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75 години от освобождението на Силистра





Допреди падането на комунистическия
режим у нас на вечерните проверки на 2
юни се произнасяха имената на дейци на
ДРО (Добруджанска революционна
организация) и по повод и без повод се
поднасяха венци на паметника им в града с
надпис Ботевия стих: „Тоз, който падне в
бой за свобода, той не умира”. Част от
силистренското население повярва в
контрабандно поднесените биографии на
дейците им. То не знае, че ДРО е създадена
по внушение на Комунистическия интер-
национал, т.е. на болшевишка Москва, и че
българските комунисти (за разлика от
комунистите на другите балкански
страни) още на първия си конгрес през май
1919 г. прегръщат сталиновата постанов-
ка по националния въпрос, което означава,
че той „представлява революционен, а не
конституционен въпрос”. Въоръжени с
тези идеи, БКП и ДРО се втурват в
Добруджанското националноосвободи-
телно движение с единствената цел да го
оглавят и да го превърнат в подведом-
ствено на Москва. При евентуален успех
(не без подкрепата на болшевиките) на
готвеното въстание в Добруджа тя
трябвало да се обособи в Добруджанска
съветска република в състава на бъдеща
Балканска федерация от такива републики,
а на населението ще му се подмени
историческата самоличност – вместо
част от българската нация ще се води
„добруджански народ”. Естествено е
местното население да не е съгласно с
тази противобългарска цел и да не
възприема ДРО като част от
Добруджанското националноосвободи–
телно движение.

В същото време дейците на ВДРО
(Вътрешна добруджанска револю-ционна
организация), борили се за осво-
бождението на Южна Добруджа и
връщането й към Отечеството, са
определени от българския комунистически
режим за „врагове на народа”, наречени
са „фашисти” и след деветосептем-
врийския преврат са осъдени от него чрез
т.нар. народен съд.

За да остане лъжата за национално-
освободителното движение на Добруджа
непоклатима в бъдещето, дейци на ДРО
(вече на пенсионна възраст), под
ръководството на идеологическия отдел
на ОК на БКП, написват мемоари, в които
съчиняват разни митове за мястото и
ролята на комунистическата организация
в освобождението на Южна Добруджа. С
това се цели да бъдат заличени от
страниците на историята, от паметта
на обществото, истината за събитията и
дейците, свързани с Добруджанското
националноосвободително движение.
Тогава и после те не искат да се хвърли
светлина върху случилото се, стараят се
да останат в народната памет, не като
предатели и убийци, а като спасители на
държавата, на населението. Може да се
каже, че тези съчинения са нещо като
продължение на „народния съд”.
Фактите и документите са подбрани
така, че да го подкрепят. Паралелно с
това се извършва старателно прочи-
стване на документалното наследство в
архивите и музеите.

Да се каже истината за Добруджанското
националноосвободително движение
означава и доколко сме предани на
Родината. Това ни задължава да разкрием
иманентната същност на организациите
в него и на политическото верую на
дейците му. Затова пред изследователите
му стои трояката цел: да се открие
търсената истина, след което да се
докаже, и най-сетне да се отличи от лъ -

1



жата, която е подобие на истина при
цялостното разглеждане на въпроса. В
полза на така поставената задача е
привличането, на колкото се може по-
голямо количество, извори. Слава богу
огромно количество документи са оцелели
от акцията на ОК на БКП и Държавна
сигурност за заличаване на историческата
истина.

Откриването на истината трябва да стои
по-високо от личните желания или
отношения, защото е престъпление изпол-
зването на разума за скриването или
извратяването й. Затова никога повече не
трябва да се допуска, тя да попада в окови
или да се приема за процес.

Голямата полза от отбелязване на
исторически годишнини е, и това е
парадоксално, че предоставят възмож-
ност да избягаме от времето, надничайки
в диалектическата същност на миналото,
настоящето и бъдещето.

В миналото откриваме корените на
настоящето, а в бъдещето виждаме да се
очертават все още премълчаваните въпро-
си от историята ни. Нашата цел (на
авторите) е преди всичко да ги посочим.
Народ, който не забравя историческата си
самоличност, изпълва със смисъл настоя-

щето си и е по-подготвен да посрещне
бъдещето.

Уважаеми читателю, изданието, което
държите в ръцете си, е само 28 страници.
Авторите са в състояние да ви поднесат
стократно по-голям обем, защото години
наред са проучвали българските архиво-
хранилища, и разполагат с хиляди страни-
ци документален материал. Изданието
обаче е едно успешно усилие да се покаже
историческата истина за тези доскоро
забранени за проучване въпроси от
българската история. То разкрива и
злините, нанесени на колективната
памет.

Похвално е, че община Силистра се
ангажира с отпечатването на това
изследване, посветено на всенародния
празник с непреходно значение още
отпреди 75 години. „Възвръщането на
Южна Добруджа е сред малкото
щастливи събития в новата българска
история, чиито трайни последици ни
радват и до днес” – пише акад. Георги
Марков. Този акт е голямо постижение на
българската дипломация начело с цар
Борис ІІІ, която проявява мъдрост,
далновидност и мяра в преговорите при
поставянето на националните искания.
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Възползвайки се от военното поражение на
България в Междусъюзническата война,
през 1913 г. Румъния анексира Южна
Добруджа.

Участието на България в Първата световна
война я довежда до нова национална
катастрофа. Резултатът е повторно
анексиране на областта. Следват две
десетилетия на хищно ограбване на
материалните блага и ресурси на тази
изконна българска земя, на нечуван терор и
унижения спрямо населението й. Това е
съпътствано с колонизация и прогонване на
хиляди български домакинства.

В Южна Добруджа е въведен специален
режим на управление. Румънската
държавна политика се характеризира с
фактическо унищожаване на местното
самоуправление и с неограничен произвол и
насилие спрямо местното население.
Църквите са обсебени и в тях са назначени
румънски свещеници. Училищата са
затворени. С много трудности и постоянни
ограничения в Силистра се разрешава
функционирането само на едно
първоначално училище, на една мъжка и на
една девическа гимназия. На последните

две учебни заведения обаче румънското
просветно министерство не признава
дипломите.

Чрез удвоени данъчни тегоби, ангарии и
реквизиции румънските чиновници
ограбват южнодобруджанските стопани.
Пагубно за тях се отразява и специално
въведеното аграрно законодателство, чрез
което са експроприирани около 40% от
поземлените им имоти. Настаняването на
голям брой колонистки семейства,
повечето от които са от гръцка
Македония, увеличава терора над
българите. Системните насилия и
убийства са чести явления, които
прерастват в масови погроми [1].
Усилията на румънските власти да
денационализират и асимилират
добруджанското население, имат за цел да
лишат добруджанци от историческата им
самоличност. Това става причина за
разрастване на националноосво-
бодителното движение в областта,
ръководено от емигрантския съюз
„Добруджа”, основан през есента на 1913
г. и Вътрешната добруджанска револю-
ционна организация (ВДРО), основана
през лятото на 1923 г. Паралелно с това
обаче групата на комунистите във ВДРО
получава нареждане от ЦК на БКП и от
Задграничното бюро на БКП в Москва,
съгласувано с Коминтерна, да оглавят
ръководствата им. След като не
сполучват, отново по заповед на същите
структури, те основават през 1925 г. своя
организация – Добруджанска революци-
онна организация (ДРО). Ръководството й
заложило в програмата си сталиновата
постановка по националния въпрос, която
не признава нацията за автономна
ценност, приемайки понятието
„добруджански народ”, въведено от Петия

Добруджанското
националноосвободително
движение – пазител
на българската историческа
самоличност

___________________

[1] Тодоров, П. Икономически живот на Добруджа
(1878-1940 г.). Икономически живот (1919-1940).
– Добруджа, 13, 1996, с. 260-292; Нягулов, Б.
Етнокултурни аспекти. – В: История на Добруджа
1878-1944, 4. Велико Търново, 2007, с. 417-436.
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конгрес на Коминтерна (1924). По-късно
отговорни дейци на БКП го развиват в
„добруджанска нация” [2].

Без да са осмислили задълбочено и
проумели необходимостта и ролята на
четите, създателите им и членовете на
първото ръководство на ВДРО ги определят
да бъдат основен фактор в Добруджанското
националноосвободително движение. Като
се вземе предвид различието в
политическата ориентация на членовете в
ръководството и липсата на строга
субординация във ВДРО, не са неочаквани
своеволията на някои чети, както и лесното
сформиране на други, извършващи срамни
безчинства и убийства, в т.ч. и поръчкови в
пределите на „Стара” България.

За ВДРО четите трябва: да поддържат
българския национален дух, да убеждават
местното население да не се изселва в
България, защото това е в услуга на
румънската националистическа политика;
да респектират румънските власти в
колонизирането на Южна Добруджа.
Програма, която не се реализира, защото
пълен контрол върху четите, и с помощта
на българските власти, не се постигнал [3].

И в началото на 30 – те години ЦК на ВДРО
не успява да наложи пълен контрол, а камо
ли да ликвидира нахлуванията на чети в
Южна Добруджа. Покровител на
четническата стратегия е Никола Кемилев и
групата около него. Оправданието им е, че
те се борят да блокират и ликвидират
каналите на ДРО към СССР, и за набавяне
на парични средства за организацията.
Всичко това подронва репутацията на
ВДРО, на съюза „Добруджа” и най-вече на
българското правителство [4].

Повечето от вътрешните легални дейци на
ВДРО категорично са срещу каквато и да е
революционна дейност, защото струва
твърде скъпо на местното българско
население [5].

Както можело да се очаква, не било трудно
на румънската пропаганда да вкара в едно

русло всички чети – разбойнически банди,
коминтерновски чети и чети на ВДРО,
наречени от нея комитаджийство. Срещу
него румънската власт организира
контрачети (трупа мобилъ), съставени
основно от колонисти. Под предлог, че
преследват комитаджии, те нападат
домовете на мирното население, ограбват
ги и често избиват семействата.
Терористичните им акции са укривани от
полицейските органи, а извършителите –
защитавани от съдебните органи [6].

Издевателствата на цинцарите спрямо
беззащитното местно население става с
мълчаливото одобрение на администра-
тивните, съдебните и полицейските
власти. Нещо повече, те са приветствани
от някои среди в Румънската държава и
квалифицирани като борба срещу
българския елемент. В такъв ултранацио-
налистически дух е призивът на в.
„Ромънул” през юли 1933 г. към
колонистите в Южна Добруджа: „Всички
познавате нашата борба срещу
българският елемент. Само вие живо я
водите в селата. Цялата борба не може да
има никакъв успех дотогава, докато вие
правите покупки при търговци българи,
посещавате лекари българи, храните се по
български кръчми и водите каруците си в
по техните ханове, а те с вашите пари
образуват комитети, съставят банди,
които ви нападат, купуват оръжие и се
___________________

[2] Милачков, В. Националноосвободителните
борби на добруджанските българи (1919-1940). –
В: История на Добруджа 1878-1944, 4. Велико
Търново, 2007, с. 373-407. [3] ИМ-Силистра, ф.
НИ-Д, инв.№ 1145. Велик добруджански събор
(3-5 октомври 1942 г.). – Стенографски протокол,
с. 163-164; Добруджа, № 111, 4 юни 1930. [4]
Тодоров, П. Освободителните борби на Добруджа.
Добруджанската революционна организация
1925-1940. С., 1992, с. 200-201; Златев, Л.
Вътрешната добруджанска революционна
организация (ВДРО) 1923-1940. Русе, 2009, с.156-
180. [5] ЦДА, ф. 948 К, оп. 1, а.е. 993, л. 6-8. [6]
Русенска поща, VІ, № 1812, 15 септември 1927;
Там, V, № 1206, 15 декември 1925.
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Членове на съюза “Добруджа” пред паметника на Апостола. Сред тях са Никола Кемилев, Аспарух
Айдемирски, д-р Петър Вичев, Стефан Боздуганов, Върбан Петров, Дочо Михайлов и др. София, 10 август
1924 г.

Делегати на ХV конгрес на съюза “Добруджа” на гроба на Стефан Караджа в Русе, 28 октомври 1931 г.
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готвят да ви издушат за една нощ. Когато
имате нужда от доктори, ходете при
ромънски лекари, защото слава Богу, имаме
много и най-добри лекари. Разберете, че не
само на думи, но и на дело трябва да
докажете, че сте решени да водите най-
голяма борба за преклоняване на грубия и
дързък българизъм.” [7]

Начинът, по който куцовлашките банди и
полицията оправдават нападенията и
грабежите, е следният: след като приключат
с „операциите” си, те съобщават в
полицията, че в еди кое си село има
извършен обир, и отиват да заловят
бандитите; те излизат извън селото,
изстрелват няколко патрона и се завръщат
победоносно, обявявайки, че са прогонили
комитите [8].

Репресиите и издевателствата от страна на
куцовлашките банди и полиция са
планирана кампания срещу малцинствата от
румънските националистически среди. По
същото време такива кървави разправи са
извършвани в Трансилвания от студенти
конгресисти. Тогава са опожарени синагоги,
магазини на унгарци и на други
малцинствени групи [9].

Преминаването на чети в Южна Добруджа,
независимо от целите и от организаци-
онната им принадлежност (дали са на ВДРО
или на ДРО), се превръща в уязвимото
място на българската външна политика.
Към края на 1935 г. външнополитическият
натиск спрямо българското правителство
толкова се засилва, че дори се стига до
ултиматуми, ако то не забрани съществу-
ването на Съюза „Добруджа”.

Четите на ДРО са най-голямата заплаха за
добруджанската национална кауза. С
пропагандната си агресия и провокационни
действия ДРО се стреми да отклони
добруджанци от идеята за присъеди-
няването на областта към България.
Нейната цел, поставена като основна задача
от Коминтерна и Задграничното бюро на
БКП, е с всякакви средства, в т.ч. и въоръ -

жено въстание, областта да се обособи в
добруджанска съветска република в
състава на бъдеща Балканска федерация
от такива републики, а добруджанското
население да се самоопредели като
добруджанска нация [10]. Това означава
да се промени историческата самоличност
на местното население. Парадоксално
звучи, но това е стремеж и на румънската
политика.

Чрез четите си ДРО трябва да организира
комитети (ядки) за бъдещото въстание
(революция). Разполагайки с неизчер-
паемо количество пари, Задграничното
бюро на ЦК на БКП организира и
поддържа четите, които понякога нарочно
влизат в стълкновение с румънските
органи на властта, за да предизвикат
масови арести над мирното население.
Предизвиканите процеси, на които хиляди
селяни са разкарвани по съдилищата,
довеждат до материалното им разоряване.
„Тези процеси – пише А. Айдемирски -
трябваше да създадат впечатление във
външния свят, че Добруджа е
комунизирана, сиреч идеите на комунизма
са успели да проникнат и да се
възприемат даже в една област, където
всеки селянин е собственик на земя.
Трябваше селяните по света да разберат,
че щом като добруджанските селяни са
станали комунисти, нямаше какво повече
те да чакат.” [11]

___________________

[7] Пробуда, Силистра, ІІІ, № 46, 11 юни 1933. [8]
Русенска поща, VІІ, № 2028, 23 април 1928. [9]
Там, VІІ, № 1900, 13 декември 1927. [10]
Милачков, В. Нови сведения за създаването и
дейността на Добруджанската революционна
организация (от архивите на Коминтерна). – В:
България в сферите на съветските интереси. С.,
1998, с. 285-287; Липчев, Р. Противобългарската
политика на комунистите в добруджанското
националноосвободително движение. – Минало,
1, 2015, с. 73-86. [11] ИМ-Силистра, ф. НИ-Д,
инв.№ 1145. Велик добруджански събор (3-5
октомври 1942 г.). – Стенографски протокол, с.
164-166.
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Четническото движение е използвано
твърде умело от правителството в Букурещ
за засилване на румънската денаци-
онализаторска политика. Тя е улеснена и от
нечуваните издевателства на куцовласите
(арумъните) над българското население.
Целта на Букурещ е ясно очертана – да се
обезбългари областта. Затова Съюзът
„Добруджа” и ВДРО преследват не само
четите на ДРО, но и своите
недисциплинирани чети. Те апелират да се
работи активно, за да не се допусне
окупаторът да промени националния облик
на Добруджа. Румънските власти са
респектирани не толкова от четите на
ВДРО, колкото от легалните им структури и
представители, защото последните
използват международните правни норми за
защита на малцинствените общности, не се
спират да информират българското
правителство, ОН, чуждите посолства в
Букурещ и София и правозащитните
организации в Европа за нечовешките
условия, при които живеят българите в
Добруджа. Затова много видни
добруджанци (между които Борис
Коджабашев и Васил Козаров) често са
арестувани и изпращани в затвора
„Дофтана” в Констанца. Други са под
постоянно полицейско наблюдение (като
Марко Илиев и Илия Божанов) [12].

Политическите борби в Добруджанското
националноосвободително движение се
разразяват с особена ярост в силистрен-
ското градско българско общество. Арена
става Българското културно общество
(БКО), което е единствената юридически
призната легална институция на местното
население. Макар и да среща много
трудности и пречки, Българската държава
съумява да го подпомага, в т.ч. и
финансово, в патриотичната му мисия за
опазване на националния дух и в подкрепа
на вярата на българите в скорошното
присъединяване на областта към
Отечеството.

На болшевизираното Задгранично бюро на

БКП това не се харесва. То поставя задача
на ДРО да неутрализира намесата и
влиянието на София в работата на
Българското общество в Силистра. Затова
почти през целия период от
съществуването на БКО комунистите
водят ожесточена борба за
„проникването” им, т.е. за превземането
му отвътре и подчиняването му на идеята
„Да живее съветска Добруджа!”. Това
довежда до разцеплението на Българското
общество в Силистра, което е използвано
от местната румънска власт, не без
участието на тайните й служби, да наложи
контрол върху него. По този начин БКО
не може да изпълнява предназначението
си – да поддържа чрез българските частни
училища и културни дружества
националното съзнание на
южнодобруджанци.

Макар и много трудно, Настоятелството с
председател Йордан Лефтеров,
подкрепяно от ДРО, е отстранено. Новото,
избрано през пролетта на 1932 г. (вече
легитимно), с председател д-р Кирил
Манолов, а от 1934 г. – Иван Ангелов, по
това време народен представител, не се
харесва от румънските национали-
стически среди. Техният вестник
“Романул” (“Румънец”), издаван в
Силистра, в броя си от 15 юни 1936 г.
призовава прокурора да разтури това
настоятелство, защото било “централа на
ВДРО в града”, която се ръководи тайно
от самия шеф на “терористите” – адвоката
Марко Илиев. Подчертано е, че БКО в
Силистра е опасно за обществения
ред,защото е агенция за шпионаж и
пропаганда на българската легация в
Букурещ и “служи за бюро на ВДРО” [13].

За да принудят прокурора да им повярва,
те обвиняват Настоятелството на БКО, че
__________________

[12] ЦДА, ф. 176, оп. 5, а.е. 429, л. 31. [13] ЦДА,
ф. 327 К, оп. 6, а.е. 4, л. 1-7; Пробуда, Силистра,
ІІІ, № 2, 16 март 1932; Там, № 33, 28 януари 1933;
Там, № 21, 23 август 1932.
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проповядва иредентизъм. То е клеветено
пред румънските власти и Сигуранцата и от
групата на Йордан Лефтеров, което
всъщност никога не е спирало. В
доносничеството се включват и комуни-
стите Георги Хотинов, Георги Карагеоргиев
и др. [14]

През 1937 г. румънската власт закрива
българските частни гимназии. С това
замира и дейността на БКО. Установената
след това кралска диктатура демонстрира
нови отношения към етническите
малцинства. Тя разрешава да се отвори
наново само девическата гимназия.
Дейността на БКО е възстановена. За
председател на настоятелството му
румънската власт отново натрапва Йордан
Лефтеров. БКО вече е със силно ограничена
самостоятелност [15].

С наближаване на благоприятното разре-
шаване на въпроса с Южна Добруджа за

България, ръководството на ДРО е призо -
вано от Комунистическия интернационал
и ЦК на БКП, дори „с оръжие в ръка“ да
се бори за запазване на териториалната
цялост на Румъния [16].

Предателството на българските комуни-
сти намира израз и в друга тяхна идея за
Добруджа: тя да бъде устроена по
подобие на Балтийските републики Литва,
Латвия и Естония, които под натиска на
силата „сключили“ (на 28 септември, 5 и
10 октомври 1939 г.) договори за
„взаимопомощ“ със Съветския съюз, а на
3, 5 и 6 август 1940 г. са окупирани и
обявени за съветски републики.

Честване Деня на светите братя Кирил и Методий пред Българската частна смесена гимназия,
организирано от БКО, 1929 г. До 1913 г. в сградата се помещава Окръжният съд.

_____________________

[14] ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 1180, л. 29-30. [15]
Тодоров, П. Освободителните борби на … , с. 331.
[16] Тодоров, П. Крайовският договор и епилогът
на добруджанската революционна организация. –
В: 50 години от възвръщането на Южна
Добруджа. Силистра, 1990, с. 81.
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Друг опит на силистренските комунисти
срещу връщането на Южна Добруджа към
България е организиран от местните
функционери Йордан Сарафов и Асен
Чапкънов, които агитират посрещането на
българската войска да стане с черни
знамена [17]. Идеята им не среща
поддръжници.

Антибългарската политика на ДРО и на
българските комунисти А. Айдемирски
обобщава в доклада си пред Великия
добруджански събор, проведен на 3-5
октомври 1942 г. в Добрич: “Трябва да се
признае, че в борбата с тях са дадени много
скъпи жертви, но това са жертви, дадени
пред светлия олтар на Отечеството. [...]
Воюването с комунисти и разбойници
коства много жертви, но то бе необходимо
не само за спокойствието на населението,
но още и затова, за да се заличи веднъж
завинаги разпространяваното от комунисти-
те обвинение, че всички тези „подвизи“ са
дело на Вътрешната добруджанска
революционна организация.[...] Достатъчно
е да се напомни, че отсам граничната
пътека [...] живееха всички селски бежанци
[...]. Всички те бяха членове на своите
добруджански дружества, в които цареше
ред и дисциплина. Тези бежанци не можеха

да позволят никому да предизвика
избиването или малтретирането на своите
братя и сестри, останали оттатък“. [18]

В противовес на политиката на ДРО, с
малки изключения, през целия период на
съществуването на ВДРО (до 1940)
дейците й с увереност демонстрират, че
единственият път за присъединяването на
Южна Добруджа към България е мирната
ревизия на Версайската система от
договори. Това можело да стане само по
пътя на легалната борба и на
политическата интервенция, но винаги
съобразена с международното положение
на България [19]. В същото време ВДРО
апелира да се работи активно, за да не се
допусне окупаторът да промени
националния облик на Южна Добруджа.
Във връзка с това хората на легалното
крило на ВДРО агитират българското
население да участва в законодателната и
управленческата власт на Румъния [20].
___________________

[17] Там, с. 101. [18] ИМ-Силистра, ф. НИ-Д,
инв.№ 1145. Велик добруджански събор (3-5
октомври 1942 г.). – Стенографски протокол, с.
166. [19] Милачков, В. Нови сведения за..., с. 285-
287. [20] ИМ-Силистра, ф. НИ-Д, инв.№ 1145.
Велик добруджански събор (3-5 октомври 1942
г.). – Стенографски протокол, с. 166.

Членовете на Българското културно общество, 1935 г.

9



Крайовският договор от 7 септември 1940
г., с който към България е върната Южна
Добруджа, е голямо историческо
завоевание на тогавашната българска
дипломация. Това се доказва и при
подписването на примирието с България
през октомври 1944 г., и при сключване на
мирния договор през 1947 г. Основател-
ността и законността на връщането на
Южна Добруджа към България от
историческа, национално – етническа и
правна гледна точка не е поставено под
съмнение.

Новината, че Добруджа е отново българска,
е оповестена на 7 септември в 4 часа
следобед по Българското радио и се
посреща възторжено в столицата.
Тържествено бият църковните камбани. По
балконите и прозорците столичани окачват
българското знаме. Всички се поздравяват с
едни и същи думи: „Честито! Добруджа е
наша!”. Потоци от хора се стичат от всички
краища на града към градинката пред
Военния клуб. Възрастни мъже и жени
плачат [21]. На другия ден, 8 септември,
всенародно шествие изпълва централните
улици и булеварди в София. Множеството

от хора преминава покрай Двореца, от
чийто балкон цар Борис III със
семейството си го приветства.
Добруджанските емигранти от столицата,
облечени в своите китни носии и пеейки
добруджанския марш, преминават покрай
Двореца, за да изразят благодарността си
към Царя за освобождаването на техния
роден край [22].

Южнодобруджанските българи обаче не
могат да изразят свободно и публично
възторга си, че отново ще бъдат в
пределите на Майка България. Тази
възможност те ще имат две – три седмици
по-късно [23], тъй като според договора
възвръщането на областта трябва да стане
между 21 септември и 1 октомври с.г.

Цялата държавна власт на България
(законодателна, съдебна, изпълнителна) е
ангажирана в приобщаването на областта
към държавния механизъм след близо
четвърт век на румънска окупация. Целта
на бързо взетите мерки е една: „Животът
в областта да се уеднакви, като този в
„Стара” България и тогава да се пристъпи
към ново административно деление” [24].

Със специално решение на Министерския
съвет в Южна Добруджа се командироват
добре подготвени административни
служители от „Стара” България. На 30
септември в Силистра започва да
функционира новата българска
административна власт. За кмет е
назначен инженер Петър Иванчев,
дотогава кмет на Ловеч, за помощник –
кмет Васил Манов от Банско, а за
секретар-бирник Петър Благоев от
Дупница [25]. До обяд румънските
военни и административни власти на-
пускат града. Последният румънски кмет

Четирите свободни години
на Силистра 1940-1944 г.

___________________

[21] Век 21, IV, № 36 (177), 8 - 14 септември 1993.
[22] Днес, № 124, 8 септември 1940. [23] Мир, №
12050, 1 октомври 1940. [24] ИМ-Силистра, ф.
НИ, инв.№ 808; ДА-Силистра, ф. 249, оп. 1, а.е.
150, л. 248-252. [25] Зора, № 6391, 1 октомври
1940.
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Александър Антофилу и новоназна-
ченият кмет Петър Иванчев подписват
протокола за предаване и приемане на
обществените сгради в града [26].

През същия ден се извършва символично
предаване на печата и архивата на
общината на новоназначения български
кмет от Никола Златарев, който ги е пазил
през целия период на румънското
владичество.

На сградите в центъра на града са развети
националните знамена, а музикалното
дружество „Седянка” организира, пеейки,
шествие по централните улици.

ската войска, предвождани от генерал –
лейтенант Георги Попов, началник на
Трета българска армия (непосредствено
след това е назначен за генерал –
управител на Южна Добруджа).
Посрещнати са под разкошна арка по
топъл и сърдечен начин от хиляди
силистренци, начело с кмета Иванчев и
общественици. Хористите от „Седянка” за
първи път изпяват марша „О,
Добруджански край”. Група девойки в
добруджански носии символично
разкъсват оковите на робството. За
върховото щастие и радост на
силистренци в. „Мир” пише: „Първен-
ците на града посрещнаха войските пред
разкошна арка. А народът, дошъл от
близки и далечни села със знамена, с
китки и с подаръци, прегръща войскарите,
задъхва се от радост и плаче от невиждан
досега възторг.” [28]

___________________

[26] ИМ-Силистра, ф. НИ, инв.№ 712, № 808; ДА-
Силистра, ф. 13 К, оп. 2, а.е. 27, л. 1-5. [27] Зора, №
6391, 1 октомври 1940. [28] Там.

Шествие на хор “Седянка”, 30 септември 1940 г.

Пред многохилядното множество от
граждани кметът произнася първата си реч.
Слово произнася и околийският управител
Григор Касабов [27].

Слово на кмета инж. П. Иванчев пред
силистренци, 30 септември 1940 г.

Заедно с българските войскови са и група
писатели, между които са Елисавета
Багряна и Дора Габе. На този ден
силистренецът Димо Димитранов
разпространява безплатно въз-
поменателна значка, чиято изработка е
поръчана по-рано.

На следващия ден, 1 октомври, около 15
часа в Силистра стъпват части на българ -

Дора Габе и Елисавета Багряна в Силистра,
1 октомври 1940 г.
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Посрещане на българските войскари в Силистра, 1 октомври 1940 г.
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Тържествата продължават и на 2
октомври. С отдаване на военни почести
на пристанището е посрещнат Доростоло –
Червенският митрополит Михаил от Русе.
Заедно с многобройното шествие той се
отправя към църквата „Св. св. Петър и
Павел”. След повече от две десетилетия
във възрожденския храм е отслужена за
първи път литургия на български език [29].
На третия ден от тържествата за първи път
е отбелязан и Денят на възшествието на
цар Борис III на българския престол.
Тридневните тържества в чест на
освобождението на Силистра от румънско
владичество завършват с парад на части от
гарнизона на града [30].

След връщането на Южна Добруджа на
България е формирана временно Добричка
област, администрирана от генерал -
управител (генерал - лейтенант Георги
Попов). Към управлението са разкрити
съответните комисарства. Създават се и
седем околии: Балчишка, Генерал-
тошевска, Добричка, Куртбунарска
(впоследствие Тервелска), Силистренска,
Тутраканска и Аккадънларска (вп.
Дуловска) [31].

Поради това, че нуждата от отделно
управление с генерал-управител на
Добруджа е преминала и в тази част на
страната е настъпил нормален живот, от 21
октомври 1940 г. Добруджа се присъеди-
нява временно в административно
отношение към Шуменска област [32].

Със законен акт от 29 юли 1941 г. се
обособява Русенска административна
област (втората в Североизточна
България). В териториалния й обхват са
включени Русе (град) и околиите:
Русенска, Беленска, Дуловска,
Исперихска, Кубратска, Разградска,
Силистренска и Тутраканска.

Член 3 на Крайовския договор предвижда
задължителна размяна на българи и
румънци, живеещи в териториите от двете
страни на новата „стара” граница в Добру -

джа. Тя трябва да се извърши на две
последователни вълни. От Южна
Добруджа се изселват общо около 104 000
колонисти, от които 83 929 са селско и
около 20 000 души градско население.

_____________________

[29] Утро, № 93 559, 3 октомври 1940.  [30] Там.
[31] ЦДА, ф. 264, оп. 1, а.е. 175, л. 8-13. [32] Там,
ф. 62 К, оп. 1, а.е. 2, л. 139. [33] Панайотов, Г.
Основни аспекти на приложението на
Крайовският договор (1940 - 1944 г.). – В: 50
години от възвръщането на Южна Добруджа.
Силистра, 1990, с. 127-137.

Преселници от Северна Добруджа в Силистра,
ноември 1940 г.

Главният миграционен поток на българи
от Северна Добруджа се извършва при
неблагоприятни климатични условия –
между 1 ноември и 14 декември 1940 г. –
и обхваща около 63 000 души. Вторият се
извършва през април и май 1941 г. въз
основа на протокол от 11 април с.г.,
уреждащ допълнителното преселване на
4700 румънци от Южна Добруджа и на
3600 българи от Северна Добруджа.

Преселниците от първата вълна се
придвижват с влакове – около 38 000
души, с каруци – 16 888 души и с
параходи – 8054 души. На румънска
територия и особено на границата те са
подлагани често на унижения и открит
грабеж [33].

С Крайовския договор България и
Румъния се споразумяват въпросът за
задължителната размяна на население да
бъде окончателно приключен.
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За краткия си престой (шест месеца) в
Силистра Петър Иванчев като опитен
администратор успява да устрои местната
власт и службите й спрямо изискванията и
законите на Българската държава [34].

По време на следващия кмет Иван Дочев
(редовно назначен) се разработва
градоустройствения план на Силистра.

За осъществяването на амбициозната си
програма общината освен на субсидии от
държавата разчита и на заеми, на
приходите от имотите си. За да привлече
държавно участие в благоустрояването на
града, общината дава места с отстъпено
право на строеж за поща, лесничейство,
ветеринарна лечебница и др.

За да могат всички слоеве на
силистренското градско общество, да
бъдат представени в общинския съвет, в
т.ч. и севернодобруджанските българи, се
взима решение (идеята е на
Министерството на вътрешните работи и
народното здраве) той да бъде попълнен с
представители на професионалните
организации.

Поради военновременния режим в
страната община Силистра не успява да
завърши значителна част от програмата си.
Планираното строителство, което е и с
гарантирано финансиране от държавата,
показва, че тя си е поставила голяма цел –
да превърне Силистра в модерен град с
ясно изразени икономически и културни
насоки. Не е случайно, че след като
комунистите узурпират властта, включват
в програмата си незавършените или
незапочнатите обекти от предишното
управление.

Постигнатите успехи на общината при
управлението й от Иван Дочев правят
впечатление в страната. С решение на
Министерския съвет Силистра е обявена за
„град образец в България” [35].

Въпреки недостига на парични средства
общинската и околийската власт в
Силистра, подкрепяна от балансираната и

планирана дейност на националните
държавни социални институти, успява да
обезпечи до голяма степен една широка и
справедлива социална политика. За
осъществяването й общинската власт,
съвместно с женското дружество
„Доброжелателка”, православните
братства, Съюза за закрила на децата,
Комитета за обществено подпомагане и
др. успяват да ангажират в нея множество
общонационални институции, банки,
професионални сдружения, кредитни
кооперации, дори и целокупния български
народ [36].

_____________________

[34] Подем, Силистра, № 14, 18 април 1941. [35]
Там, № 93, 23 октомври 1942; ДА-Силистра, ф. 13
К, оп. 1, а.е. 5, л. 129-130. [36] Там, ф. 13 К, оп. 1,
а.е. 1, л. 61-117; а.е. 2, л. 8-20; оп. 5, а.е. 3, л. 16-
17. [37] ДА-Силистра, ф. 13 К, оп. 2, а.е. 4, л. 3-4;
Там, ф. 249, оп. 8, а.е. 1, л. 17.

Женско благотворително дружество
“Доброжелателка”, началото на 40-те години на
ХХ в.

И през годините 1943-1944 г. (кмет е вече
Борис Коджабашев) общината търси
подкрепа за реализирането на
набелязаните проекти [37]: завършване на
митницата, ремонтиране на шосето
Силистра – Тутракан, откриване на
автобусна линия Силистра – Добрич, за
изменение на Закона за Добруджа,
отнасящ се до оземляването на
безимотните севернодобруджанци и др.

Друга важна задача на българската власт
в Южна Добруджа е да организира про -
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веждането на първата учебна 1940-1941
година. В Силистренска околия са
разкрити почти всички видове народни
училища по съществуващата в България
образователна система. Няма село, в което
да не е отворено първоначално училище,
макар и на немалко места да са със слято
обучение. Във всички общински селски
центрове има прогимназиални училища, в
които се учат децата и от съставните села.
Още на втората година след
освобождението на Силистра са разкрити
Смесена гимназия, Институт за начални
учители, Средно професионално
(столарско) училище, Земеделско практи-
ческо училище и Девическо (домакинско)
училище. Това е неоспоримо доказател-
ство за далновидната политика на
общината за просветното и културното
издигане на този добруджански край,
което спомага за бързото му интегриране с
останалите предели на държавата [38].

От есента на 1940 г. културният живот в
Южна Добруджа започва да се възста-
новява. Свързан с всеобщия патриотичен
подем на населението, той бързо заличава
следите от денационализаторската румън-
ска политика.

Читалищата [39] играят важна роля в това
отношение. Те са организатори (особено в
селата) на културно-просветна дейност,
имаща за основна цел да възроди
българската национална духовност.
Основаването им е грижа не само на
държавните органи и на патриотичните
организации, а и на местното добруджан-
ско население. Община Силистра проявава
сериозна загриженост към читалище „
Доростол”. За да развива успешно
културно-просветната си дейност, през
септември 1941 г. тя го оземлява с 50 дка
ниви, които да подпомагат издръжката му.

След освобождението на Силистра (1
октомври 1940) на 26 февруари 1941 г. теа-
търът е възстановен като секция към
читалище „Доростол” чрез решение на

местния съд. С решение на Общинския
съвет от 18 март 1941 г. театърът е обявен
за общински.

Успехите на Общинския театър са импулс
за общината да му отпусне парични
средства от допълнителния си бюджет.
След приключване на първия театрален
сезон (август 1941) на конгреса на Съюза
на артистите в София театърът е
легитимиран и му е признато правото на
професионален театър [40] .

Осезателно присъствие в културния живот
на Силистра има и музикално дружество
„Седянка”. Творческите изяви на хора се
засилват след годишното събрание,
проведено на 14 май 1942 г., на което за
председател на Управителния съвет на
музикалното дружество е избран заместник
– кметът Борис Коджабашев.

_______________________

[38] Симеонова, Н. Развитие на образованието в
Силистренска околия между възвръщането на Южна
Добруджа и утвърждаването на „народната
демокрация” (1940-1948 г.) – В: История на
просветното дело – нови изследвания, уникални
културни и музейни колекции. Габрово, 2015, с. 261-
282. [39] ДА-Силистра, ф. 94 К, оп. 1, а.е. 22, л. 17-
51; а.е. 23, л. 13; а.е. 31, л. 51; а.е. 23, л. 57; Подем, №
122, 14 май 1943. [40] Там, Силистра, № 71, 22 май
1942; № 74, 12 юни 1942; № 77, 3 юли 1942; № 98, 27
ноември 1942; № 117, 9 декември 1943; № 164, 3
март 1944; ДА- Силистра, ф. 157 К, оп. 1, а.е. 16, л. 1.

Ученички от Девическата прогимназия в Силистра с
директора си Кръстинка Георгиева на дефилето за
отбелязване на първата годишнина от освобожде-
нието на града, 1 октомври 1941 г.
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Дейците на Вътрешната добруджанска
революционна организация (ВДРО) стоят
на стража пред местното българско
население, предупреждават го за
провокациите на колонистите, предпазват
го от лъжливата идеология на комунистите
и Добруджанската революционна
организация (ДРО), които целят да го
отклонят от Добруджанското
националноосвободително движение.

Местното население, лишено от почти
всякакви политически права, няма
възможност да изгради свои защитни
организации. През първите десетина
години на румънския окупационен режим
у добруджанските българи не можеше да
се зароди обществено мнение.

След прочистване на редиците си от
предателите комунисти съюзът
“Добруджа” чрез дружествата си и ВДРО
овладяват целия спектър на обществения
живот в Силистра и в селата. Окуражени
от дейците си, добруджанци вече не се
страхуват да казват истината пред
полицията, прокуратурата и съда.
Инсценираният т.нар. Сребърненски
процес (1936-1937) от румънската поли-

цейска и политическа власт, местните
българи, благодарение на обществената си
сплотеност, го превръщат в своя победа и
компрометиране на окупатора.

Оръжието, с което силистренските дейци
на ВДРО се борят за правата на българите,
е езикът, чрез който назовават нещата с
истинските им имена, с който задават
въпроси в общината, в парламента, в
чуждите посолства, в Обществото на
народите в Женева. По този начин
добруджанци виждат очертанията на
надеждата, на свободата, а не отказ от
българската си самоличност. Така около
дейците на легалното крило на ВДРО
местното население се структурира.
Дейците на ВДРО, върху чиито плещи пада
тази отговорност, проявяват все по-голяма
настъпателност спрямо румънската
административна, съдебна и полицейска
власт.

Централното ръководство на ВДРО и
дейците му в Добруджа са наясно, че не е
по силите им да освободят Добруджа, но
добре разбират, че това е само във
възможностите на Българската държава, и
то само при благоприятна международна
обстановка, за да може да се ревизира
Версайската система от договори.
Основната им задача е да се поддържа в
областта българският национален дух, да
се агитира местното население да участва
(до колкото позволява румънското
законодателство) в политическия живот на
страната.

С освобождението на Южна Добруджа и
присъединяването й към България
добруджанските дружества са изпълнили
целите си. Логично следва те да се
саморазпуснат. За да се реши бъдещето им
в новите условия се свиква Велик
добруджански събор в Добрич (3-5
октомври 1942). Поради възникналите
разногласия е взето решението всяко
дружество да съществува, но без да се
занимава с политическа дейност.

Съзнали и изпълнили
дълга си към Добруджа
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Аспарух Янакиев Айдемирски
(20 май 1892, Дулово – 25 октомври 1965,
Тутракан) - адвокат, журналист, виден деец
и ръководител на Добруджанското
националноосвободително движение,
председател на Вътрешната добруджанска
революционна организация (ВДРО).
Завършва Педагогическото училище в
Силистра, а след това - юридическия
факултет на Софийския университет.
Участва като доброволец в Балканската
война и в Първата световна война.
Инициатор за основаването на емигрантско
дружество „Добруджа” в столицата
(септември 1913). Избран е за негов
секретар. Дружеството има за цел да
подпомага добруджанските бежанци и да ги
организира впоследствие в единен съюз.
Участва в обединителния конгрес на
дружествата (25 март 1915), който
провъзгласява единна Добруджанска
организация (ДО), обединяваща всички
дружества от столицата и страната.
Секретар е на Върховния й управителен
комитет. Застава твърдо на политическата
позиция на ДО, че Добруджанският въпрос
е част от политиката на Българската
държава. Редактор на печатния й орган - в.
„Добруджа”. Насочва усилията си, за да го

превърне в „средство за контакт, мост,
връзка” между добруджанци. Автор е на
множество статии. През 1925 е избран за
председател на ВДРО. Формулира девиза
на организацията – „Свободна Добруджа
в рамките на целокупна България”.

Позицията на ръководения от него ВДРО
е в противовес на целите на Добруджан-
ската революционна организация (ДРО),
която има поставена задача от
Задграничното бюро на БКП и
Коминтерна, с всякакви средства, в т.ч. и
въоръжено въстание, областта да се
обособи в Добруджанска съветска
република в състава на бъдеща Балканска
федерация от такива републики. След
разтурянето на Съюза „Добруджа” през
1936 софийското дружество на Съюза
поема ролята на координатор на бившата
емигрантска Добруджанска организация.
Подпредседател е на постоянния комитет
на софийското добруджанско дружество
(декември 1936).

Със своята дългогодишна и
самоотвержена дейност Аспарух
Айдемирски се превръща в стожер на
емиграцията и Добруджанската органи-
зация. Уважението и признателността на
добруджанци към него продължава и след
освобождението на Добруджа. Назначен е
от Министерския съвет (10 октомври
1940) за един от съветниците на генерал –
управителя на Добруджанската админи-
стративна област генерал-лейтенант
Георги Попов. В началото на октомври
1940 по случай възшествието на цар
Борис III и окончателното заемане на
Южна Добруджа от българската войска е
награден с орден за гражданска заслуга.
През 1941 е мобилизиран и изпратен като
адвокат в Скопие. През август 1943
Аспарух Айдемирски е обявен от
Общинския съвет за почетен гражданин
на Силистра.

Взима дейно участие във Великия
добруджански събор (3-5 октомври 1942,
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Добрич). По време на събора остро
критикува в доклада си антибългарската
политика на ДРО в т.ч. и терористичните и
провокационни действия на четите й,
които всячески са вредили на каузата
„Добруджа”.

Организираният от комунистите „народен
съд” в Силистра (март 1945) има за цел да
политизира Добруджанското национално-
освободително движение, за да „докаже”,
че то обслужвало интересите на
българските „фашистки” правителства.
Стремежът им е да се фалшифицира
истината за ВДРО относно постигането на
добруджанския национален идеал, който
означава присъединяването на Южна
Добруджа към Отечеството. В този
контекст е привличането на Аспарух
Айдемирски като обвиняем от
Силистренския „народен съд”. По
скалъпени обвинения е осъден на 5 години
строг тъмничен затвор и 50 000 лв. глоба.
Веднага след присъдата е изключен от
Добруджанския културен институт, отнети
са правата му на адвокат. На 4 септември
с. г. е преместен в Софийския централен
затвор. Благодарение на застъпничеството
на регента проф. Венелин Ганев е
освободен на 9 февруари 1946. През 1948 е
изселен със семейството си в Плевен, а
през 1950 – в Тутракан, където живее до
кончината си.

Драгомир Методиев Божинов
(21 април 1904, Силистра – 24 май 1978,
Русе) - виден деец на Добруджанското
националноосвободително движение,
банков директор, кооперативен деец,
журналист, общественик. Син на Методи
Джонов Божинов – околийски училищен
инспектор и учител по математика в
Педагогическото училище (впоследствие
мъжка гимназия). Непосредствено след
първата румънска окупация (1913)
семейството му емигрира в Русе.

През 1923 Драгомир Божинов завършва
гимназия в Русе. Висше образование
специалност „Търговия и финанси”
получава в Експорт академи във Виена.
След завръщането си в Русе той се
включва активно в Младежката
добруджанска емигрантска организация
„Стефан Караджа”. С прочувствените си и
пламенни речи спечелва сърцата на
добруджанската емиграция в града.

В Русе работи като чиновник в Българска
земеделска и кооперативна банка (БЗКБ).
Впоследствие е назначен за директор на
клоновете на банката в Провадия и Видин.
Във Видин участва активно в работата на
тамошния Общограждански комитет

_______________________

Лит. Ганев, Г. Добруджанското национално
освободително движение в периода 1914 – 1919. –
ГСУ, 56. С., 1916, с. 98; Добруджа, № 142-143, 5
декември 1931; Симеонова, Н. Народният съд в
Силистра (1944-1945). – В: Град и памет. Пазарджик,
2011, с. 339-352; ЦДА, ф. 948 К, оп. 1, а.е. 118, л. 63;
Подем, Силистра, III, № 70, 15 май 1942; Подем, IV,
№ 134, 6 август 1943; ИМ-Силистра, ф. НИ-д, инв. №
1145 (Велик добруджански събор, 3-5 октомври 1942
- стенографски протоколи, с. 166); ЦДА, ф. 1449, оп.
1, а.е. 1186, л. 28.
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(„Комитет за културно повдигане на
Видинския край”, основан 1925). Издава
местните седмичници - в. „Възход” и в.
„Просвета”. Непосредствено след
възвръщането на Южна Добруджа се
установява в родния си град Силистра.

От 2 октомври 1940 до 4 юни 1942 е
директор на местния клон на Българска
земеделска и кооперативна банка.
Основател и първи главен редактор на
вестник „Подем”, чийто първи брой излиза
на 29 декември 1940. Автор е на много
статии, в които личат позициите му по
актуални политически и обществени
въпроси. Основател и подпредседател на
Общогражданския комитет за културно и
стопанско повдигане на Силистра (2
декември 1940). Един от авторите на
изложението до българското правителство
за уреждането на належащи стопански и
други нужди на града (декември 1940).
Член на контролния съвет на
организацията „Труд и радост” и на
Комитета за обществено подпомагане в
Силистра (1941). Като директор на
Силистренския клон на БЗКБ има
изключително голяма заслуга за
възстановяване и укрепване дейността на
кредитните кооперации в околията. През
октомври 1941 Драгомир Божинов е
включен в представителна делегация на
южнодобруджанци, която посещава цар
Борис III, министри и други видни лица в
столицата.

От лятото на 1942 е ревизор при
Управлението на банката в София,
впоследствие е назначен за международен
секретар на Българската национална
спортна федерация. През юли 1943 е
назначен за главен секретар на
Върховното комисарство на
военновременното стопанство в България.
В началото на 1944 работи в дирекцията на
Националната пропаганда.

Драгомир Божинов е един от
инициаторите за свикването на Великия

добруджански събор (Добрич, 3-5
октомври 1942), където проповядва идеята
за прекратяване на дейността на
добруджанските организации и
създаването на един престижен
Добруджански културен институт. След
учредяването му е избран за негов секретар
(1942).

Осмислил европейското разбиране за
справедливата същност на националния
идеал, Драгомир Божинов твърдо застава
зад политическата линия, че
разрешаването на Добруджанския въпрос е
общобългарска национална кауза, която за
момента трябва да се свързва само с Южна
Добруджа. Тази своя позиция той по
убедителен начин защитава и на
заседанията на Великия добруджански
събор в Добрич: „[…] Да мисли и да иска
някой от Събора да прокламира искане за
нови земи, не е разумно. Никой от нас не
иска резолюция за отказване от целите ни
на юг, на запад и на север. Следователно
по въпроса за българските идеали ние
всички имаме еднакви становища и се
разбираме много добре. […], защото който
мисли да чертае граници, както си иска –
греши основно. Да не мисли, че другите
народи спят – те кръв леят, и че само ние
имаме народностен идеал […]”.

Интелектуалният потенциал на Драгомир
Божинов, качествата му на публицист и
пламенен оратор му отреждат водещо
място сред добруджанските дейци.
Публицистично-журналистическата му
дейност започва още от младежките му
години. Сътрудничи със статии във в.
„Светли зари”, „Русенска поща”, „Народна
борба”, „Дунавски вести”, „Млада
България”, „Добруджа”, „Стефан
Караджа”, „Земеделска просвета”, в
столичните „Мир”, „Слово”, „Днес”,
„Вечер”, „Зора” и на местните седмичници
„Възход” (Видин) и Подем (Силистра).

През март 1945 Драгомир Божинов е
осъден за „шовинистична дейност” от

19



„народния съд” в Силистра на доживотен
затвор. След седемгодишно пребиваване в
различни затвори и лагери е амнистиран и
освободен през 1951. След
освобождаването си работи като строителен
и индустриален работник в четкарски цех в
София. През 1956 по време на т.нар.
унгарски събития отново е арестуван и
изпратен без обвинение и присъда в лагера
„Белене” и на каменната кариера край
Ловеч. Освободен е през септември 1959.
Пише спомени и исторически бележки за
българо-румънските отношения през
вековете – религиозни, културни, езикови,
етнографски, династични. Трудът му със
заглавие „Добруджа и Румъния” остава в
ръкопис.

Ангел Стоянов
(А. С. Чешмеджиев) (5 ноември 1880,
Тутракан – 10 януари 1944, София) -
политически деец, един от
ръководителите на Добруджанското
национално движение. Завършва
гимназията в Русе като стипендиант на
община Тутракан (1895-1899), а след това
- финансово-икономически науки в
Букурещ. Последователно работи като
финансов инспектор в Сливен и в други
градове, подначалник на отделение в
Министерството на просветата, началник
на отделение в Министерството на
правосъдието, началник на държавно-
стопанския отдел на Светия Синод.
Участва в организираното от А.
Айдемирски събрание, на което се
основава дружество „Добруджа”
(септември 1913). Председател на Съюза
на културно-просветните дружества
„Добруджа” (емигрантски съюз
„Добруджа”) от 1929 - 1940. След
Великия добруджански събор (12 юли
1919, Разград) е сред привържениците на
д-р П. Вичев, които са за автономия на
Добруджа, като етап за близко или по-
далечно бъдещо присъединяване към

________________________

Лит. Подем, Силистра, II, № 27, 18 юли 1941; Там,
II, № 40, 17 октомври 1941; Там, II, № 42, 31
октомври 1941; Там, III, № 53, 16 януари 1942; Там,
№ 73, 5 юни 1942; Там, № 77, 3 юли 1942; Там, № 93,
23 октомври 1942; Там, IV, № 131, 16 юли 1943; Там,
№ 145, 22 октомври 1943; Там, V, № 165, 10 март
1944; Там, № 168, 31 март 1944; ДА-Силистра, ф.
221, оп. 1, а.е. 2, л. 24; Попова, К. Епилог на една
неспокойна съдба (непубликувани спомени на
добруджанския деец Драгомир Божинов). –
Добруджа, 13, 1996; Попова, К. "За Добруджа готови
сме": Добруджанските младежки организации в
България (1919-1934). С., 1993; ИМ-Силистра, ф.
НИ-д, инв. № 1145. Велик добруджански събор (3-5
октомври 1942) – Стенографски протокол, с. 217, с.
224.

Драгомир Божинов със сестрите си Славка и
Елена, 20-те години на ХХ в.
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България. На V конгрес на емигрантския
съюз „Добруджа” (23 януари 1923, Шумен)
е избран за член на Изпълнителния комитет
(ИК) на Съюза. Вече не споделя идеите на
д-р Петър Вичев Настоява за координиране
дейността на съюза „Добруджа” с
правителството в София по Добруджанския
въпрос. На Х конгрес (22-24 юни 1926,
Плевен) е подпредседател на Върховния
добруджански съюзен съвет. На ХII конгрес
(25-27 февруари 1928, Шумен) е избран за
подпредседател на ИК на съюза
„Добруджа”. На ХІІІ конгрес е вече негов
председател (1929). Твърдо застава зад
политическата позиция, че разрешаването
на Добруджанския въпрос е изцяло в
прерогативите на българското
правителство. Той категорично се
противопоставя на идеята на ДРО и
комунистите за обособяване на Добруджа в
съветска република, като част от бъдеща
Балканска федерация. Тази политическа
линия Ангел Стоянов и съюзът „Добруджа”
отстояват до закриването на организацията
от българското правителство поради
външен политически натиск (27 февруари
1936). Софийското дружество „Добруджа”
поема ролята на координатор на бившата
организация. Ангел Стоянов е избран за
председател на постоянния й комитет. Като
председател на съюза „Добруджа” А.
Стоянов често призовава българските
правителства за по-активна дипломатическа
закрила на българите от Добруджа. Избран
е от всички добруджански дружества за
председател на Великия добруджански
събор (3-5 октомври 1942, Добрич).
Подпредседател на Добруджанския
културен институт (1943).

Народен представител в ХХV Народно
събрание от Кубратска околия (1940). На
седмото заседание на Народното събрание
(28 юли 1942) произнася тричасова реч по
законопроекта за уреждане собствеността
на недвижимите имоти в Южна Добруджа.
През 1943 застава в подкрепа на законопро -

екта за отпускане на народни пенсии на
особено заслужили дейци за
освобождението на Македония, Тракия и
Добруджа. Автор е на много публикации
по тези въпроси в печата.

Награден е с орден „Св. Александър” за
заслуги като деец за освобождението на
Добруджа през 1940. Почетен гражданин
на Силистра (3 август 1943).

Загива при бомбардировките на София
на 10 януари 1944. В редица населени
места са устроени събрания за отдаване
почит към неговата личност и заслуги.
Учреден е „Комитет за увековечаване
паметта на Ангел Стоянов” със седалище
в Русе. Комитетът си поставя за задача
да се поставят бюстове на Ангел Стоянов
в София и в Силистра, а в родния му град
Тутракан да се издигне паметник. Взето
е решение да се издаде том с неговите
речи и публикации. През април 1944, за
да отдаде почит на заслужилия
добруджански деец, Общинският съвет в
Силистра взима решение да се
преименува улица в града на негово име.

Въпреки заслугите му към
южнодобруджанци и уважението, с
което се ползва сред населението,

„народният съд” посмъртно го осъжда на
смърт.

_____________________

Лит. Подем, Силистра, II, № 32, 22 август 1941;
Там, ІІІ, № 72, 29 май 1942; Там, № 77, 3 юли
1942; Там, № 64, 3 април 1942; Там, IV, № 105,
15 януари 1943; Там, № 134, 6 август 1943; Там,
№ 142, 1 октомври 1943; Там, № 145, 22
октомври 1943; Там, V, № 158, 21 януари 1944,
Там, № 159, 28 януари 1944; Там, № 165, март
1944; Там, № 167, 24 март 1944; Там, № 170, 14
април 1944; Бойчев, П. Старият Тутракан.
Тутракан, 1999, с. 287; ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е.
95, л. 354; Там, а.е. 59, л. 3224-3226.
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Марко Илиев
(М. И. Марков) (17 септември 1896,
Силистра – неуст.) - адвокат, общественик.
Завършва право в Софийския университет.
Следва във Философския факултет на
Виенския университет. През 1921 се
установява в Силистра. Като адвокат Марко
Илиев повежда енергична борба срещу
нелегитимното настоятелство на
Българското културно общество (БКО) с
председател Йордан Лефтеров (1929-1930).
В началото на 1932 румънският съд
отстранява настоятелството. Член е на
настоятелството на БКО, избрано на 15
януари 1933. Издава със собствени средства
в. „Дума” (1930). Редактор е на в.
„Пробуда” (1930-1933; 1937). Депутат от
Силистра от Националцъранистката партия
(1932). Марко Илиев твърдо стои зад
политическата позиция на българското
правителство и ВДРО – местното население
да участва активно в законодателната и
управленческата власт на Румъния, защото
това е един от начините да не се допусне
окупаторът да промени етническия облик
на областта. За да покаже надеждата на
българското население в реформаторските
намерения на Националцъранистката пар-

тия, в речта си в румънския парламент
„Стига толкова кръв”, заявява (21
септември 1932), че през последните
десет години е пролята толкова много
българска кръв, с което се преследва
една-единствена цел – да напуснат
бащините си огнища. По същото време
той е избран и за подпредседател на
Окръжния съвет в Силистра (помощник –
кмет на града).

Марко Илиев остро критикува идеята на
някои дейци българите да напуснат
партиите, в които се числят, и вкупом да
влязат в проектираната миноритарна
партия. На страниците на в. „Пробуда”
той доказва, че тя не може да защитава
интересите на българското население,
защото няма никакъв шанс да влезе в
румънския парламент. След възвръщането
на Южна Добруджа (1940) една година е
адвокат в Аккадънлар (Дулово).
Председател на Адвокатския съвет в
Силистра от учредяванато му през
февруари 1942 до 9 септември 1944. Член
на Управителния съвет на Добруджанския
културен институт (1942). Подпредсе-
дател на Общогражданския комитет
(1943). Председател на Управителното
тяло на комитета на „Обществена сила” в
града (1944). Осъден от „народния съд” в
Силистра на 1 година строг тъмничен
затвор. Съпругата му е интернирана в
лагера в Ножерево, Тутраканско.
Освободен е на 31 декември 1945.
_____________________

Лит. Нягулов, Б. Малцинственото движение на
добруджанските българи в Румъния 1919-1940. –
В: История на Добруджа, 4. Велико Търново,
2007, с. 440-441; Подем, Силистра, ІІ, № 36, 19
септември 1941; Там, № 64, 3 април 1942; Там, №
93, 23 октомври 1942; Там, ІV, № 114, 19 март
1943; ДА-Силистра, ф. 746, оп. 1, а.е. 63, л. 1-35;
Там, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 58, л. 25; ЦДА, ф. 1449, оп.
МВР, а.е. 1180, л. 60-66; Симеонова, Н. Народният
съд в Силистра (1944-1945). – В: Град и памет.
Пазарджик, 2011, с. 339-352; Пробуда, ІІІ, № 25,
12 октомври 1932; № 26, 29 октомври 1932; № 5, 9
април 1932; Дума, Силистра, І, № 3, 20 април
1930; № 2, 10 април 1930.
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Стефан Пенков
(С. П. Попов) (неуст. – 26 ноември 1941,
Силистра) – деец на Добруджанското
национално движение, член на Насто-
ятелството на Българското културно
обшество (БКО). Банкер и търговец. Работи
първоначално като секретар-бирник.
Народен представител е два мандата от
Националцъранистката партия в Румънския
парламент (1928-1933). Като народен
представител Стефан Пенков после-
дователно защитава интересите на
българското добруджанско население. На
18 юли 1929 в речта си пред парламента
настоява да се върнат отнетите „третини”
от поземлената собственост на добруджан-
ци, което се отхвърля. По време на втория
мандат на Националцъранисткото
управление Стефан Пенков чрез питане в
парламента към министрите на вътрешните
работи и на земеделието и държавните
имоти (18 август 1932) настоява
румънската власт да набележи мерки за
осигуряване жилища на колонистите, за да
се освободят тези на българите, отнети им
незаконно; да се прекратят неправомерните
данъчни облагания и отнемане на
реколтите; да се приключи с комасацията,
която разорява българските стопани; да се
сложи край на ангариите и да се установи
законност в Нова Добруджа.

Председател е на БКО в Букурещ. На
ръководената от него „Дунавска кредитна
банка” в Силистра и на „Банка за
добруджанска индустрия и търговия” на
Енчо Николов в Добрич, българското
правителство отпуска суми за заплати на
българските учители, наеми на училищата
и други нужди на Българското общество.

Илия Божанов
(И. Б. Илиев) (14 юли 1868, с. Новачене,
Свищовско - 1946, Силистра) – деец на
Българското културно общество (БКО),
кмет на Силистра (1908-1911). Заселва се
в града като търговец. За кратко работи
като учител по селата. Основоположник и
лидер на Демократическата партия в
Силистра. До 1908 е околийски
управител и окръжен съветник. Кмет на
Силистра (лятото 1908-1911). Близък
приятел е на Никола Мушанов. По време
на управлението му общината поема
сериозен ангажимент към проблемите на
образованието. По време на кметуването
му, Илия Божанов, който е и председател
на училищното настоятелство, съставя
мащабна училищна строителна програма,
която поради анексирането на Силистра
(1913), остава незавършена. За защита на
населението по време на окупацията
(1918) на Южна Добруджа от
съюзническите войски Илия Божанов
организира в Силистра обществен
комитет и гражданска гвардия, а в селата -
стражеви групи. Улеснява изнасянето на
архивите и ценностите на българските
учреждения. Арестуван е от румънските
власти и лежи без присъда в затворите в
Браила и Кюстенджа (края на 1918 – 1
юли 1920). Участва в ръководството на
БКО. Член на легалната структура на
Вътрешната добруджанска революционна
организация (ВДРО) в града. Избиран е за
помощник – кмет (1920-1932). На 30
декември 1932 оцелява след извършено
покушение срещу него. Участва като
делегат от Силистра във Великия
добруджански събор в Добрич (3-5
октомври 1942).______________________

Лит. Единство, Базарджик, І, № 172, 8 юни 1930;
Дума, Силистра, І, № 3, 20 април 1930; Подем,
Силистра, II, № 47, 5 декември 1941; Нягулов, Б.
Малцинственото движение на добруджанските
българи в Румъния 1919-1940. – В: История на
Добруджа 1878-1944, 4. Велико Търново, 2007, с.
441, с. 443-444; ЦДА, ф. 1449, оп. МВР, а.е. ІІ НС –
1180, л. 61.

_____________________

Лит. Подем, Силистра, III, № 68, 1 май 1942;
Липчев, Р. Следосвобожденска Силистра 1879-
1913. Силистра, 2009, с. 210-211, с. 231-232; ДА-
Силистра, ф. 2 Б, оп. 1, а.е. 81, л. 4.
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Лефтер Георгиев Бояджиев
(3 август 1881 – 15 март 1971, Силистра).
Учител, гимназиален директор, театрален
и обществен деец. Брат на композитора и
музикален деец Петър Бояджиев, внук на
възрожденския общественик Бояджи Яни.
Завършва гимназия в Русе (1901). През
1909 завършва специалността „Славянска
филология” в Софийския университет.
Следва в университетите в Женева и
Загреб. Започва работа като стажант –
учител в Силистренското педагогическо
училище (1908). Учителства в него и по
време на емиграцията му в Русе, Свищов и
Ловеч. Заради опасност от преследване от
румънските власти през 1920 емигрира в
Оряхово, където работи като гимназиален
учител. През септември 1923 се завръща в
Силистра. Назначен е от Българското
културно общество (БКО) за гимназиален
учител по български език в Българската
частна мъжка гимназия, а по-късно и за
заместник-директор.

През пролетта на 1931 Л. Бояджиев се
противопоставя на Настоятелството на
БКО с председател Й. Лефтеров,
поставило се в услуга на комунистите и
ДРО, защото позволява да се води сред

учениците болшевишка пропаганда и
агитация. В поверителен рапорт до
министър-председателя на България той
пише: „Българското културно дело в
Силистра изпада под влияние на
комунизма и се използва за
комунистическа пропаганда. Очертава се
тенденция за политизиране на
българските частни училища в града и за
разпространяване на комунизма сред
учениците […]”.

През лятото на 1931 Настоятелството на
БКО с председател Й. Лефтеров започва
да отсранява политически неудобните
учители. Разбирайки, че и той е в списъка,
си подава оставката. Българската легация
в Букурещ го назначава (4 февруари 1932)
за директор на Българското частно
училище в Букурещ.

През 1933 новото (вече легитимно)
Настоятелство го възстановява, назнача-
вайки го за директор на Българската
частна мъжка гимназия (4 март 1933). Той
призовава учителите да стоят настрани от
водещите се политически борби в БКО,
„за да запазят достойнството си от
демагогството й”.

През 1934 със Заповед на Министер-
ството на националното възпитание в
Букурещ е отстранен от длъжност. На 4
март 1938 с нова заповед наказанието му
бива отменено „по давност” и е
възстановен на работа на старата си
длъжност, но вече като директор на
Частната мъжка прогимназия в Силистра,
тъй като междувременно румънските
власти закриват гимназиалните класове.

След възвръщането на Южна Добруджа
(есента на 1940) за директор на Смесената
гимназия в Силистра е командирован
(временно, до утвърждаване на българ-
ската учебна програма) Тодор Х. Дашков
от Русе. Със Заповед № 62 от 21 януари
1941 на Министерството на народното
просвещение Лефтер Бояджиев е назна-
чен за директор на Смесената гимназия,
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заемайки тази длъжност до пенсиони-
рането си през лятото на 1942 (учителства
33 години като гимназиален учител, от
които 18 години в Силистренската бъл-
гарска частна гимназия, на която е директор
4 години). По негово предложение
гимназията приема името „Св. Климент
Охридски”.

Лефтер Бояджиев е един от инициаторите и
ръководителите на театралното изкуство в
Силистра. Основател е на театралната
секция към БКО през 1924 (след 1935 е
неин председател). Режисьор и изпълнител
е на главните роли в много пиеси,
представени от ученическата и
любителската театрална трупа.

След възвръщането на Южна Добруджа
отново поема ръководството на
силистренската театрална трупа (1941).

Участва в работата на Втория добруджан-
ски събор в Бабадаг (1917) и на Третия
добруджански събор в Разград (юни 1919).
Член е на местния комитет на ВДРО в
Силистра и като такъв е делегат на Великия
добруджански събор в Добрич (3-5
октомври 1942). Председател е на
силистренския клон на Всебългарския съюз
„Отец Паисий” (1941-1944).

През март 1945 е осъден от „народния съд”
в Силистра на 10 години строг тъмничен
затвор. С амнистия е освободен на 6 януари
1948.

Петър Иванчев
(инж. П. Ив. Петров) (24 април 1887 – 26
май 1950, Ловеч) - първият кмет на
Силистра, командирован от
Министерския съвет след възвръщането
на Южна Добруджа (30 септември 1940 -
7 февруари 1941). Пристига на новото си
местослужение като действащ кмет на
Ловеч (1936-1944). Баща му Иванчо
Петров е участник в Освободителната
руско-турска война (1877-1878),
опълченец в VІ дружина. Петър Иванчев
завършва строително инженерство в
Лозанския университет. От 1913 е с
признато висше техническо образование в
България, а от 1919 е с право на свободна
техническа практика. Участник в Първата
световна война като поручик от пехотата.
Награден с орден „За храброст” – ІV
степен и орден „За военна заслуга” – V
степен. Работи като инженер в
Търновския, Севлиевския и Свищовския
технически участък. Установява се в
Ловеч. Назначен е за градски инженер в
общината (януари - март 1923) и
технически директор на Воден синдикат
„Осъм” (1923-1932). Общински съветник
като представител на кооперациите в Ло-

______________________

Лит. ДА-Силистра, ф. 895, оп. 1, а.е. 4, л. 1 - 14; Там,
ф. 63 К, оп. 2, а.е. 1, л. 44, л. 116; Там, ф. 2 Б, оп. 1,
а.е. 299, л.  109; Там, ф. 746, оп. 1, а.е. 68; ЦДА,
ф.1449, оп. МВР, а.е. ІІ НС – 1180, л. 5-6; Там, ф.
166, оп. 1, а.е. 455, л. 336-337; Бояджиев, П.
Българският театър в Силистра (1910-1940). – В: 50
години от възвръщането на Южна Добруджа към
България. Силистра, 1990, с. 266 - 268; Подем,
Силистра, ІІ, № 5, 10 февруари 1941; Там, № 7, 3
март 1941; Там, № 14, 18 април 1941; Архив,
Силистра, І, № 1, 17 юни 1933.
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вешка околия (1934 - 1936). През февруари
1936 е назначен за кмет на Ловеч. През 1938
за обществена и служебна дейност е
награден с орден „За гражданска заслуга” –
ІV степен.

Член (1930 - 1939) и председател (1940 -
1944) на Настоятелството на читалище
„Наука” – Ловеч и подпредседател на
Управителния съвет на околийския
читалищен съюз. Председател е на
стопанския съвет на общинското
предприятие „Хали” (1937). Председател на
дружеството на общинските служители и
председател на комисията за всестранно
културно и стопанско издигане на Ловеч и
околията. Постижения на ръководената от
него комисия са запазването на Ловешката
смесена гимназия „Цар Борис ІІІ” и
възстановяването на закрития през
декември 1934 Ловешки съд, и
обособяването му като областен съд (1937).
Заслужил член е на дружество „Червен
кръст”. Член (1939 - 1941) и секретар (1942
- 1944) на Управителния съвет на
електрическата кооперация „Светлина” –
Ловеч. От 1941 е член на Съвета на Общия
съюз на запасното войнство – клон Ловеч.

От 30 септември 1940 до 7 февруари 1941 е
кмет на Силистра. По негова инициатива в
града е основан Общограждански комитет –
първия от всички градове в
новоприсъединената добруджанска област
към България (2 декември 1940). Кметът
Иванчев определя мястото и ролята му в
обществения живот на града: “[…], който
има за цел културното и стопанското
повдигане на града и околията и пълно
съдействие на местните власти за
провеждане на обща градска дейност и
политика, както и за поддържане на
върховните национални идеали.”
Първият кмет се оказва прозорлив.
Общогражданският комитет се оказва най-
ценния обществен помощник на кмета и
администрацията.

За краткия си престой (6 месеца) в Силист-

ра Петър Иванчев като опитен
администратор успява да устрои местната
власт и службите й спрямо изискванията и
законите на Българската държава.

За „големите му заслуги за поставяне на
стопанските, финансовите и благо-
устройствените начала в Силистра” на 12
февруари 1941 е провъзгласен за почетен
гражданин на града, а през 1942 е
награден за служебната си дейност в
Добруджа с орден „Св. Александър” и „За
гражданска заслуга” – ІV степен.

След завръщането му в Ловеч заема
длъжността кмет на града до 1944. По
негово предложение една от улиците на
града е наречена „Силистра”. Съдейства
за организирането и изпращането на
парични дарения на силистренската
гимназия (1942). Осъден от „народния
съд” в Ловеч по наказателно дело № 3 от
30 март 1945 на 10 години строг тъмничен
затвор и лишаване от права за срок от 15
години, както и да заплати глоба в размер
на 300 хил. лв.

Изпитвайки остра нужда от
висококвалифицирани специалисти,
отечественофронтовската власт в лицето
на Върховния стопански съвет на
Министерския съвет го мобилизира през
1947 в Главна дирекция на водите при
Министерството на електрификацията,
водите и природните богатства. От
октомври 1948 е сътрудник в
проектантска организация в Ловеч.

_____________________

Лит. ДА-Ловеч, ф. 19, оп. 1, а.е. 18 А, л. 41-45; ф.
25 К, оп. 1, а.е. 261, л. 87; а.е. 138, л. 27; ф. 7 К, оп.
1, а.е. 1, л. 5; а.е. 3, л. 22; ф. 19, оп. 1, а.е. 37, л. 35,
л. 94; Стремление, Ловеч, № 26, 11 февруари
1939; № 38, 18 ноември 1939; № 39, 11 май 1940;
№ 14, 1 ноември 1941; Подем, Силистра, І, № 1, 20
декември 1940; Там, ІІ, № 6, 15 февруари 1941;
Там, ІІІ, № 50, 26 декември 1941; ДА-Силистра, ф.
249, оп. 8, а.е. 1, л. 1.
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Иван Димитров Дочев
(7 януари 1906 – 14 май 2005, Шумен) -
пръв редовно назначен кмет на Силистра от
16 април 1941 – 31 май 1943. Роден в
семейството на Димитър Дочев и Стилияна
Саулева. Баща му е полковник от
българската армия. Родът на майка му
Саулеви е от Силистра. Завършва
юридическия факултет на Софийския
университет (1937). Основател на
непартийното националистическо движение
Съюз на българските национални легиони
(СБНЛ) (1930). Лидер на СБНЛ (1932 –
1944). Главен редактор на вестник
"Прелом" и списание "Идеи и дела".
Председател на Националния студентски
съюз. От 1 ноември 1925 до 1 октомври
1931 е секретар в Шуменска градска
община. От 27 май 1940 до 15 април 1941 е
кмет на Калофер.

От 4 април 1941 е назначен за кмет на
Силистренската градска община. За близо
двегодишната си работа като кмет
провежда активна стопанска,
благоустройствена и културна дейност. За
неговата „особено добра и резултатна
дейност” със Заповед № 925 от 23 юни 1943
министърът на вътрешните работи и народ-

ното здраве П. Габровски му изказва
благодарност. През лятото на 1943 напуска
Силистра. Назначен е за началник на
новосъздадения отдел за многодетни
български семейства към Министерството
на вътрешните работи. От януари 1944 е
началник на отдела за устна и практическа
пропаганда при Дирекцията на
националната пропаганда, а през май с.г. –
главен секретар на Съюза на българските
земеделци. С решение на Общинския съвет
е обявен за почетен гражданин на Силистра
(1943). Преди деветосептемврийския
преврат емигрира в Австрия (1944). Има
издадени две смъртни присъди от
„народния съд” (в т.ч. и от Силистренския)
(1945).

След края на Втората световна война
остава в Западна Германия, след което
живее в Канада, и най-дълго в САЩ.
Следва право в Хайделбергския
университет и през 1948 защитава
докторат. Основател и председател на
Българския национален фронт, световна
организация на българските емигранти
националисти-антикомунисти със
седалище в Чикаго, и председател на
Интернационалния комитет на поробените
от комунизма народи със седалище в Ню
Йорк. От 1997 до смъртта си (14 май 2005)
живее в родния си град Шумен.

___________________

Лит. ДА-Силистра, ф. 13 К, оп. 1, а.е. 5, л. 128, л.
131, л. 187; ДА-Силистра, ч.п. 760; ДА-Русе, ф. 1
К, оп. 1, а.е. 131, л. 1, л. 3, л. 20; Подем, Силистра,
ІV, № 124, 28 май 1943; Там, № 112, 3 март 1943;
Там, V, № 159, 28 януари 1944; Там, № 175, 19
май 1944; Интервюта с Иван Дочев, кн. 1-2.
Съставители: М. Куманов и И. Петров. Шумен,
2003.
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Борис Дянков Коджабашев
(22 септември 1897 – 9 ноември 1960,
Силистра) – адвокат, общественик, кмет на
Силистра. Активен участник във всички
обществено-политически прояви в града.
Завършва Военно училище (1918) и
Юридическия факултет на Софийския
университет (1923). До 1940 заема
ръководни длъжности в Българското
културно общество (БКО), член на
артистичния състав на театралната
любителска трупа и автор на декорите на
много от постановките й.

Член е на местното ядро на ВДРО в
Силистра. В края на 1935 - началото на
1936 е ангажиран от ръководството на
ВДРО чрез Аспарух Айдемирски за
събирането на сведения за издевател-
ствата, които се вършат над добруджан-
ското население от румънските власти.
Докладите се изпращат на Българската
легация в Букурещ, която чрез свой куриер
ги препраща в Добруджанската органи-
зация или чрез познати лица на друго
предназначено място. Арестуван е от
Румънската сигуранца на 7 март 1938. По
обвинение в шпионаж (в полза на
Българската държава) през 1938 е осъден

на 15 години затвор от румънските власти
и излежава присъда в затвора „Дофтана” в
Кюстенджа. Освободен е съгласно
Крайовския договор, и на 1 октомври 1940
се завръща в града.

Благодарение на застъпничеството на
Борис Коджабашев комунистическият
функционер Димитър Ганев е освободен от
същия затвор. През 1942 той, заедно с
Димитър Върбанов, като нелегални
гостуват в дома му в Силистра. В
качеството си на заместник-кмет Борис
Коджабашев е трябвало да разпореди за
арестуването им, но не го сторва. Когато
обаче той е обвиняем от „народния съд” Д.
Ганев (вече на отговорен пост в БРП /к/) не
прави никакъв опит за отмяна на присъдата
му.

В периода 1940 – 1944 Борис Коджабашев
неизменно участва в местната
изпълнителна власт, като помощник – кмет
и кмет на града. На 7 декември 1940 е
назначен за помощник – кмет на Силистра
(кмет П. Иванчев). Изпълнява длъжността
кмет от 1 март – 18 април 1941.
Помощник - кмет е от 16 април 1941 – 31
май 1943 (кмет Иван Дочев). Кмет на
Силистра е от 4 юни 1943 – 9 септември
1944. Член е на Управителното тяло на
читалище „Доростол” и на музикалното
дружество „Седянка”, на което става и
председател (1942).

На 31 март 1945 е осъден от „народния
съд” в Силистра на 5 години строг
тъмничен затвор. Излежава присъдата си в
Силистренския местен затвор, от който е
освободен на 28 септември 1946. Отнети са
адвокатските му права.

__________________

Лит. ДА-Русе, ф. 1 К, оп. 1, а.е. 121, л. 1, л. 18, л.
28, л. 29; ЦДА, ф.1449, оп. МВР, а.е. ІІ НС – 1180,
л. 5-6; Там, а.е. 1187, л. 140; ДА-Силистра, ф. 746,
оп.1, а.е. 80, л. 31; Там, ф. 254, оп. 1, а.е. 93, л.
178-179; Подем, ІІІ, № 62, 20 март 1942; Там, IV,
№ 122, 14 май 1943; Там, № 125, 4 юни 1943.
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♦ Още на 30 септември сутринта фолклорни групи
от селата създават радостно настроение сред
гражданството. Вечерта са посрещнати официалните
гости. От пристанището до Педагогическото
училище тръгва голяма манифестация.

1 октомври 1941 г. Първата година на свободата. Силистренци ликуват.

♦ На 1 октомври на пристанището акостира
параходът-дворец „Цар Борис ІІІ”, с който пристигат
официалните гости: пълномощният министър
Светослав Поменов - началник на дворцовата
канцелария, немският консул д-р Калиш, д-р
Кръстьо Сарафов – пълномощен министър, проф.
Борис Йоцов – главен секретар на Министерския
съвет, ръководството на съюза „Добруджа” – Ангел
Стоянов (народен представител), Аспарух
Айдемирски, Драгомир Божинов и Печо
Господинов, кметове на съседни градове и др.

♦ Център на тържествата става Педагогическото
училище, което на този ден отбелязва 50-
годишнината си. По време на празничните дни
Министерството на народното просвещение обявява,
че в града ще отвори врати Институт за
първоначални учители.

♦ Същия ден се открива паметник на символа на
Добруджанското националноосвободително дви-
жение - воеводата Стефан Караджа (произведение на
силистренския скулптор Павел Метеоров).



Дълго жалена, в съня сънувана, чакана страстно,
Ти при нас се завърна, о пленнице, наша сестра.
Днес отново над тебе небето е чисто и ясно,
Избърши си сълзите, закрий загорялата рана,
Погледни с колко обич към тебе прегръдка простря
Твойта майка България, Добруджа, в злато заляна.

Е. Багряна

Дай, синко, да те
прегърна!...

Колко години чаках
този ден!...

О, благодаря ти, Боже,
че бях жив

да доживея Освобождението!
Любен Щерев

Да защитиш достойно българската си самоличност
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