показа отъ где ще 

излъзе слънцето. Наоколо всичко бt, тихо 

и -спокойно. Вътърътъ спрълъ съвършено 

не трепва нито едно листенце. Зората 

се промъни отъ руменн_а на жълта и пoc

Jie на бледа. Слънцето и ч> се подаде 

надъ планината червено огнено и озари 

околнитt, бърда. И като по даденъ знакъ, 

първиятъ пътелъ чевръсто и съ rърлестъ 

rласъ възвести то1<у що заруменълата зо

ра. Следъ него друrъ, третъ - ·- и екна 

селото. Покоятъ,' царещъ презъ цt.лата 
нощь, миrомъ се наруши. Чуденъ изrръаъ 



.. 
имаше този знаменателенъ день. Може 

би всичко това искаше да подскаше свът

Jштt. дни, които тепърва ще дойдатъ. За

биха манастирскитt. камбани, звънJ1ивит·в 

вълни ид_ваха отъ низката камбанария, 

кръстосваха се изъ полетата и незаб~

Jшзано се сливаха въ тържествената ме· 

лодия на днешния праздникъ; тt. напо:11-

няха за шопитt. отъ 1-ва Софийска див,1-

зня, водени отъ rенералъ К6лева, които 

Р.ъ брань на родната си земя се при· 

несоха въ жертва и наториха съ кръвьта 

си златната земя на освободена До

бруджа. 

Витоша бt. чиста. По небето не се за

белязваше никакво облаче. 
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ПЛАНИНАТА КАТО ЩИТЪ НА БЪЛГАРЩИНАТА 

Отъ Орлинъ Василевъ 

Ако би имало с/i\дба въ живота на 

нашия народъ и неговата държава, тя 

трtбва да се търси въ географското по

ложение и планинския характеръ на зе

митt ни. 

Основнитt граници, както на първото, 

така и на второто и третото българско 

царство ограждатъ едно укрепено отъ 

природата съ нtкоJ1ко планински пояси 

земище, чиито краеви кули clil върховетt 
на Западния Балканъ, Осогово, Рила, Пи

ринъ, Родопа и Странджа. На северъ то 

се огражда отъ широкия, м1ilчнопрохо

дим·ь ровъ на Дунава, на изтокъ - отъ 

рс1злюляната водна ширь на Черното море. 

Предъ главнитt защитни планински 

стени се простиратъ въ нtколко пояси 

предукрепленията на Македонскитt пла

нини. 

Тая обширна естествена кре110сть има 

и своето „в1ilтрешно градище" - послед

ната опора, която се брани най-здраво 

и се предава обикновено следъ с1,,1ъртьта 

и на последнитt защитници. В1ilтрешното 

градище на естествената българск11 крс

пость е нашата Мизия, въ която по ду

мнтt на историка „Исперихъ 11рониюза 

съ пълчищата си" и не я напуска, защото 

с,цеютва силата на тая естестзена кре

пость, ,,обиколена отпредъ съ стръмния 

и непроходимъ Хемъ, отзадъ съ широкин 

Дунавъ, а на изтокъ отъ бурнитt вълни 

на Черно море". 

Испериховата дружина бtше клонка 

отъ МОГ/i\ЩИЯ стволъ на прабългарското 

щ,рство, простната по Кубанскитt и При

азовски степи. Но докато отъ това ц:1р

ство днесъ е запазенъ само споменътъ и 

археоJiоrическитt следи, защото степитt 

бtха открити за всички вtтрове, та бу

ритt събориха моr1ilщия стволъ - из

дънката отъ него, Испериховата дружи

на, се заслони задъ Старопланинската 

крепость, опрt се о Дунава и морето, 

пустна нови държавни корени, които ни· 

то кървопролитнитt войни, нито дветl, 

безкрайни робства можаха да изкъртятъ. 
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Както дошлитt, отъ безводпитt, земи 

и пустини турци ценtха водат.1 до обо

жr,ване и градt.ха подъ пжть и надъ 

пжть чешми за людска полза и възхвала 

ы1 пророка, така и българитt. презъ вt.

кове изпитали nърху си ужаса на откри

тиа равнина и степьта, можаха да оце

ю1тъ значението на пJiанината за укрен

ването и защитата на една държава. За

грижениятъ за сждбата на своята дружи

на Исперихъ, синътъ на Кубрата, на

върно е мечталъ да възкреси сJiавата на 

прабългарското царство. Потомъкъ на 

вс,енноначаJiници, самъ израсълъ въ бит

ки, той добре е знаялъ сиJiата на три

сr0гълника: Б::~лканътъ - Черно море -
Дунава. Отъ мига, въ който младиятъ 

ханъ е мtрналъ задъ плодородниrt. по

;1ета синитt., извисени навъзбогъ върхо

ве на Хема, той избира п,11анината за вър

ховно божество на племето си, ,·повава 

се въ нея и завещава на своит·\; следов

ници вt.рата сн въ нея. 

Изминаха много вt.кове на устJеми а 

падения, на cJiaвa и унижения. Идвзх:э 

дни, когато народътъ ни загубваше всич 

ки други надежди, когато въ кърви и пе

пеJiища загасваше дори вt.рата му, че има 

мждъръ С/i'\дникъ на небето; само ~дна 

вt.ра и една надежда, обаче, той не за

Г)-би - вt.рата му въ Родната п,1,шина - 
все едно Балканътъ, Пиринъ, Ри.'!а и1:и 

други. 

Здраво първично чувство, придобитъ 

но влt.зълъ вече въ кръвьта инстинктъ, 

подсказваше на народа ни, че всt.ки мо

же да му изневtри - само Балканътъ 

роденъ „бащица старъ", не ще изневtри 

и предаде синоветt. си. 

Това чувство на преклонение, на въз

торгъ до обожествяване предъ планината 

не се е родило изведнажъ, ниго е бли

кало само отъ вида на хубавитв, препъ,1-

нени съ тайни пJiанински гънки. Го се е 

наслоявало презъ в-вкове на дейно общу

ване между човt.къ и планина, провt.ре1-ю 

е въ плэмъцитt. на страшни премеждия. 



Ако рускиятъ народъ се опираше на 

безкрая на земитt си, като предоставяше 

въ последния часъ нему да изсмуче си

;rитt на завоевателя, ако англичанитt. и 

днесъ считатъ морето за своя най-вtрна 

стража, нашиятъ народъ се е опиралъ и 

ще се държи во вtки вtковъ за роднитt 

си планини. 

Нашата държава не веднажъ се е про

ствала нашироко, много ш;,;ти е прала по-

Кладенци изъ равна Добруджа 

.~штt си по далечни морета, но въ беди 

тя се е свивала между ·непристi'i'iпнитt 

планини и тамъ е изчаквала, докато про

мие ранитt си и сбере сила за новъ 

устремъ напредъ. 

Историята на първото и второто ни 

царство е история на непрестаннИ1t вой

ни срещу превъзходно въор;,;,женитt, 

многобройнитt, и много изкустнитt въ 
боя византийски войски. Когато прелист-

Снимии Коларовъ 
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вt,ме нейнитt стрзници, често срtща.1,1е 

подобни редове: . 
- ,,Константинъ V Копронимъ наци

галъ осемь походи противъ МJiздата бъл

г.1рска държава. Той неведнаж1, пръс-

1<алъ българитt, докато тt мv нанесли 

страшно поражение въ бат<анскитt клн· 

сури". 

Тия, 11мено „страшни поражения въ 

Gалканскитt клисури", еж спасявали не

веднажъ българската държава. Българи

тi, невинаги еж могли да устоятъ на ви

з~штийскитt стратези съ могli'iщато имъ 

,1с,енна машинерия, подкрепена отъ събра -
шrтt от1, всички провинции многобройни 

г.ълчища. Българитt често еж отстжп

вали, отваряли cli'i сами пжтн на победи
телитt, като пазели бойнит't, си сили 11 
дебнели претоварениятъ съ триумфъ и 

плячка противникъ да навлtзе въ бал

канскитt клисури. 

Никифоръ ВИЛН'В JIЪ ПО цtла БЪJlГария, 

изгорилъ дори престолнината на Крума, 

отхвърлилъ всичкитt му предложения 

за мирJ:,. ,,Нему, обаче, поветствувз 

историкътъ - не било сждено да се вър· 

не. Крумъ заповtдалъ да се преградятъ 

съ засtки всички проходи на Хема. Ко

гато Никиф,оръ се видълъ измаменъ и 

заобиколенъ, възкликналъ: ,,Нъма надеж

да да избъгнемъ опасностьта, освенъ ако 

се превърнемъ на птици". И кръвопро

литието почнало въ зори на 26 юлий 

811 година. Цtлата византийска войска 
била изтребена. Имперпорътъ и многr, 

• знатни византийци паднали. 
Великиятъ Симеонъ шета по ц·влия 

Балкански полуостровъ, но и нему било 

потръбно да се опре на родния Балканъ, 

за да разгроми при Ахе.,юй така страш

но враговетъ си, че историкътъ Левъ Дя

конъ седемдесеть години по-късно виж

далъ по полето бълитъ кости на избититъ 

отъ българитъ негови сънародници. 

Историята прелиства страницитъ си. 

Победи и поражения се редуватъ. Идва 

византийското робство. Минаватъ десети

лътия ... Асенъ и Петъръ вдигатъ гла

ви. ,,Възстанието почнало отъ балкански-

1'ъ кули, чиито владетели, потомци на Си-
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~1еонови съратници, биJiИ 1ючти незави

сими въ непристж11нитt имъ скривалища". 

Пламватъ освободитеJ1нитъ войни. Им

ператоръ Исакъ навлиза съ войскитъ си 

въ земит·в на възкръсналото царство. 

БългаригЬ отново изчакватъ да навлъзе 

нъ клисуритt. ,,T·I, се катерили по ви

сокитъ стени като елени и кози, обсип

вrли отъ тамъ войската съ градъ отъ 

стрели, хвърляли огромни парчета скали. 

Въ тъснинитъ предъ Верея византийската 

войска била изтребена. Самъ императо

рътъ едва се спасиJ1ъ ... 

Откритата сила не помага. Прилага се 

предате ,1ството. Честолюбивияrъ цзре

убиецъ Иванко убива Асеня. Петъръ 

обсажда Търново. ,,Иванко поискалъ по

мс,щь отъ византийцитъ, но когато спо

магателнитъ отреди нзвлъзли в ь балкан

скитъ усои, войницитъ се изп.r,ашили, 

почнали да роптаятъ и се разбъгали". 

Това чувство на страхъ и ужасъ отъ 

планината се запазва и у последнитъ за

воеватели на България - турцитъ. То 

изиграва сжществена роля, за да овардн 

народътъ ни много отъ своитъ прибал

кански селища, да извоюва часгични сво

боди и право поне на независима работа. 

Планинитъ имаха Сli'iдбоносно значе

ние при създаването и закрепването на 

българското царство. Тъ подсъщаха съ 

своя поясъ, че приютеното подъ тъхната 

закрила племе тръбва да живъе дружно, 

но когато естестевното имъ внушение не 

бt. разбрано и разядениятъ отъ между

особици народъ не можа да удържи на

пора на новия завоеватель, тъ отново 

подкрепиха последнитъ защитници да 

паднатъ съ честь. Планинитъ позволиха 

героичната защита на Търново, на Сръ

децъ и на многобройнитъ планински ку

ли, нъкои отъ които се държаха години. 

Турската вълна се разлъ и помете си

лата на славното царство. Гръцкото ду

ховенство се свръ подъ меча на безвър0 

н11ка, за да отплати на българитъ всички 

минали. обиди и поражения. Наредъ съ 

изтребването на всичко живо и будно, 

почва изпепеляването и разрушаването 

112 всички културни ценности, на всички 



духовни богатства, що бtше натрупалъ 

тоJ1кова рано устремениятъ къмъ култу· 

р.ата и образовэнието млrщъ народъ. 

Само върху черната основа на роб

ството изпъква въ необхватното си зна

чение ролята на планината з<1 опазване на 

Добруджански пейзажъ 

силватъ се CTiJpитt селища и поникватъ 

нови. Султанитt и . пашитt предпочитатъ 

съ миръ и правдини да ~е справятъ съ 

бi:tЩ<\IНСкитt . гнtзда на бунта и недовол· 
ството. В0й1шшкитt селища си оставатъ 

чисто българс1,и, съ свои князе и вой~ 

Снимка Кацевъ 

българщината. Безъ планинитt - на- води, съ своя управа и наредба. Държа-

шиятъ народъ не би запазилъ самосъз

нанието си и не би доживtлъ своето Въ~

раждане. 

Двойно бtше робството - двойна бв 

и борбата срещу него. И сега тая двойна 

борба се опрt пакъ на планината. При 

голtмия разгромъ, къмъ планинитt се 

о.тдръпватъ вс.ички по-будни б,ългари, за-

вата ни . загубва всичкитt си земи, но 

българщината се прибира въ последнитt 

крепости, опасали скалиститt гръбнаци 

на планинитt: Чипровци, Копривщица, 

Панагюрище, Чепино, Бtлово, Жеравна, 

Градецъ, Котелъ, Сливенъ и надолу, 

презъ Банско, къмъ Македония ·и Бtло

морието. Жителитt имъ не плащатъ да-
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нъци, освободени еж отъ вс'hкакви тего

би и запазватъ отликит'h си съ правото 

да се обличатъ, както имъ е угодно. ГС\р·· 

дота чувство, че еж потомци на свобо

денъ народъ, изкупилъ правото си на не

знвисимость съ кървави жертви, никога 

не напуска сърдцата имъ. Ту тукъ, ту 

тамъ - презъ н'hкоя и друга година -
припламватъ бунтове и възстания, не 

толкова съ пълната надежда, че ще се съ

бори Отоманск<:~та империя, колкото да се 

напомни, че българскиятъ духъ жив'hе, 

крепне и чака историческата сгода. 

Пакъ въ планинит'h се запазиха и кан

дилцата на българската духовность и 

писменость . Търновската и ОхридсI<а 

школи б'hха разгромени. Но часть отъ 

многобройнит'h имъ възпитаници се 

приютяватъ въ потайния миръ на планин

скит'h манастири и „предъ лампи жумя

щи" предаватъ отъ покол'hние на поко

л'hние спомена за безвреме увt,хналата 

с.11ава на Кирилометодиевското д'hло. 

Оскждни искрици, едва мъждукащи пла

мъчета, но колкото и гол'hма да б'hше 

к;1адата на робията - стигаше и мънич

кото пламъче на Паисиевата история, за 

да пламне пожара на Възраждане10. Бал

канътъ скри nъ пазвитt, си и пренесе 

г,резъ тъмнитt, в-вкове искрит·в на бъл

rзрското съзнание. 

Когато робството прелi,еше, когато не 

можеше вече да се изтрайва - всъки, же

на или мжжъ, знаеше, че може „да хване 

гората". Това чувство, че има все пакъ 
поне личенъ изходъ отъ робството запаз

ваше гордостьта и надеждата на поробе

нит-в. Планината помагаше на роба да 

може вмиrъ да стане свободенъ. И хай

дутит-в плъзваха „по скали и по орляци" 

да мъстятъ и дишатъ свободно, да брэ

нятъ и напомнятъ, че всъко робство има 

край. Хайдутството, тая най-величествена 

нr.ша епопея, б-вше немислима безъ по· 

мощьта и закрилата на пл.анината. Хай

дутинъ и планина еж най-в-врни побра

тими. И на това побратимство народътъ 

ни посвети най-вдъхновенитi; си п-всни. 

3'1 народното съзнание н-вма разлика 

между имената Страхилъ, Чавдаръ, Бой-
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ка, хайдутъ Велко и Мурrашъ, Бузлуджа, 

Г/иринъ; Странджа. 

За народа ни, Ба.~канътъ е баща, 

гората - сестра и майка родна. Гора и 

планина ЖИВ"ВЯТЪ въ П"ВСНИТ"В му, тжrу

ВаТЪ и в-вхнатъ съ народнитi; скърби, бу

чатъ и роптаятъ съ народния rн-ввъ, 

приютяватъ бездомнитi; и сами мъстятъ 

на враговетt. имъ. 

Това чувство на дружность и побра

тимство съ планината има за основа една 

здрава стопанска връзка. Бал1<анътъ е 

давалъ на народа не само своята, така 

да се каже, политическа закрила. Цt

;шятъ стопански животъ на прибалкан

ското население е билъ свързанъ съ пла

нината. Широкитi; балкански пасища, 

девственитt гори, рудитi; и друrитi; при

родни богатства, водната двигателна си

ла и възможностьта да се използуватъ 

относително свободно тия богатства и 

да еж защитени отъ rрабежит-в, позво

ляватъ на насеJJението да се отдаде дей-

но на работа и да обезпечи не само своя 

животъ, но да се наложи като стопански 

доставчикъ по пазаритi; на обширната 

турска империя и дори на султанската 

държава. Войнствената българска пред

nриемчивость намира изходъ въ разви

тието на многобройни занаяти, които из

ползуватъ добититi; отъ планината суро

ви материали и това стопанско замогване 

на nрибалканското население изиграва 

важна роля въ процеса на нашето въз

раждане. 

П. Боrданъ, въ единъ докладъ, напра

венъ до Римъ презъ 1640 година, съоб

щава за Чипровци: ,,Планинит-в еж висо

ки и rолtми, обл-вчени съ гори и. лесове ... 
Богати еж още съ вс-вкакъвъ видъ руди, 

златни, сребърни, медни, оловни, стома

нени и желi;зни 

Не Cli'i ли тия ПJiанински богатства ос

новата, върху която се изгради цъвтяще-

1 с, селище, чиито жите,1и и първенци на

правиха толкова много презъ тъмното 

ср-вднев-вковие за освобождението на Бъл

гария. Не бtше ли т-вхната стопанска си· 

ла, що подхранваше жаждата за свобода 



и докара прочутото възстание, което раз· 

сипа селището? 

Каницъ пише: ,,Въ много м·вста, на

примъръ, въ балканскитt, кждето тур

цv.тt, не еж надниквали никога, и кждето 

нt.кои градове като Габрово, Троянъ и 

Калоферъ се управляватъ до известна 

степень самостоятелно, индустрията се 

намира въ цвътуще състояние и би до

стигнала до висша степень на развитие, 

ако не и попръчи руско-турската войн11 

презъ 1828 година". 

Кожухарството, обущарството, капри-

нарството, абаджийството, самарджий-

ството, rайтанджийството, желъзарството, 

ножарството, коюмджийството и толкова 

сще други занаяти еж свързани непо

сръдствено съ суровитt, материали, до· 

би1:ани отъ плаt.ината. 

Тетевенъ презъ шестнадесетия и се

демнадесетия въкъ е важенъ търговски и 

r•ромишленъ центъръ. Въ него се произ

f!еждатъ кожи и сахтияни. Работили еж 

се аби, кожуси, каплами, обуща, пре

дълъ се е памукъ, изработвали еж се ко

нрина J:I ленъ, бакъръ и дърводълски из
дълия. Ималъ е развити жел-1,зарски, зла

тr.рски и самарджийски еснафи. Произ

веденитъ стоки еж се продавали по села

т:: и градоветъ край Дунава. Много отъ 

тъхъ еж и.знасяни по Влашко и Молдова, 

въ Австрия и Германия, както и на югъ 

01 ъ Балкана. Въ самия rрадъ Cli'i ставали 

голъми търговски панаири. 

Котленцитt, развиватъ скотовъдство

то едвали не до австралийски размъри. 

450.000 глави овце, от,лежда,!;!и дори въ 

чужди земища, гдето тt, еж били своеоб· 

разни колонизатори. Произведената BЪJI· 

на се е събира,1а въ Котелъ, за да се пре

работи на аби и други подобни произ

ведения. 

Сливенци презъ XVII въкъ, по време 

на добъръ обмънъ еж превозвали на 

юrъ повече отъ 1000 топа J3ълнени мате
рии, които, пресметнати П(,) 70 гроша Cli'i 

давали сливенски износъ къмъ 1.500.000 
лева. И то само отъ ямурлуци. Все тамъ 

се развива и металната индустрия, осо

бено оржжейната, и разни други занаяти. 

Въ Карлово, Котелъ, Калоферъ, Со

потъ е цъвтъло гайтанджийството, та

баклъка, копринарството. Въ дванадесет

хилядния rрадъ Карлово, по онова време 

CNi се изработвали по триста хиляди ов

чи и кози кожи. Само. за Ромъния еж се 

изнасяли за сто хиляди лева табашки сто· 

ки. Калоферъ ималъ 1200 чарка за гай

танъ. ,,Всъки чаркъ изплиташе годишно 

по 2.000 топа rайтанъ ... Всичко печалба 
се получаваше 2.500.000 гроша". 

Сжщото е положението въ Панагюри

ще, Копривщица, гдето е имало 1500 абад
жии. Сжщото е въ Казанлъкъ, гдето би· 

ло развито мутафчийството, сапунджий

ството (20.000 оки сапунъ и 28.000 оки 

свъщи), желъзарството, грънчарството, 

казанджийството, кожухарството. Въ Сз

моковъ се развива желъзарството, което 

задоволява нуждата отъ желъзо на цълз 

България. 

Развитието на всичкитъ тия занаяти, 

коит-9 придобиватъ вече индустриален ь 

хнрактеръ, разрастването на свързаната 

съ занаятитъ търговия поематъ важенъ 

дълъ въ българското Възраждане, чие

то изтъкване не е наша задача. Почва 

единъ СJ!ОЖ6НЪ икономически и обще

ственъ процесъ, който се изразява въ еж· 

що така сложни обществени и по.~ити· 

чески борби. Възстанията се разливатъ 

на вълни презъ всъко десетил·втие, но 

независимо отъ тtхната икономическа 

основа и политически стремежи, почти 

всички се опиратъ стратегически на пла

нината. 

Хъшоветъ отъ Браила и Букурещъ за 

Балкана блънуватъ, възстаническитъ че

ти за него се стремятъ. Полето е пълно 

съ измами и предателства - планината 

си остава !-lай-въренъ .закрилникъ и по

мощникъ. Въ нейнитъ потайни усои се 

свиква първото Народно събрание на 

Оборище, по нейнитъ върхове се сливатъ 

зловещитt, отблъсъци отъ пожарищата 

на Априлското възстание съ зарята на 

толкова очакваната свобода. 

Много въкове бъха минали отъ вре

мената на Аспаруха, Крума и Асеня. Не

мощнитъ стрели отдавна бъха замъстени 
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0·1ъ смъртоноснитt дула на пушкитt и 

топоветt, но по нtкаква жестока шега 

на историята, българитt трtбваше да ут

върдятъ възкресението си пакъ въ бал

кинскитt клисури, като повторятъ похва

титt на своитt прадtди: да скачатъ „ка

то елени и кози" и да обсипватъ турски

тt пълчища по Шипка съ дървета и 

скали. 

древния Хемъ. Останалъ бt тои едни

чъкъ закрилникъ на поробения народъ, 

помогна му той въ последния бой съ вt

ковния врагъ и народътъ победи. 

Затова освободениятъ наро~ъ ще пtе 
до края на свtта пtсни за гордтt и пла

нинитt, за букитt и орлитt, за потоцитt 

и безднитt, за облацитt и буритъ, ще 

имъ плете легенди и ще ги предава от·ь 

родъ въ потомство . 
Не се излъга нtкога младиятъ ханъ, 

като завеща на своя народъ вtрата си въ 
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Н'ВЩА, КОИТО ВС'ВКИ БЪЛГ АРИНЪ ТР'ВБВА 
ДА ЗНАЕ: 

АМИ БУЕ пжтешественинъ, обинолилъ 

Б а л н а н с н и я т ъ п о л у о с т р о в ъ в ъ 1836 г о ,l( и н а, 

п и ш е з а В и т о ш а: 

,,Азъ вече си представямъ, когато се направятъ тур

rнитt държавни желъзниuи, нанъ членоветъ на Алпийс,п~я 

нлубъ и много туристи ще побързатъ да се изначатъ на 

Витоша. Тамъ ще се направи хотелъ-гостилниuа, а долнап1 

станция ще бжде Радомиръ, Самоновъ или София. 

Пжтьтъ до високия Олимпъ е романтично пренра

сенъ. Воденъ въ Македония е прелестенъ, но изгледитъ QТЪ 

Витоша 'надминаватъ всичко. Намира ли се нънжде поне 

единъ толкова леснодостжпенъ връхъ, отъ който се от

криватъ толкова разнообразни гледни? София и Витоша еж 

нераздълни, както еж Неаполъ и Везувий". 

А. Б Л А Н К И - В ъ н н и r а т а с и „П ж т у в. а н и я и з ъ 

Б ъ л r ар и я'' от ъ 1841 r оди на пише за Б i; л о -
град чин ъ: 

,,Тъснитъ проходи на Олилулъ въ Провансъ, прохо

дътъ Паннорбо въ Испания, Алпитъ, · Пиринеитъ, най-ди

витi; Тиролски и Швейцарски планини не могатъ. съ нищо 

да се сравнятъ съ Бълоградчишнитъ!" 

" 



Калиакра М. Сънъзовъ 

ЗАКОНОПРОЕКТЪ ТЪ ЗА СТОПАНСКИ ТУРИЗЪМЪ 
ВЪ БЪЛГАРИЯ 

Найденъ Памуkчиевъ 

За сто11ански туризъмъ у насъ се го

вори отъ доста отдавна. Въпръки това, въ 

смисъла, който му се дава въ чужбина 

- модерно п;v;туване за удоволствие и 

спортъ, изJ1етуване, отпочиване, лътуване 

и лъчение, стопанскиятъ туризъмъ въ 

България е въ своето нзчало. Първитъ 

радетели у насъ, преди още дъ·ржавата дз 

спре вниманието си върху този съ сто

панско зн?.чение отрасълъ, еж организи

ранитъ бъJ1rарски туристи, които чрез·ъ 

сноитъ мощни организации Бълг._арскиятъ 

туристически съюзъ и Юношескиятъ ту

ристически съюзъ, принесоха неоценима 

:ч1слуга на страната ни. Чрезъ своята про

па_гандна дейность, особено въ чужбина, 

тъ привлъкоха първитъ групи чужди ту

ристи, за които тогава България бъше 

съвсемъ непозната страна, и на базата на 

взаимни гостувания и опознавания, по-

ложиха основигв на стопанския туризъмъ 

и у насъ. За него днесъ се откриватъ пер

спективитъ на едно щастливо бждеще, 

Държавнат.:1 ' rрижа за стопанския ту

ризъмъ у насъ започва отъ 1933 r., когато 
се създэ:де съ бюджета длъжностьта 

,,чиновникъ по трафика", комуто се предо

стави да насърдчава туризма въ Бъл

гария. С;v;щата година, ,съ правилникъ на 

Министерския съветъ, се създаде пакъ 

при Дирекцията на желъзницитъ, Постоя

нснъ комитетъ за стопанския туризъм·ь. 

Презъ 1935 година, се учреди „Бюро за 

международенъ туризъмъ и пропаганда", 

което вече презъ 1938 година се транс

формира въ „Служба за стопанския ту

ризъмъ" при Дирекцията на желъз!lици

тъ. Тази служба, обаче, и въ тоя вид'l:S; въ 

който сега с;v;ществува, е далечъ недо

статъчна и не въ състояние да дава пра-
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вилна насока и урегулирване на този тъй 

важенъ и съ гол'hмо стопанско и общест

вено значение въпросъ. Държавата много 

добре прецени това и се помжчи да даде 

правилно разрешение на въпроса, чрезъ 

новия законъ за стопанския туризъмъ, 

който сега се разисква въ Народното съ

брание. 

А за да се види какво значение може ца 

има за насъ стопанския туризъмъ, доста

тъчно е да се споменатъ само н'hколко 

цифри. Презъ 1935 г., страната ни е била 

посетена отъ около 9.000 чужди туристи, 
които еж оставили 45 милиона лева при

ходъ; презъ 1936 г. - 8.500 души, оста
вили 44 милиона лева приходъ; презъ 

1937 г. - 8.000 души и приходъ 42 ми
лиона лева; презъ 1938 г. броятъ на чуж

дит'h туристи нараства на 12.000 души, 
които оставятъ приходъ на страната ни 

50 милиона лева, а презъ 1939 r. имаме 
вече J 5.000 души, а приходътъ уве;личенъ 
на 66 милиона лв. Курортното д'hло сжщо 
така отбелязва разрастване. Докато презъ 

1935 г. въ 45 курорта Cffi л'hтували само 

130.000 души, презъ 1939 год., т'h вече на
растватъ на 210.000 души. 

Всички т'hзи официални данни идатъ 

да ни покажатъ, че въпр'hки малкото 

грижи, които до сега сме положили за сrс

панLкия туризъмъ, той започва своит'h 

първи стжпки къмъ едно св'hтло бждеще. 

Тукъ виждаме и смисъла на думит'h на 

Министра на жел'hзницит'h г. Д-ръ Ив. 

Горановъ, казани къмъ мотивит'h на за

конопроекта: ,,Дълrъ е на вс'hки гражда

нинъ да подкрепя съ всички сили поощре

нието на стопанския туризъмъ въ Бъл

гария и да сътрудничи за запазване до

брото име на страната. Съ това той пома

га на Родината си, на своит'h съграждани 

и на себе си". 

Следъ добре обоснованата мотивиров

ка на докладчика, пръвъ взе думата по 

законопроекта з~.> стопанския туризъмъ, 

Съюзниятъ председатель г. д-ръ Божко 

Ковачевски, народенъ представитель. Въ 

отлично аргументираната си речь, между 

другото той каза: 

,,Когато . говоримъ за стопански тури-
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зъмъ у насъ, ще тр'hбва да подчертаемъ, 

Чti това е Българскиятъ туристически 

съюзъ, който пръвъ заговаря за стопаа· 

шото значение на туризма. Още Алеко 

константиновъ въ своит'h фейлетони от

белязва това, като на едно м'hсто казва: 

„Гъркътъ обича Гърция, защото вс'hю1 

педя земя м'hсто въ неговото отечество 

му напомня за славни исторически съби

тия, на които свидетели еж и до ,1.нес1, 

сжществуващит'h паметници на висока 

култура; швейцарецътъ обожава своята 

Швейцария, защото вс'hки кжтъ отъ не

говото отечество привлича посетители и 

му принася ср'hдства ::>а сжществуване. 

Ние не можемъ да се похвалимъ като 

rърцит'h съ славна история, н'hмаме па

метници, които да даватъ храна на на

ционалната ни гордость, но ако н'hмаме 

славна история като гръцката, ние имаме 

чудна природа като швейцарската. Слав

ното минало не топли гръцкия народъ, а 

швейцарската природа топли и храни 

швейцареца. Ние не ум'hемъ да я це
нимъ ". 

По-нататъкъ въ своята дейност~, 

Българскиятъ туристически съюзъ не 

ьrднажъ е подчертавалъ знэч-ението на 

с1опанскип туризъмъ. Презъ 1927 r. въ 

с1юя ХХ редовенъ конrресъ се изнесе 

<.пециаленъ рефератъ върху значението 

ни стопанския туризъмъ у насъ". 

Следъ това той се спр'h върху напра

веното въ тая область отъ Б. д. ж. -
Г J1авната дирекция на народното здраве 

и н'hкои общини - Варна и др. и про

дължи: 

,,Отъ тая кратка екскурзия върху гри

жит'h з,1 стопанския туризъмъ у насъ е 

ясно, че досега усилията еж били раз

пил'hни. Законопроектътъ иде да обедини 

всички rия усилия. Тр'hбва да се даде по 

тuзи начинъ единъ rол'hмъ тласъкъ на 

стопанския туризъмъ въ България. И 

CJrara се въпросътъ: има ли благоприятни 
условия зu-развитието нв стопанския ту 

ризъмъ у насъ? На тdзи въпросъ може 

д". се отговори напълно утвърдително, 

тъй като въ всt.ко едно отношение Бъл

r,,рия е облагоприятствувана: много и 



µазнообразни бани - повече отъ сто

тина великолепенъ морски брtrъ, 

който съчетава едни отъ най-добритt. 

условия - умt.ренъ климатъ, слаби ва

лежи, горещъ день, хладна нощь, пар

кове - удобни м·l,ста за високи клима

тични станции и най-после великолепни 

обекти аа планинарство, бележити исто

рически мt.ста, каквито еж нашитt. мана

с1 ири: Рилскиятъ, Преображенскиятъ, 

Троянскиятъ, и т. н. 

Цt.лиятъ този капитаJ1ъ би моrълъ 

ца се използува, като се създадатъ усло

вия. Изобщо, трtбва да се създадатъ ми

нимални условия, такива, на каквито чо

вt.къ е навикналъ въ кжщ:1, т. е. да не е 

поставенъ въ лишение. А това еж, без

спорно, онъзи условия, I<оито азъ из

броихъ въ началото: удобни съобщения, 

благоустроени курорти, улици, добра 

вода, удобни хотели и квартири, здрава 

изобилна и разнообразна храна, по въз

можность намалени цени, добри обноски 

съ гоститt. и т. н. При тия налични yCJIO· 

вия единъ законъ за стопанския тури

зъмъ е необходимъ". 

Проследявайки от дt.лнитt. ч,1е1-1ове на 

законопроекта, д-ръ Ковачевски изтъкна 

положителнитt. и отрицателни страни въ 

нt.кой отъ тt.хъ и особено подчерта зна

чението на една смислена и активна про„ 

паrанда въ чужбина отъ наша страна. 

„Най-после азъ бихъ се спрt.лъ, каза 

д-ръ Ковачевски, по-специално на уча

стието на Българския туристически съюзъ 

- една орrанизация съ безспорни заслу

ги къмъ нашата общественосrь, дала до

с1·атъчни доказателства за това, че има 

присърдце и стопанския туризъмъ. По 

моето мнение, ще трt.бва да се предвиди 

нейното участие по-дейно въ всички ко

митети, които ще предвижватъ стопанския 

туризъмъ, а така сжщо да бжде подкре

. нена въ нейното материално строител

ство. Въ чл. 32 се говори за какви цели 

се изразходватъ събранитt. суми. Менъ 

ми се струва първо, че наредъ съ ония 

СУ,МИ, които биха били давани за по

стройки въ rрадоветt ще трtбва да се 

предвиди и помощь специално за Бъл-

rарския туристически съюзъ, за неговото 

материално строителство, което изра

зява въ строежъ на хижи и заслони въ 

н11шитt. планини. Въ това отношение 

Съюзътъ може да използува тt.зи срt.д

ства еднакво за маркиране въ планинитt, 

а така сжщо и за създаване на специални 

туристически спални. Последнитt се из

ползуватъ не само отъ туриститt, но и 

предимно отъ младежьта, която ние ще 

трt.бва да привикнемъ да излетува. И въ 

тс.ва отношение ние ще трtбва да взе

мемъ добъръ примtръ отъ онова, което 

е направено въ Германия и др. страни, 

които се посещаватъ отъ милиони мла· 

д€·Жи и по този начинъ имъ се дава въз

можность, обикаляйки при най-голtми 

удобства и много евтино, да опознаятъ 

страната. 

Когато rоворимъ за Българския тури

стически съюзъ, чиито заслуги въ това 

отношение бъха подчертани и отъ Пра

вителството на последния юбилеенъ кон

гресъ въ Бургасъ, кждето уважаемиятъ 

министъръ на правосждието r-нъ Мита

ковъ поднесе специални поздрави за до

сегашната дейность на Съюза, ще трtб

ва да се изтъкне, че Съюзътъ направи 

едно искане да се създаде специаленъ 

законъ за туризма въ България въ сми

сълъ - законъ за планинарството у насъ, 

чрезъ който да се даде възможность на 

Съюза да провежда своето дtло, което е 

дtло само отъ полза за обществото. 

Г,езъ да говоря за неrовитt морални за

с.чуrи бихъ изтъкналъ онова, което е на

правено въ планинитt. Благодарение на 

този ентусиазъмъ и на тая всеотдайна лю

бовь къмъ дt.лото на туристическия съ

юзъ ние имаме повече отъ 60 хижи въ 
ш1анинитt и 10 дома въ редица наши 

градове. Тtзи хижи еж на разположение 

на всички, които възлизатъ_ въ планини

тt. Tt. ще дадатъ, смtтамъ азъ, и rолt.

ма възможность на всички младежи, 

с.чедъ като бжде приетъ законътъ за ор

ганизацията на младежьта, особено при 

излетуването имъ изъ планината, да на

мt.рятъ удобенъ подслонъ. И въ това от

ношение З:! изграждане цt. ,1остната сис-
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тема отъ пл~нинско строителство ще 

тр-ъбва Бълrарскиятъ туристически съ

юзъ да б;,,де подкрепенъ, защото знай

но е, че всички сръдства, които еж бнли 

дадени нему с;,; били използувани най

рационално и най-умъстно. Ако напра

вимъ единъ преrJ1едъ на онова, което 

Съюзътъ е получилъ като 110мощь отъ 

държават.а и общинитъ, ще тръбва да от

бележимъ, че · срещу тоя строежъ, който 
възлиза на стойность надъ тридесеть ми

лиона .пева, помощьта, която е дала дър

жавата възлиза .само на _нъколко ми.rшо

.на лева. Другитъ сръдства с;,; помощь 

дадена въ натура, най-чеото помощь отъ 

туристически гl, дейци, защото почти всъ

ка една отъ туристическитъ хижи е свър

аана съ името на н·I,кои отъ мъстнитъ 

туристически дейци, който, било съ лич· 

+ 

Калиакра 

294 

11и сръдства, биJIО чрезъ ,111ченъ кf)е/(у{тъ, 

еж под11оыогнали строежа i-!a тъзи п.1а

нински хижи." 

Рсчьта на нашия председатель Д-ръ 

Ковачеrзски, изпратена съ продължителни 

р;у;коплъсю>.ния, иде да покаже, че народ

ното представителство цени дълото на Б. 

т. с. Тази положителна преценка, както 

11 вързта, че нашата общополезна дей

нс·сть ще намъри щедр~.та подкрепа на 

д1: ржава, парламентъ и общество, внася 

свъжи струи и насочва б;,,днитъ съюз

ни дъла къмъ нови творчески постиже-

1,,:/. 
Законопроектътъ за стопанския тури

зъмъ бъ прие.тъ на първо четене и из

пратенъ въ съответната комисия. Върху 

1:еговата сжщность и постзновления ще 

се спремъ при втори случай. 

Т. Велчеnъ 



ТУРИСТИЧЕСКО ЛЪТО 

Георги Драгоевъ 

Рtдко въ сжществуването на Българ
ския туристически съюзъ е имало такава 

пJrодовита година въ областьта на мате 

риалното му творчество. И затова съ 

основание изтеклото лtто можемъ да на· 

речемъ т у р и с т и ч е с к о л ъ то. 

По едно щастливо съвпадение, плодо 

витото туристическо лъто съвпада съ 40 
годишнината на Бългаrския туристиче · 

ски съюзъ, която бъ отпразднувана въ 

края н,з м. юлий въ Бургасъ. Тази 40 ГО· 

дишнина, макаръ и скромно отпразднува

на, поради развиващитъ се международ

ни събl'тия, бъ едно rолъмо тържество 

за орrанизиранитt български туристи, эа

щото на юбилейния съборъ въ Бурrасъ 

се подчерта по единъ внушителенъ нз· 

чинъ отъ страна на официалнитъ власти 

и представителитъ на общественитt ОР· 

ганизации културното значение на Бъ.1-

r~рскин туристически съюзъ за българ

ския народъ и за развитието на туризма 

въ страната ни. 

Юбилейниятъ съборъ бъ· предшеству 

ванъ отъ първото у насъ радио-преда

Енше отъ Черни връхъ чрез.ъ уредения 

-отъ Радио-София туристически часъ. Та

зи оригинална и интересна инициатива 

на Радио-София, подкрепена отъ Цен

тралното настоятелство на Българския ту

ристически съюзъ, бъ успъшно проведе

на на 20 ЮJIИЙ вечерьта и на 21 юлий сут
риньта. Това бъ едно ново постижение на 

организиранитъ български туристи, по

стигнато на Черни връхъ, кждето преди 

40 години се роди идеята за организира· 
ния туризъмъ въ нашата страна. 

При приключването на своята 40 ГО· 

дишнина, Българскиятъ туристически 

съюзъ, въренъ на заветитъ на онъзи, 

които насочиха на времето българскитъ 

синове къмъ роднитъ планини, отдаде за·· 

сд)lжена почить на обичания отъ всички 

народенъ поетъ и ненадминатъ пъвецъ на 

родната природа Иванъ Вазовъ. На 24 
августъ въ „Великата рилска пустиня", 

която той дивно възпъ, се освети високо

ш1анинския заслонъ, който носи неговото 

име. При „Пазаръ дере" въ Рида сега се 

издига една величествена високопланин

ска хижа, която ще напомня на покол'h
нията, наредъ съ огромното творчество 

на Иванъ Вазовъ, за стихийната му обичь 

къмъ всичко родно и за голъмата при

знателность на организиранитъ българ

ски туристи къмъ дъJrото на rолъмия на

роденъ поетъ. 

Българскиятъ туристически съюзъ не 

забрави и вдъхновения бълrаринъ Алеко 

Константиновъ, който преди 40 години 

поведе първитъ бродници изъ роднит-h 
rшанини. На 28 августъ Витоша и Черни 

връхъ бъха свидетели при освещав_ане 

орелефа на Алеко на хубавитъ чувства ·и 
rючить, които орrанизиранитъ бъл~арски 

туристи питаятъ къмъ родоначалника на 

организирания туризъмъ у насъ. 

Заредиха се следъ това още нъколко 

п,ржества изъ роднитъ планини, които 

бъха щастливия завършекъ на непосил

ния трудъ и голъмитъ жертви на органи

зиранитъ български туристи при изграж

дането на тъхнитъ хижи въ Стара-пла

нrша, Родопитъ, Пиринъ и Странджа. 

На 8 септемврий при особена търже

ственость, се освети великолепната хижа 

,,Узана" на габровскитъ туристи при сте

чение на хиляденъ народъ. Туристиче

скиятъ праздникъ се превърна на rолъмо 

народно тържество, тъй като на тоя день 

се празднуваше и присъединяването на 

Златна Добруджа къмъ майката-отече

ство. Ръдко нашитъ планини еж били 

свидетели на такъвъ възторгъ и въоду

шевение! 

Въ сжщия день, плъвенскитъ тури

сти поставиха началото на едно скжпо 

свое дъло. Положи се основния камъкъ 

на хижа „Козя стена", която амбициозни

тъ и преданни на дълото плъвенски ту

ристи успъха само въ продължение на 

:tва месеца да завършатъ. 
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Малко по-късно - на 22 септемврий 

при едно мило туристическо търже

с1 во се освети хижа „Здравецъ", която е 

една отъ най-хубавитt и отлично обза

ведени хижи у насъ. Строена съ непосил

ния трудъ на пловдивскитt туристи и съ 

щедрата подкрепа на известния пловдив

ски туристъ и rражданинъ, r. Дончо Ча
къровъ, хижа „Здравецъ" и днесъ и утре 

ще бжде гордость на пловдивчани и на 

китнитt Родопи. 

Въ това _време мълчаливо подетата 

още въ началото на лtтото работа по по

строяването на най-rолtмата съюзна хи

жа въ Пиринъ напредваше. Днесъ хи

жата „Елъ-тепе", за която организирани

тt. туристи отъ Банско не пожалиха ни

какви жертви, а повечето отъ съюзнитt 

клонове я подкрепиха материално, е поч

ти завършена и ще бжде тържествено 

осветена презъ 1941 година следъ събора 
на Българския туристически съюзъ, кой

то ще се състои въ тоя градъ. 

Следъ изнасянето на юбилейния съ

боръ, бургаски туристи отбелязаха още 

едно постижение, което е толкова по

ценно, защото се отнася къмъ малко из

вестния и познатъ странджански край. На 

13 октомврий се освети хижата „Князъ 

Симеонъ", която бургаската община по

дари на клона „Странджа", а последниятъ 

я обзаведе напълно и я направи годна за 

използуване. 

Макаръ и неосветена, завършена бt 

презъ настоящето лtто съ изключител

нитt усилия на орrанизиранитt туристи 

въ Калоферъ и хижа „Рай", която ще се 

използува отъ всички любители на Бал-
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кана още презъ настоящата зима. 

Къмъ обилнитt постижения на тури

стическото лtто, не можемъ да не приба

вимъ и завършването на хижата-наблю

дателница на Фердинандовъ връхъ, чието 

скромно освещаване се извърши на 3 
ноемврий. Това е третата по редъ придо

бивка, следъ Мусала и Черни връхъ, въ 

която организиранитt туристи вградиха 

своитt усилия и принесоха своята дань 

на родната наука. 

Сега предстои и завършека на творче

ското дtло въ планинитt на орrанизира

нитt туристи презъ и.зтеклото лtто. Ско

ро ще бждатъ осветени разширения ви

сокопланински заслонъ „Мальовица", въ 

изграждането на който иматъ еднакъвъ 

дtлъ пернишкитt и самоковскитt тури

сти, както и новата придобивка въ Рила 

шrанина - заслонътъ „Свети Иванъ Рил

ски", построенъ отъ Светата Рилска оби

тель, Столичната община и Българския 

туристически съюзъ. Последниятъ ще се 

стопанисва отъ Българския туристически 

съюзъ и ще бжде откrитъ още презъ 

настоящата зима за посещения. 

Годината 1940 донесе 40 годишнината 
на Българския туристически съюзъ, както 

и едно богато по съдържание т у р и с т И· 

ч е с к о л t т о, което чувствително за

кржгли творческото дt.~о на орrанизира

нитt туристи. Да пожелаемъ въ следва
щитt 10 години Българскиятъ туристиче
ски съюзъ да запълни още малкото 

празднини изъ нашитt планини, за да на· 

сочи следъ това своя поrледъ къмъ но

витt задачи, които разрастването на ту

ристическото движение въ нашата страна 

му налага! 



СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

Височайше внимание. Централното на· 
стояте,1ство на Б. т. с. е получило след
ното писмо отъ канцеларията на Негово 
Величество Царя: 

„Негово Величество Царьтъ, троrнатъ 
отъ любезното внимание на Българския 
туристически съюзъ да Му поднесе юби
лt:йното издание на сжщия „40 години ту
ризъмъ въ България", както и една rо
дишннна на списанието „Български ту
ристъ" ме натовари да изкажа Вамъ и на 
Централното настоятелство Неговата ис
крена блаrодарность, заедно съ най-до
бритъ Му благопожелания за преуспъва
не на съюза. 

Натоваренъ СЪ"IIЪ да Ви предамъ еж
що и блаrодарностьта на Нейно Вели
чество Царицата и на Тъхни Царски Ви
сочества Князъ Кирилъ и Княгиня Евдо
кия за изпратенит1; Имъ екземпляри отъ 
сжщото юбилейно издание. 

Приемете моля увърение въ отлични
тt ми почитания." 

Д-ръ П. Костовъ 
Леrационенъ съветникъ 

* 
Избраната отъ Юбилейния съборъ въ 

Бургасъ Съюзна управа е разпредъли
ла длъжноститъ си, както следва: 

Централно настоятелство: председа
тель д-ръ Божко Ковачевски, подпредсе
датели Димитъръ Кокошковъ и Георги 
Драгоевъ, секретарь Иванъ Н. Ивановъ, 
касиеръ Петъръ Хаджиевъ, редакторъ 
Божидаръ С1 оичковъ и членове Арх. 
Генчо Скордевъ, Тодоръ Тодоровъ, д-ръ 
Андрей Пиперовъ, Брайко Георrиевъ, Пе
търъ Джамджиевъ и Любенъ Тодори
нс,въ. 

Съюзна контролна комисия: председа
тель Иванъ Хр. Ламбовъ и членове Ми
шшъ Кузовъ и инж. Иванъ Ивановъ. 

Поради заминаването на д-ръ Андреи 
Пиперовъ въ чужбина, мъстото му се зае 
с1ъ първия подгласникъ Ал. Лефт~ровъ. 

* 
Съюзниятъ председатель д-ръ Божко 

Ковачевски, изнесе предъ микрофона 
на радио София на 11 ноемврий т. г. 
сказка на тема: ,,Идеи и творчество на 
българския туризъмъ". 

На 25 немврий т r. предъ Радио Со
фия говори завеждащъ пропагандата при 
Съюза г. Найденъ Памукчиевъ на тема: 
,,Къмъ орrанизиранъ туризъмъ". 

И дветъ сказки се изнесоха отъ името 
и по искане на Б. т. с. 

Презъ месецитъ ноемврий и декем
врий членътъ на Цк Брайко Георгиевъ е 
носетилъ съюзнитъ клонове въ Види.нъ, 
Вr,аца, Червенъ бръгъ, Плъвенъ, Сви
щовъ, Русе, Разrрадъ, Шуменъ, Варна, 
Габрово, Казанлъкъ, Стара Загора, Сли
венъ, оургасъ, Айтосъ, Карнобатъ, Чир
панъ, Пловдивъ и Пазарджикъ. 

1 lочти въ всички градове той е ималъ 
сръща съ настоятелствата на съюзнитt. 
клонове и е размънилъ мисли по общи
тъ съюзни въпроси и такива, интересу
ващи от дълнитъ клонове 

Въ обиколка по съюзнитъ клонове е 
и завеждащиятъ съюзната пропаганда 

Найденъ Памукчиевъ, който при своитъ 
посещения изнася сказки и прожектира 

цвътни диапозитиви съ новия прожек
ционенъ апаратъ на Б. т. с. 

До сега е посетилъ и изнесълъ съ го
лtмъ успъхъ сказки въ Чепеларе, Казан
лъкъ, Стара Загора, Пловдивъ, Пазард
жикъ и др. Всички еж били масово посе
тени отъ гражданството и учащата се 

младежь. 

* 
Въ края на ноемврий Българскиятъ 

а1тийски клубъ по единъ скроменъ на
чинъ отпразнува 10 годишнината на клу
ба. По този случай Ц. н. отправи след
ната телеграма до Б. а. к. 

„Българскиятъ туристически съюзъ е 
щастливъ да Ви отправи своитъ сърдеч
ни другарски поздрави по случай де
сеть годишнината на Алпийския клубъ. 

Присъединявайки се къмъ Вашето 
праздненство, бъларскитъ туристи ще 
очакватъ съ радость Вашето по-тъсно 
сътрудничество и осжществяване на тъх
нитъ голъми задачи. Здравейте!" 

Д-ръ Ковачевски 
Председатель Българския туристически 

.съюзъ 

* 
Пu инициативата на съюзния подпред-

седатель Георги Драrоевъ и на чле
новетъ на клона „Девненски извори" 
Иванъ Бончевъ и Иванъ Бъчваровъ, кои
то еж премъстени на служба въ гр. Доб
ричъ, е основанъ въ сжщия rрадъ пър-

. вия добруджански клонъ на Българския · 
Т) ристически съюзъ, който ще носи име
то „Калиакра" 

* 
Централното настоятелство е приело 

за редовенъ клонъ на Б. т. с. възобнове
ното туристическо дружество „Разбойна" 
-· Котелъ. 
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клоновъ 

Софийскиятъ КJIОнъ отъ Б. т. с. ,,Пла
ш:нецъ" продължава своята усилена из
летна дейность, като всt.ки нед·вленъ и 
праздниченъ день урежда по нt.коJ1ко из
.11ета, подъ водачеството на изпитанитt. 
членове отъ rлаватарския съветъ при 

дружеството. 

Дружеството е започнало да издава 
свой :несеченъ вестникъ „Планинецъ" -
за туристическа пропаганда и просвt.та, 
отъ който вече еж излt.зли два броя. 

Клонътъ урежда ежемесечно с:вои дру
гарски срещи за всичю! свои членове и 

тъхнитt. близки. 

* 
Дамскиятъ комитетъ при Софийския 

клонъ отъ Б. т. с. ,,Алеко Константиновъ" 
е изнесълъ съ rол·вмъ успt.хъ на 3 декем
в~;ий т. r., другарска вечерь въ „Славян
ска беседа", на която еж присжтствува.111 
голt.мъ брой алековци и тъхни гости. 

На 14 декемврий т. г., въ салонитt. на 
Минния театъръ, се е състояла тради
щюнната „Г р а о в ска вечер ь", уреде
на отъ Пернишкия КJIОнъ „Голо бърдо". 
Вечерьта е преминала при голъмъ успъхъ 
и посещение отъ страна на пернишкото 

гражданство и отъ много туристи отъ Со
фия и ОКОЛНИТ'Б градов~ 

* 
Асеновградскиятъ кJ10нъ „Безово·' е 

уредилъ на 14 декемврий „Весела тi•ри „ 
етическа вечерь" въ Военния кдубъ, коя
то е минала при голъмъ успt.хъ. При
хсдътъ е п~,едназначенъ за фондъ хижа 
,,Гонда вода . 

* 
Презъ днитt. 29 октомврий до 4 ноеы-

врий въ мt.стностьта „П:с~заръ дере" въ 
Ри.ча, юндето е построенъ юбилейния 
съюзенъ заслонъ „Иванъ Вазовъ" еж вил
нt.ли страшни бури. Отъ rолt.мия студъ 
и снъговетt. единъ -овчарь е загина лъ и 
нtколко други еж пострадали. Остана
литt. овчари еж намt.рили спасение въ 

животъ 

съюзния заслонъ „Иванъ Вазовъ", който 
е билъ единственото мt.сто, кждето тt. 
еж моr J!И да се приютятъ. 

* Провадийскиятъ клонъ „Арковна" е 
избралъ нови управителни тt.ла, които еж 
разпредt.лили длъжноститt. си както 
сJ1едва: председатель Добри Тодоровъ, 
подпредседатель Борисъ Поповъ, секре
тгрь Дим. Любомировъ, касиеръ Дим. Ли
ровъ, пом. касиер'Ъ' Ив. Димитровъ, съ
ветници -ив. Костовъ, Тодоръ Вичевъ и 
Ив. Велевъ; контролна комисии Миланъ 
Михневъ, В. Сираковъ и В. Алексиевъ. 

НАШИ ПОКОйНИЦИ 

Въ началото на м. ноемврий е по
чиналъ отъ сърдеченъ у даръ видниятъ 

столиченъ лt.карь и професоръ въ меди
цинския факултетъ д-ръ Параскевъ Стоя
новъ. Покойниятъ бt. добъръ приятель на 
организир~.нит·в български туристи. За 
подарения отъ него на Б. т. с. наученъ 
трудъ „Хигиена на туриста", ХI-я редо
венъ конгресъ въ ПJ10вдивъ го е провъз
г ласилъ за благодетеленъ членъ на Бъл
г~рския туристически съюзъ. Покойннятъ 
бt. членъ па Соф. клонъ „Планннецъ". 

- Починалъ е въ Пазарджикъ Тодоръ 
Ив. Мумджиевъ, членъ на мt.стния клонъ 
,,Белмекенъ" и баща на клоновия предсе
д~,тель. 

- Въ Русе е починзлъ Иванъ ~им. По
rювъ, членъ на мt.стния клонъ „Приета". 

- Пловдивскиятъ клонъ „Калояновъ 
връхъ" е загубилъ своя ревностенъ членъ 
и дългогодишенъ туристически деятель 

Георги Бързаковъ. 
- Плt.венскиятъ KJIOHъ „Кайлъшка до

лина" е претърпt.J1ъ голt.ма загуба съ 
п1ъртьта на НикоJ~а Д. Белберовъ, единъ 
отъ дългогодишнитt. и преданни членове 
на клона. 

Миръ на праха имъ! 

СЪДЪРЖАНИЕ _ кн. 9-10. - Д-ръ Б. Ковачевски - Добруджа; Димитъръ А. Дланъ -
Добруджа; А. Монеджикова --- Хидрографски прегледъ на Добруджа; Проф. Батаклиевъ -
Геополитически прегледъ на Южна Добруджа; Павелъ Делирадевъ - Сждбата на Добруджа 
споредъ международнитt договори; Павелъ Делирадевъ - Описания на добруджанsки гра
дове преди 300 години; Петъръ Драгоевъ - Добруджа въ творчеството на Йорданъ Иовковъ; 
Людмилъ Руневски - Въ недрата на Витоша на 25. IX. 1940 rод..; Орлинъ Василевъ -
Планината като щитъ на българщината; Найденъ Памукчиевъ - Законопроектътъ за сто
пански туризъмъ въ България; Георги Драrоевъ-Туристическо лъто; Съюзни и клонови вести. 

298 



СЪДЪРЖАНИЕ 

НА 
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Драrоевъ Г. 
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Ковачевски Д-ръ Б. 
Памукчиевъ Н. 
Пиперовъ Д-ръ А. 

" Попирановъ Д-ръ Ив. 
Тодоровъ Т. 
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* * 

11. Идеологични 

Боевъ П. 

Поп~~ановъ Д-ръ 
Стефановъ Г. 
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Аяновъ Г. 
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Планинска религия 
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Религия и туризъмъ 
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Батаклиевъ Проф. Ив. 
Делирадевъ П. 

Кюрнчиевъ А. 
Монеджикова А. 
Хасъ Д-ръ Ернстъ 

VI. Планинарство и катера-
чество 

Георrиевъ Г. 
Броксъ Инж. Х. 
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Шаранковъ Д-ръ Ем. 
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Б. П Р И Л О Ж Е Н И Я 

Рила 
Камчия 
Пролtть въ Рила 
Снtжна гора 
Орловецъ - Рила 
Дунавъ край Силистра 

в. снимки 

Стр. 

71 

211 

211 

211 
211 

89 
181 
133 

17 
241 
271 

Мотиви изъ Добруджа 277 
- Балчикъ 267 
- Дунавъ при Тутраканъ 271 

Игра на вълнитt 159 
Риболовъ по Ропота·мо 163 
Ропотамо 167 
Нашето море 49 
На пжть · 50 
Странджа - с. Заберно 
Странджански гори · 177 
Пиринъ - Каменица 76 
Пиринъ - Дженrалъ 77 
Гросrлокнеръ 10 
На Цуrшпитце 11 
Къмъ Мальовица 40 
Къмъ висини 41 

- Рила - навеища на Трионитt 54 
- На пжть за Мусала 60 
- Зимни цвtтя 82 
- Мальовица 121 
- Пролtтни върхове 135 

.Живиять плетъ" на Царската рtка 234 
Витошка зима 20 
Изrрtвъ надъ морето 173 
Изъ Рила 23 
Изъ Рила 61 

- Бабини хурки 127 
- Изъ Пиринъ 191 
- Куминитt - Витоша 237 
- Тутраканъ 264 
- Пристанището на Балчикъ 269 
- Православенъ кръстъ изъ Добруджанската степь 261 
- Пазаръ въ Добричъ 267 

Разрушениятъ манастиръ край Добричъ 273 
Черква при Аккаданларъ 275 
Кладенецъ изъ равна Добруджа 285 
Балканътъ 5 

- Зима въ Стара-планина 14 

III 



I 

IV 

Козлевъ К. 

Кръ~някъ М. 
" Мирон.ски 

Наковъ Хр. 

Рун{~въ Д. 

Сах;~,шевъ I-1. 
Славчевъ 
Стамболски Л. 

Тен~~въ 
Христовъ Л. 
Uановъ U. Ил. 

" Uаневъ U. 

Шан~урковъ П. 
Щарлаковъ 

Безъ" автори 

- Кадемлия, гледанъ отъ .Пtещитt скали" 
-,- Момини сълзи · 
.:_ Мин·зухари на Узана 
- . Зимна тишина 

Дженгалъ - Пиринъ 
Ропотамо 
Устието на Ропотамо 
Общъ изгледъ отъ Ропотамо - Uарева рtка 
Дюни край Ропотамо 
Бургаския пристанъ 
Крайморски кремъ 
Зеленика 
Черноморски вълни 
Манастиръ на Св. Анастасия 
Рилски самотникъ 
Планинска гора 
Изъ Осогово 
Наблюдателницата на Черни-връхъ 
Хижа „Рай" 
НаС>людателницата „Фсрдинандовъ връхъ" 
Пжтьтъ на планинаря · 
Калиакра 
Рила - Безоблачно утро 
Рила - Вtковна борба 
Портата на Рупитt · 
Разтопени ледове 
Бtло мълчание 
l{ертозитt на Орловецъ 

- Скалйтt на Калиакра 
- Нарциси · 
- Срtдна гора 
- Долината на р. Тополница 

Облаци на Балкана 
Мазалатъ въ снtгъ 
Изъ Стара-планина 
Кадемлия 
Къмъ Мазалатъ 
Пиринъ - Стражитt 
Елъ-тепе и Кутело 
Хижа „Елъ-тепе" 
Скали край Смолянъ 
Мостъ край У стово 
Мостъ на р. Арда при с. Черногорци 
Кончето - Пиринъ 
Февруарско слънце · 
Хижа „Грайцеръ" съ седлото Трипахъ 
Веригата Мьозоле - Турнеркампфъ и ез. Шварцъ 
Връхъ Казбекъ 
Балканътъ зиме 
Хижа Вало - Монбланъ 
Планинска пролtть · 
Слийеме - Томиславовъ домъ 
Хижа „Кредерица" - съ върха Триrлавъ 
Хижа „Оборище" 
Симфония на морето 

- Бургасъ - Морското казино 
- Хижа „Князъ Симеонъ" 
- Бургасъ - Манифестация преди конгреса 

Освещаване знамето на Бургаския кл .• Странджа" 
Рила Мальошшко езеро . 
Рила - Гробътъ на Гошо Стоименовъ 

- Рила - Заслонъ „Ив. Вазовъ" 
Разлогъ - Началната табела на маркировката 

Стр. 

28 
112 
122 
22 

245 
231 
162 
164 
171 
174 
ёх;l 
182 
183 
184 
79 
85 

117 
242 
251 
251 

263 
111 
113 
115 
119 
129 
131 
279 
118 
123 
125 

8 
18 
52 
55 

6 
75 
87 

249 
57 
58 
59 
32 
43 
45 
47 
67 
81 
98 

137 
149 
150 
151 
172 
187 
203 
213 
216 
224 
230 
250 
252 




