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Въведение

В съвременната наука  разделянето на територията на център и периферия се е 
наложило  като  стандартен  академичен  подход  при  изследванията,  посветени  на 
граничността в модерните национални държави. Често подобно бинарно разграничение 
на пространството представлява единственият възможен метод за оценка на сложните 
обществени и икономически връзки и зависимости, които границите пораждат. Всяка 
държавна  граница  създава  различни  условия  за  развитието  на  две  съседни 
териториални единици,  което  неминуемо води до тяхната неравнопоставеност.  Тази 
неравнопоставеност в социално-политическото развитие на две съседни полета, според 
Ноел  Паркър,  е  най-важният  фактор  за  формирането  на  зони  на  централност  и 
периферност1. Така със своята функционалност, границите притежават потенциала да 
бъдат мощен фактор за  предефинирането на  пространството,  което в  крайна сметка 
може да доведе до пълната вътрешна дезинтеграция на съществували векове историко-
географски области и до тяхната маргинализация. 

Такава  гранична,  историко-географска  зона  представлява  разположената  в 
североизточния  ъгъл  на  Балканския  полуостров  област  Добруджа.  Историята  на 
Добруджа през XX в. представлява чудесен пример за това как установяването на една 
нова граница създава социални и икономически закономерности, които в историческа 
преспектива могат  да  доведат  до трайното  маргинализиране  на  отношенията  между 
двата  дяла  на  някога  единния  георафски  регион.  Силата  на  новите  социално-
икономически условия, породени от границата е такава, че тяхната логика мъчно може 
да бъдат преодоляна, дори при наличието на политическа воля за това. Доказателство 
за  последното  е  развитието  на  българо-румънските  отношения  в  Добруджа  след 
Втората  световна война.  Имено към този период и особено към времето на  късния 
социализъм  е  насочено  нашето  основно  внимание.  Това  е  периода,  през  който 
румънското  правителство  осъществява  редица  мащабни  инфраструктурни  проекти  в 
северната част на Добруджа, които превръщат областта в един от най-добре развитите 
икономически и индустриално райони на страната. Същевременно на юг от границата, 
българският  дял  от  областта  продължава  да  е  предимно  аграрен  регион,  въпреки 
шумните стратегии на българското правителство за неговата индустриализация. Тези 
1Noel Parker, A Theoretical Introduction: Spaces, Centers and Margins, in The Geopolitics of Europe’s Identity, 
New York 2008, p. 4



разлики в икономическото развитие на Южна и Северна Добруджа от 70-те и 80-те 
години на XX в. се превръщат в последният важен фактор за окончателното разпадане 
на  вътрешните  стопански  и  социални  връзки  в  региона.  В  резултаt на  това 
трансграничните  отношения  между  двете  държави  в  областта  трайно  се 
маргинализират.  Особено  силно  този  проблем  проличава  след  разпадането  на 
социалистическия строй, когато още през първите годинин на Прехода, всеобхватната 
обществена и икономическа криза от двете страни на границата разрушава крехките и 
често казионни,  локални междудържавни връзки от времето на Източния блок. Така 
през 90-те години на  XX в. официалните трансграничните отношения в Добруджа са 
сведени до минимум, не поради някакви политически причини, а поради липсата на 
реална икономическа  и  обществена  необходимост  от  тях.  Естествено  Преходът,  със 
своите  специфики,  налага  и  нов  икономически  модел,  който  създава  условия  за 
развитието  на  непознати  преди  това,  легални  и  нелегални  стопнански  стратегии, 
свързани с границата. Тяхната обществена приложимост обаче също остава ограничена, 
което още веднъж свидетелства за маргинализацията на презграничните отношения в 
областта.  

Първата  част  на  настоящия  текст  представлява  кратък  исторически  обзор  на 
някои  от  най-важните  политически  и  икономически  процеси,  които  протичат 
успоредно от двете страни на добруджанската граници през  XX в., но често с твърде 
различен интензитет. Особенно видими различията в развитието на Северна и Южна 
Добруджа стават през последните две десетилетия на социалистическия период, поради 
което върху него пада и основният акцент на изследването. Втората част на текста е 
своеобразна  илюстрация  към първата.  В нея,  чрез  различни  примери,  изследвани  и 
анализирани  по  време  на  нашите  теренни  проучвания  в  Добруджа,  проведени  през 
периода август 2009 – април 2011 г., най-общо се представя дългосрочният ефект за 
добруджанското гранично население от некоординираното и конкурентно развитие на 
икономиките  на българската  и румънската  части на областта  след Втората  световна 
война.  Тук  е  отделено  място  и  на  някои  основни житейски  и  стопански  стратегии, 
породени  от  границата  по  време  на  големите,  хаотични  социално-икономически 
трансформации в първите години на Прехода. Поради естествтото на нашите теренни 
проучвания,  по-голямата  част  от  които  бяха  съсредоточени  в  Южна  Добруджа, 
предимство във втората част на изследването е дадено на българската гледна точка. 

В  нашата  работа  възприемаме  един  от  предложените  от  Румен  Аврамов 
исторически методи за изследване на комунизма2, който той, по подобие на френската 
École des Annales, нарича  longue durée.  Именно този поглед към комунизма,  според 
Аврамов,  позволява  да  бъдат  изследвани  „последиците,  травмите  и  дълбоките 
течения от този период, които продължават да се чустват в сегашното ни битие”3. 
За целите на настоящата  статия,  избираме да разширим нашия „дълъг период” дори 

2 В  този  текст  понятията  социализъм и  комунизъм,  се  използват  без  да  се  държи  сметка  за 
идеологическата и теоретическа разлика между тях, като имат занчението на взаимозаменяеми термини, 
най-общо определящи периода на еднопартийното тоталитарно управление на комунистическите партии 
в България и Румъния от  края на Втората световна война до 1989 г. 
3 Румен Аврамов, Пари и дестабилизация в България 1948-1989, С. 2008, стр. 7



извън  границите  на  социализма,  със  съзнанието  за  всички  опасности  от  подобен 
експеримент.  Причината  за  това  е,  че  процесите  на  вътрешно-регионална 
дезинтеграция в Добруджа започват още през 1878 г. с поделянето на областта между 
младото Българско княжество и  Кралство Румъния. Точно в десетилетията между това 
събитие  и  Крайовската  спогодба  (1940  г.),  която  налага  съвременното  статукво  в 
Добруджа, протичат най-драматичните събития в модерната история на областта, които 
радикално  променят  нейния  демографски,  стопански  и  социален  облик.  В  голяма 
степен  дълготрайният  ефект  на  събитията  от  първата  половина  на  XX в.  става  и 
причина за по-късното неуспешно трансгранично сътрудничество между България и 
Румъния в региона, въпреки всички добри икономически и политически предпоставки 
за това след включването на двете държави в своеобразния свят–система4 на Източния 
блок. 

Предисторията – Добруджа до 1940 г.

Според едно твърдение “граница с история има по-добри шансове да оцелее по-
дълго, a нова граница не се създава лесно”5. Изглежда подобно заключение с пълна сила 
важи за добруджанската сухопътна граница, която в периода от подялбата на областта 
между България и Румъния  през 1878 г. до 1940 г. четири пъти се изменя ту в полза на 
едната, ту в полза на другата страна6. Очевидно една толкова нестабилна и нетрайна 
граница  от  една  страна  се  превръща  във  важна  предпоставка  за  цялостната 
маргинализация на региона, а от друга – води до трайно преосмисляне на локалната 
мрежа от центрове и периферии. Пример за последното е съдбата на град Силистра, 
чието значение на важен пристанищен център на добруджанския бряг на река Дунав 
значително намалява след 1878 г. Една от важните причини за това е новата границата, 
която  разделя  града  от  нейния  традиционен  хинтерланд7.  Друг  подобен  пример 
представлява историята на разположеният в делтата на река Дунав, непосредствено при 
вливането  и  в  Черно  море,  град  Сулина.  След  края  на  Кримската  война  (1856) 
значението на Сулина за корабоплаването по река Дунав дотолкова нараства в погледа 
на  тогавашните  Велики  сили,  че  през  1870  г.  това  малко,  етническо  пътстро 
пристанище  е  избрано  за  седалище  на  Международната  дунавска  комисия.  Това 

4 Повече за преоценката на модерната международна държавна система през призмата на теорията за 
Световете-държави  виж  в  Terence K.  Hopkins,  Immanuel Wallerstein and Associates,  Patterns of 
Development of the Modern World System, World System Analysis. Theory and Methodology,California 1982, 
p. 41 - 82
5 Kristof  van  Assche,  Petruta  Teampau,  Patrick  Devlieger,  Cristian  Suciu,  Liquid  Boundaries  in  Marginal 
Marshes  –  Reconstruction  of  Identity  in  the  Romanian  Danube  Delta,  Studia  Universitatis  Babes-Bolyai, 
Sociologia, LIII, 1, 2008, p. 118
6 Съгласно чл. 46 на Берлинския договор от 1878 г. земите на бившия Тулчански санджак на север от 
линията  Силистра  –  Дуранкулак,  заедно  с  цялата  Дунавска  делта,  са  предадени  на  Румъния,  като 
компенсация за анексираните от Русия части на Бесарабия. През  1913 г. Румъния, възползвайки се от 
затрудненото военно и международно положение на България в хода на Междусъюзническата война, 
окупира окупира цяла Южна Добруджа. През Първата световна война (1916 г.) България си възвръща 
Южна Добруджа,  а  северната  част  над областта е  поставена под управление на Германското етапно 
управление. След края на войната, Румъния отново владее цялата област до 1940 г.
Виж. История на Добруджа, т. 4, В. Търново 2008 
7 Пак там, стр. 20



превръща  Сулина  в  нов  политически,  търговски  и  културен  регионален  център8. 
Разцветът  на  града,  обаче,  не  продължава  дълго.  Причина  за  това  отново  става 
прокараната през 1878 г. граница в Добруджа, по силата на която Северна Добруджа, 
заедно  с  Дунавската  делта,  преминават  в  пределите  на  Кралство  Румъния. 
Правителството в Букурещ бързо оценява предимствата на прекия черноморски излаз, 
който му дава новата територия и започва бурно, и целенасочено развитие на морското 
пристанище  Констанца.  Особено  силно  това  се  забелязва  в  годините  след  Първата 
световна война, когато след националната катастрофа на България и анексриането на 
цяла Южна Добруджа от Румъния, по всичко изглежда, че съперничеството в областта 
между  двете  държави  за  напред  е  приключило.  Всички  тези  изменения  в 
геополитическата  и  стопанска  обстановка  в  региона  водят  до  икономическото 
западането  на  Сулина  и  неговото  обезлюдяване,  които  превръщат  града  отново  в 
периферно селище, към което днес дори не съществува сухоземен път9. 

Горните примери са добра илюстрация за възможностите на една граница да бъде 
едновременно  силен  маргинализиращ  фактор  за  някои  райони  и  градове,  и 
предпоставка за бурно икономическо развитие на други, разположени в непосредствена 
близост до нея10. Въобще в историята на модерните национални държави границите и 
граничността  заемат  особено  място.  Определяйки  рамките,  в  които  действа 
официалната  държавна принуда,  а  от  там и  пространството,  върху което  държавата 
оказва  контрол  над  ресурсите  и  хората11,  границите  –  реални  или  мечтани,  се 
превръщат в основен елемент от националната доктрина на всеки народ. В случаят с 
Добруджа, както при повечето спорни гранични територии в модерния свят, борбата за 
контрол  между  националните  държави  е  изпълнена  с  драматични  събития,  които 
променят регионалната демографска и етническа структура. Много силна роля в тази 
насока  играе  целенасочената  румънска  асимилационна  и  колонизаторска  политка, 
която за няколко десетилетия успява да осигури етнически конфорт на правителството 
в  Букурещ  в  управляваните  от  него  добруджански  територии.  В  този  смисъл 
Добруджанският  въпрос  намира  своето  окончателно  решение  през  1940  г.,  с 
подписването на т.нар Крайовския договор, който установява „вечна и окончателна” 
граница между България и Румъния12. Имено Крайовската спогодба и последвалото я 
взаимно и задължително изселване на севернодобруджанските българи в България и на 

8 Kristof van Assche,  Petruta Teampau,  Patrick Devlieger,  Cristian Suciu,  Liquid Boundaries in Marginal 
Marshes –  Reconstruction of Identity in the Romanian Danube Delta,  Studia Universitatis Babes-Bolyai, 
Sociologia, LIII, 1, p. 121
9 В навечерието на Балканските войни (1912г) населението на Сулина е 7 347 души, а през 1948 г. е едва 
3 373. Днес (2011) града наброява около 4 500 жители. Днес градът е достъпен единствено по вода. Виж 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sulina 
10 Ролята на границата може да е твърде различна и противоречива. От една страна тя може да бъде 
истинска преграда между две пространства. От друга страна, обаче, тя може да бъда и мост между тях. В 
социален аспект граничните зони могат да бъдат както зони на засилена модернизация,  породена от 
непосрдествения контакт между две полета,  така и области на силна традиционност. Не на последно 
място граничните зони често могат да имат потенциал да генерират и квазиидентичности, които най-
често  се  въпзриемат,  като  съпротива  срещу  пространствената  и  социалната  маргинализация  на 
граничното население.
Виж  Frederick Barth, Boundaries and Connections, in Signifying Identities. Anthropological Perspectives on 
Boundaries and Contested Values,edited by  A.P. Cohen, London 2000
11 Noel Parker, The Geopolitics of Europe’s Identity. Centers, Boundaries , and Margins, New York, 2008, p. 5

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sulina


на  румънските  колонисти  от  юга  –  в  Румъния,  е  събитието,  което  окончателно 
разрушава  традиционните  връзки  между  двата  дяла  на  областта.  Етническото 
хомогенизиране  на  Северна  и  Южна  Добруджа13 е  най-важната  предпоставка  за 
разрушаването на старите регионални търговски и роднински мрежи, което е и първия 
фактор за дезинтеграцията на единната някога област. 

Добруджа в следвоенните години

И  България,  и  Румъния  след  Втората  световна  война  предоставят  благодатна 
почва за осъществяването на радикалните модернизационни експерименти на новите 
социалистически  правителства.  В  това  отношение  Добруджа,  като  типичен  аграрен 
регион е особено подходяща. В много по-голяма степен горното твърдение се отнася за 
върнатата на България в началото на войната Южна Добруджа, където през 1940 г. над 
86 % от активното  население  все още е заето  в  селското стопанство14.  Земеделието 
доминира и икономиката на Северна Добруджа, но все пак тук индустрията и особено 
търговията,  заемат  далеч  по-голям  дял  в  сравнение  с  бившата  Кадрилатера15.  Така 
например още през далечната и предвоенна 1911 г. 25,4 % от общият внос и износ на 
Румъния вече преминава през Черноморска Добруджа16, като в междувоенните години 
този процент непрекъснато се увеличава. 

В  първите  петилетки  след  Втората  световна  война,  социалистическата 
модернизация  и  на  румънска,  и  на  българска  Добруджа  върви  по  приблизително 
еднакъв път. Той е част от общата съветизация на икономиките на двете страни, която 
предвижда  национализация  на  предприятията,  колективизация  на  земята  и  усилена 
индустриализация. В Южна Добруджа национализацията се осъществява сравнително 
лесно, поради изключително слабата индустрия в областта. В цялата Добричка околия 
(по-късно  преименувана  на  Толбухинска),  на  национализиране  подлежат  едва  190 
предприятия,  55  от  които  са  мелници,  а  44  –  маслобойни17.  По-трудно  протича 
колективизацията на земята, като към края на 1950 г. ТКЗС-тата стопанисват едва 65 % 
от обработваемата земя18. Що се отнася до последният, но не и по значение стълб на 
съветизацията  на  производството  -  индустриализацията,  в  българската  част  на 
Добруджа тя доста се забавя. Първите целенасочени стъпки за индустриализаирането 
на  областта  са  направени  едва  след  VII-я  Конгрес  на  БКП  (1958)19.  За  сравнение, 

12 Виж Чл.  II  от  Договора между България и Румъния относно възвръщането на Южна Добруджа на 
България, подписан в Крайова на 7.IX.1940 г.  
13 Етническата хомогенизация засяга само най-важните от гледна точка на двете национални държави 
общности – българи и румънци. Така след 1940 г. и двете части на Добруджа остават значителен брой 
население от други етноси (турци, татари, гърци, роми, гагаузи, немци, липовени, арменци и др.)
14  История на Добруджа том 4, Велико Търново 2007, стр. 565
15 Кадрилатер  (Cadrilater)  е  предпочитаното  от  румънската  администрация  наименование  на  Южна 
Добруджа, вместо буквалния превод  Dobrogea de sud.  
16 Димитър Мишайков, Стопанско значение (на Северна Добруджа),  Научна експедиция в Добруджа 
1917 г. , София 1994, стр. 239
17 Кратка история на Добруджа, Варна 1986, стр. 272
18 Пак там, стр. 278
19 Пак там, стр. 293



официалните данни показват, че още през 1952 г. общото промишлено производство на 
страната надвишава цели четири пъти довоенното си равнище20. 

Действително  дълго време  земеделието  е  основният  приоритет  на  българската 
правителствена политика в Добруджа.  За това свидетелства и съдържанието на най-
важното  законодателно  решение  за  модернизацията  на  областта  от  този  период  – 
Постановление No 236 на Министерския съвет от 1951 г. за развитието на селското 
стопанство,  водоснабдяването  и  електрификацията  на  Добруджа21. 
Приемущественото  развитие  на  селското  стопанство  в  Добруджа  лесно  може  да  се 
обясни с тежката продоволствена криза в България в следвоенните години, а областта 
предлага твърде благоприятни условия за развитие на интензивно зърнопроизводство. 
Съвсем  друг  въпрос  обаче  е  как  се  отразяват  общите  принудителни,  извънредни 
облагания и реквизиции на местното селско население, които биват използвани като 
средство  за  натиск  при  колективизацията  на  земята.  Тежкият  ефект  на  тези 
принудителни мерки, допълнително се подсилва от екологичните щети от  времето на 
румънското управление.  В опита си да освободи повече земя за своите колонисти в 
междувоенния период, правителството в Букурещ изсича много гори и унищожаване 
пасища,  което  довежда  до  нарушаване  на  традионните  аграрни  условия  и  до  чести 
локални засушавания и измръзване на посевите22. 

По подобен начин в първите следвоенни години протича трансформиране и на 
румънската  икономика  в  Северна  Добруджа.  Разликата  се  състои  в  това,  че  тук 
колективизацията на земята върви с далеч по-бързи темпове. Скоростта на тези темпове 
е  такава,  че  по  този  показател  Добруджа  изпреварва  всички  останали  региони  на 
Румъния23. Що се отнася до индустриализацията, Румъния, също както и България, я 
„издига  в  лозунг,  определяща  черта  на  комунизма  и  ключов  фактор,  чрез  който 
едновремено могат да бъдат постигнати социалната хомогенизация на обществото 
и  хармоничното  икономическо  развитие  на  всички  региони24.  Подобно  хармонично 
индустриално  развитие  на  всички  региони  обаче  е  непостижимо  за  следвоенна 
Румъния,  поради  което  властта  съсредоточава  новите  промишлени  мощности  в 
големите градски и регионални центрове. Така към 1965 г. регионалното профилиране 
20 Даниел Вачков,  Икономиката на Комунистическа  България (1944-1962),  в  История на НРБ,  София 
2009, стр. 280
21 Известия на Президиума  на НС, № 31,  17 април 1951,  Министерски  съвет.  Централен комитет на 
Българската  комунистическа  партия.  Постановление  за  развитието  на  селското  стопанство, 
водоснабдяването и електрификацията на Добруджа. София.,1951, 1-74;
Това постановление, станало известно още и като „Червенсковския план” действително има решаващо 
значение за бъдещото развитие на мащабното,  интензивно земеделие в  Добруджа.  В рамките на 7-8 
години  са  засадени  над  14 000  ха  полезащитни  пояси.  Създаден  е  Добруджанският  селскостопански 
научно-изследователски  институт  край  бъдещия  град  Генерал  Тошево.  Положени  са  основите  на 
водоснабдяването и електрификацията на десетки селища в областта.  
22 Иван Занов, Частната собственост в Добруджа през десетилетието след 1944 година. Архивни данни за 
Силистренска,  Тутраканска  и  Дуловска  околии,  2004,  http://www.history-
alternatives.com/files/kraeznanie/The%20Private%20Property%20In%20Dobrudzha%20During%20the
%20Decade%20Following%201944.pdf  
23 Dobrogea (album), prefaca Geo Dogza, Bucuresti  1964, p.5
24Ioan  Ianoş,  Cristian  Tălăngă,  Cristian  Braghină,  Cătălina  Andra  Gheorghe,  Characteristics  of  the 
industrialization Process around the Moment of Collapse of a Centralized Political System. Romania as a Case 
Study, Forum geografic. Studii și cercetări de geografie și protecția mediului, Year 9, No. 9/ 2010, p.163

http://www.history-alternatives.com/files/kraeznanie/The%20Private%20Property%20In%20Dobrudzha%20During%20the%20Decade%20Following%201944.pdf
http://www.history-alternatives.com/files/kraeznanie/The%20Private%20Property%20In%20Dobrudzha%20During%20the%20Decade%20Following%201944.pdf
http://www.history-alternatives.com/files/kraeznanie/The%20Private%20Property%20In%20Dobrudzha%20During%20the%20Decade%20Following%201944.pdf


на икономиката на страната все още доста точно повтаря това от преди войната25,  а 
Добруджа,  въпреки засиленото  индустриализиране на  Констанца  и още няколко по-
малки града в областта, значително изостава в своето промишлено развитие от райони 
като Букурещ, Брашов и Банат. 

Интензивните реформи на комунистическите правителства във всички сфери на 
живота, които  Михаил Груев, сполучливо нарича „цялостно социално инженерство,  
своеобразна генна модификация на обществото”26, действително водят до значителни 
промени в ежедневието. Не напразно авторите от социалистическия период са убедени, 
че „най-дълбоките и най-мащабните промени в историята на Добруджа настъпват 
след Втората световна война”,  когато „победата на социалистическата революция 
открива  пътищата  за  създаване  на  политическата  система  на  народната 
демокрация,  за  изграждането  и  развитието  на  социалистическото  общество,  за  
процъфтяването  на  материалната  и  духовната  култура...”27.  Днес  подобно 
твърдение звучи и странно и архаично, тъй като едва ли може да има по-важно събитие 
в съвременната добруджанска история от Крайовската спогодба, която категорично и 
окончателно  променя  предмодерното  етническо  и  демографско  статукво  в  областта. 
Договорът от 1940 г. е една от най-важните предпоставки за развитието на реалното 
междудържавно  сътрудничество  между  България  и  Румъния  след  Втората  световна 
война. Катализатор на това сътрудничество обаче става включването на двете страни в 
Социалистическия  блок.  Първата  официална  стъпка  по  този  път  е  направена  на  16 
януари  1948  г.,  когато  ръководителите  на  двете  страни  подписват  първия 
социалистически  Договор  за  приятелство,  сътрудничество  и  взаимнопомощ28. 
Значението, което се отдава на този договор е такова, че по повод на него в София е 
свикан  „грандиозен митинг на българо-румънската дружба, (на който) вождът на 
българския народ Георги Димитров заявява, че на тази дата се открива нова светла  
страница във взаимоотношенията между двете страни29”.

За добруджанската граничност и нейните предимства

Действително, в началото на Студената война границата с Румъния се оказва най-
удобната  граница  за  българската  държава.  След  пропадането  на  идеята  за  обща 
Българо-югославска федерация и изострянето на отношенията между двете държави, 
България се оказва  оградена от  „идеологически  врагове”.  Изключение прави именно 
северният съсед – Румъния. Важността на българо-румънската граница се допълва и от 
факта,  че  чрез  нея  социалистическа  България  се  свързва  със  своя  най-важен 
икономичеки и политически международен съюзник, партньор и контрольор  – СССР. 
В  този  контекст  през  50-те  годинин  на  XX в.  перспективите  за  развитие  на 
международното  сътрудничество  през  добруджанската  граница  изглеждат  повече  от 
добри,  тъй  като  тук  минава  най-прекият  път  между  България  и  СССР.  Сред 
предимствата на добруджанския участък от българо-румънската граница е фактът,че 

25 Пак там, p 165
26 Михаил Груев, Колективизация и социална промяна в българското село (40-те – 60-те години на XX 
век, в История на Народна република България, София 2009, стр. 338
27 Кратка история на Добруджа, Варна 1986, стр. 11
28 Държавен вестник, бр. 32, 10 февруари, 1948 г.
29 Добруджанска трибуна, бр. 14, 17 януари, 1987 г. 



това е единствената сухоземна връзка между двете държави. Това предимство обаче 
изчезва с построяването на Моста на Дружбата през 1954 г., който свързва дунавските 
градове  Русе  и  Гюргево30.  Въпреки  това  остава  другото  важно  стратегическо 
преимущество на Добруджа – тя обединява морската, сухоземната и речната граница на 
България  и  Румъния,  което  е  отлична  предпоставка  за  засилване  на  двустранното 
търговско и икономическото сътрудничесво в региона.

Друго предимство на добруджанската граница е фактът, че тя е значително по-
леко охранявана от границите на България с Гърция, Турция и Югославия. Теренните 
проучвания показаха,  че през целия период на социализма тук не е познат строгият 
разрешителен режим за достъп до граничните територии, по-популярен като „открит 
лист”31.  Доказателство за слабата  охрана на границата,  както през  комунистическия 
период, така и във времето на Прехода, са многобройните случаи на заблудили се хора, 
преминали границата. Така напрмер един респондент от с. Кайнарджа, се сеща как като 
деца  (вероятно  в  началото  на  80-те)  редовно  играят  в  селските  бостани  покрай 
граничната  бразда,  като  „ту  минавали  в  българско,  ту  в  румънско”.  Подобна  е  и 
историята за един софийски археолог, част от екипа, проучвал неолитното селище на 
острова  в  Дуранкулашкото  езеро,  „който тръгнал  да  купи  кафе  от селото,  но  по 
черния  път  се  озовал  в  Мангалия”.  Не  много  по-различно  представя  нещата  и 
информатор от с. Росица, според който  „най-редовно се случва някой да се напие и с  
колелото по черния път да се стигне в Румъния. После след един ден го връщат през  
Кардам.”

Действително, след Втората световна война са на лице много добри предпоставки, 
както за развитието на транс-граничните отношения в Добруджа, така и за оживяването 
на  районите,  непосредствено  разположени  от  двете  страни  на  нейната  сухоземна 
граница.  Нищо подобно обаче не се случва.  Основната  причината  за  това се крие в 
голямата  разлика  в  икономическото  и  индустриално  развитие  на  румънската  и 
българската част на областта в късните години на социализма.  

Индустриално и икономическо развитие на Северна и Южна Добруджа в 
периода на късния социализъм

Както вече бе споменато, опитите за ускорено индустриализиране на българската 
част на Добруджа започват едва след 1958 г. Случайно или не, този процес съвпада с 

30 http://bg.wikipedia.org/wiki/Дунав_мост 
31 Въпросът за откритите листове в Добруджа се оказа доста интересна тема, тъй като респондентите 
даваха  противоречиви  отговори,  които  варираха  от  категоричното  твърдение,  че  „открити листове 
никога не е имало”, до подмятания „да, да! Я, преди двайсет години върви в Крушари или нагоре без  
документ от управлението. То даже още стои табелата на входа на Крушари, в дясно до разклона за  
Александрията „Гранична зона”. Правдоподобното обяснение на въпроса с „откритите листове” даде 
възрастен респондент, жител на с. Кардам, който си припомни, че открити листове са въведени в средата 
на 80-те години  на XX в., по „някакъв повод...”, „...но беше за малко”. Това ни навежда на мисълта, че в 
Добруджа не съществува  класическия разрешителен режим за достъп до граничните територии, а по 
скоро става дума за временно засилване на мерките за сигурност,  във връзка с провеждането на т.н. 
„Възродителен  процес”  на българските турци,  който има силен отзвук  в региона.  В полза на такова 
заключение категорично говори и един „Отчет за дейността” на граничното село Росица от 1985 г. в 
който се казва: „Проведохме срещи с активистите притежаващи турско-арабски имена, на които бе  
поставена  задачата  да  разяснят  от  своя   страна  кое  налага  възстановяването  на  имената.  За  
предотвратяване  на  нарушенията  на  обществения  ред  и  за  нормалното  протичане  работата  в  
кметството бе  поставен  в  повишена  готовсност ДОТ и  се  засили  охраната на  селото.  Проблеми 
нямахме и нямаме – разяснителната работа продължава” (ДТА Добрич, N262, оп. 5, арх. ед. 56)

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82


промяната на определни нагласи сред управляващите в СССР, които до този момент 
смятат,  че България трябва приоритетно да развива своето селско стопанство и лека 
промишленост32.  Подобно решение допада на новия първи човек в социалистическа 
България – Тодор Живков, който има по-амбициозни планове за страната, от това тя да 
бъде продоволствен доставчик на страните от Източния блок. Според източниците от 
периода, в новата икономическа линия сериозно внимание се отделя на развитието на 
Добруджа, която до този момент изостава в своята индустриализация, поради което се 
налага  изгражденето на промишлени мощности с „изпреварващи темпове до към края 
на  70-те  години  на  XX в.”33. Икономическия  „бум”  обаче  засяга  само  по-важните 
градски  центрове  и  част  от  добруджанското  черноморско  крайбрежие,  където 
държавата прави важни стъпки за развитието на туризма. Така въпреки всичко Южна 
Добруджа  остава  силно  аграрен  регион,  чийто  най-важен  и  конвертируем  продукт 
продължава да бъде земеделската продукция, което напълно отговаря на модела описан 
от Джералд Криийд, според който „дори когато комунистическата партия успява да 
премести  икономическото  ударение  върху  индустрията,  местният  интегриран 
вариант на социалистическата система продължава да дава привилегии на селското  
стопанство, независимо от макроикономическата му роля.34 

През същия период политическата и икономическа роля на Румъния в Източния 
блок претърпява сложна метаморфоза, като страната се превръща от верен сателит на 
Кремъл  в  негов  своенравен  партньор.  Том  Галахър  търси  причините  за  това  в 
съветския опит да централизира и диференцира икономиките на страните-членки на 
СИВ.  В  това  ново  международно  икономическо  разделение  Москва  определя  на 
Румъния,  също  както  и  на  България,  ролята  на  земеделска  страна35.  Причините  за 
промяната в Румънско-съветските отношения обаче са далеч по-сложни36. Факт е, че 
Румъния не се поддава на външния опит за реформи в своето икономическо поведение 
и за разлика от България, решава да търси други начини за утвърждаването си като 
промишлено развита държава. Така след 1960 г. Румъния поема сравнително независим 
път на развитие, който най-общо може да се определи като „нео-сталинистки”37, тъй 
като отново залага на индустриализация със засилени темпове. 

Нео-сталинистката  икономическа  политика  на  Румъния  намира  успешен 
продължител в лицето на новия лидер на страната Николае Чаушеску, който идва на 
власт през 1965 г. Нещо повече.  След 1968 г. Чаушеску приема идеята,  че Румъния 

32 Мартин Иванов, Икономика на комунистическа България (1963-1989), в История на НРБ, София 2009, 
стр. 290
33 Кратка История на  Добруджа , стр. 295.
34 Джералд  Крийд,  Опитомяване на  революцията.  От  социалистически реформи към противоречивия 
преход в едно българско село, София 2005 г.,  стр 18-19 
35 Tom Gallagher, Outcast Europe: The Balkans, 1789-1989 (From the Ottomans to Milosevic) , London 2001, p. 
204
36 Сред тях можем да отличим серията вътрешните противоречия между социалистическите страни през 
60-те годинин на XX, съветско-китайските спорове, неравнопоставено положение, в което СССР, често 
поставя  своите по-малки партньори и дори лошите лични взаимотоношения между румънския лидер 
Георги Георгиу Деж и Никита Хрушчов.
37 Tom Gallagher, Outcast Europe: The Balkans, 1789-1989 (From the Ottomans to Milosevic) , London 2001, p. 
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трябва  окончателно  да  прекъсне  своята  икономическа  зависимост  от  СССР.  Това 
негово решение съвременните изследователи свързват със събитията в Чехословакия от 
същата  година  и  със  страха  на  румънския  лидер  от  подобна  бъдеща  инвазия  на 
войските на Варшавския договор и в неговата страна. Така румънският диктатор взема 
решение за приоритетно развитие на тежката индустрия, успоредно във всички региони 
на  страната.  Според  тогавашните  схващания  подобна  индустриална  структура,  би 
позволило на страната продължителна съпротива при евентуално чуждо нашествие38. 

Икономическият модел на Румъния принуждава страната да търси и оригинално 
външнополитическо  поведение,  което  освен  ограниченото  участие  на  страната  в 
Източния  блок,  предвижда  още обвързването  и  с  определни  държави  от  Запада39 и 
Третия  свят.  Тази  политика  изглежда  успешна,  поне  на  първо  време,  тъй  като  за 
периода 1965-1980 г. Румъния достига най-високия ръст на индустриално производство 
в  света.40.  Мегаломанските  темпове  на  растеж  на  румънската  индустрия  обаче  са 
затруднени  в  края  на  70-те  и  особено  в  началто  на  80-те  години,  когато  настъпват 
сериозни промени в световната политическа и стопанска конюнктура,  което охлажда 
връзките на страната със Запада. Положението на Румъния в последното десетилетие на 
комунистическата  власт  е  допълнително  затруднено  от  желанието  на  Чаушеску  да 
изплати външния дълг на страната, което изправя пред огромно изпитание икономиката 
и ограничава възможностите за финансирането ѝ със свежи капитали. В тези условия 
румънският  диктатор  прибягва  до  нови  промени  в  своята  икономическа  стратегия, 
която този път цели създаването на огромни стратегически инфраструктурни обекти, 
които  трябва  да  демонстрират  успехите  на  режима  и  да  консолидират  нацията  в 
периода на тежките  икономически  изпитания41.  В тази  нови планове на  румънското 
правителство твърде съществена роля е отделена на Добруджанския регион, който е 
морската врата на страната.

Най-мащабният  и  важен  проект  в  Северна  Добруджа  от  този  период  е 
завършването на канала Дунав-Черно море. Този изкуствен речен път, който съкращава 
разстоянието между черноморското пристанище Констанца и дунавския гр. Черна вода 
с над 400 км, е замислен от австрийски инженери още през 30-те години на XIX в. и по-
късно  се  превръща  в  мечта  за  поколения  политици,  индустриалци  и  търговци42. 
Първият  неуспешен  опит  на  румънското  комунистическо  управление  да  осъществи 
този  проект  датира  от  периода  1949-1953 г.  Основната  трудова  сила,  която  властта 

38Ioan  Ianoş,  Cristian  Tălăngă,  Cristian  Braghină,  Cătălina  Andra  Gheorghe,  Characteristics  of  the 
industrialization Process around the Moment of Collapse of a Centralized Political System. Romania as a Case 
Study, Forum geografic. Studii și cercetări de geografie și protecția mediului, Year 9, No. 9/ 2010, p. 165
39 Най-силното доказателство за последното е статута на „най-облгодетелствана нация”, който САЩ дава 
на Румъния през 1975 г. Виж Tom Gallagher, Outcast Europe: The Balkans, 1789-1989 (From the Ottomans to 
Milosevic) , London 2001, p. 242
40Делът на румънското индустриално производство от общото световно промишлено произвдоство от 
0,98 % през 1965 г. нараства на 1,5 % през 1980 г. Тези цифри са още по-впечатляващи ако се вземе 
предвид, през същия период  световно промишлено производство се увеличава 5,1, а самото тежкото 
индустриално  прозиводство  в  световен  мащаб  нараства  над  7  пъти.  Виж  Ianoş,  Tălăngă,  Braghină, 
Gheorghe, цит. статия, p. 166
41 Пак там, p. 167
42 Danube – Black Sea Canal - http://en.wikipedia.org/wiki/Danube_–_Black_Sea_Canal 
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ползва тогава са политически затворници и селяни-несъгласни с колективизацията на 
земята,  поради  което  един румънски  лозунг  от  това  време  гласи:  „Каналът Дунав-
Черно  море  –  гроб  на  румънската  буржоазия”43.  Изглежда  този  призив  няма  само 
метафорично знчение, тъй като според сведенията на американската журналистка Ан 
Апълбаум при строежа на канала между 1949 и 1953 г. загиват около 200 000 души44! 
Замразеният  през  50-те  години строеж на  водния път  е  възстановен  през  1976 г.,  а 
неговия южен ръкав е тържествено открит на 26 май 1984 г. Напълно в духа на времето, 
успехът на това грандиозно съоръжение, наречено „синята магистрала на Румъния” 
(magistralei  albastre)  е  приписан  на  „цялата  страна”,  но  както  все  пак  отбелязва 
константския вестник „Dobrogea noua”  каналът „носи подписа на генералния секретар 
на РКП и президент на Румъния – другаря Чаушеску,  ктитор на това грандиозно 
начинание” 45. 

Каналът и обемът на пренасочените речни товари през него се оказват толкова 
важни  за  Северна  Добруджа  и  нейната  столица  Констанца,  че  след  поредната 
модернизация  през  80-те,  градът  се  превръща в  най-големият  порт в  Черноморския 
басейн и четвърти по капацитет в цяла Европа46. „Синята магристрала” обаче има далеч 
по-широко влияние върху областта, тъй като във връзка с нейното функциониране са 
изградени големи инфраструктурни обекти по цялото и протежение, както и по цялото 
южно  румънско  крайбрежие.  Най-големите  от  тях  са  пристанището  и 
корабостроителницата в Мангалия (1981 г.)47, новия железопътен мост над р. Дунав при 
гр. Черна вода (1987 г.)48, сателитни морски и речни портове.  Всичко това затвърждава 
ролята на Добруджа, като най-важна врата за вноса и износа на Румъния. Нещо повече 
тези  големи  транспортни  проекти  създават  условия  за  промяна  движението  на 
транзитния  трафик  през  Добруджа  и  в  крайна  сметка  поставят  в  коренно  различна 
икономическа обстановка двете части на някога единния историко-географски регион. 

През 70-те години България също инвестира значителни средства в развитието на 
инфраструктурата по своето северно Черноморие.  През 1974 г. на вътрешния бряг на 
Белославското езеро е изградено пристанище Варна-Запад, а през следващите няколко 
години  са  завършени  пристанището  на  ТЕЦ-Варна,  дълбоководния  канал,  който 
свързва  езерото  с  морето  и  фериботния  терминал49.  Пак  тогава  приключва  и 
модернизацията  на  единственото  бъгарско  добруджанско  пристанище  –Пристанище 
Балчик50.  През  1976  г.  е  разработен  проект,  за  изграждане  на  ЖП  линия  от 
43 Anne Applebaum, Gulag: A History, 2003, p. 200
44 Пак там, стр. 200.
Дори и тази цифра да е силно преувеличена, съществуването на подобен по мащаби концентрационен 
лагер в центъра на Северна Добруджа е добър повод да се замислим за реалните причини за бързата и 
лесна колективизация на земят в тази част на Румъния, с които се хвалят авторите от периода и за която 
стана дума по-горе.
45 Изпозваме  пълната  препечатка  на  статията  на  в.  Dоbrogea Noua,  по  повод откриването  на  канала 
Дунав-Черно море във в. Добруджанска трибуна, бр. 88/ 26.VII. 1984 г. 
46 Constanta Chamber of Commerce, Industry, Shippig, and Agriculture, Constanta County Documentary, 2005 
http://www.docstoc.com/docs/41999380/CONSTANTA-COUNTY-DOCUMENTARY 
47 Добруджанска трибуна, бр. 123, 19.X.1981 г.
48 Cernavodă Bridge - http://en.wikipedia.org/wiki/Cernavodă_Bridge 
49 http://www.port-varna.bg/aboutus.php?id=17 
50 http://www.shipsbg.info/phpbb/viewtopic.php?t=45 
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толбухинското село Дончево, до Балчик, Каварна и Шабла, за която се смята, че би 
предизвикала  ускорено  урбанизиране  на  българското  Северно  Черноморие51.  Този 
проект обаче никога не е реализиран. Така идеята за по-тясно транспортно интегриране 
на българското добруджанско крайбрежие с вътрешността на страната пропада,  като 
общия  резултат  от  инвестициите  на  комунистическата  власт  от  този  период  е 
засилването  на  зависимостта  на  Добруджа  от  най-големия  градски  и  икономически 
център в Източна България – град Варна. 

По-успешна  роля  Добруджа  играе  в  едни  други  проекти  на  Българската 
комунистическа партия от последното десетилетие на нейното управление, които също 
както  румънските  промишлени  мега-проекти,  целят  консолидация  на  нацията  и 
демонстрация на успехите на комунизма. Става дума за двата големи идеологическо-
пропагандни проекти на Българската комунистическа паритя, които по своите мащаби 
и грандомания не отстъпват на индустриалните проекти на Чаушеску, макар да са от 
твърде различно естество.  

Първият от тези противоречиви проекти на БКП е програмата за честванията по 
повод  1300-годишнината  от  основаването  на  българската  държава.  По  думите  на 
културолога Иван Еленков, замисълът за този „Голям празник” е „да постигне синтез 
на  цялостната  българска  история  с  комунистическата  митология  и  символика  и  
създаде национален култ артикулиран като отворен и включващ всички светини на  
хилядолетната  българска  културна  традиция”52.  В  този  триумф  на  държавния 
национализъм  на  Добруджа,  като  люлка  на  българската  държава  е  отредено  важно 
място.  Не  напразно  сред  най-мащабните  юбилейни  проекти  е  изграждането  на 
мемориала  „Хан  Апарух”  в  Толбухин,  както  и  цялостното  преустройство  на 
централната част на този най-голям български добруджански град. В значително по-
зловеща форма протича другият голям „социален” проект или по-точно казано етно-
генетически експеримент на БКП от последните години на нейното управление. Става 
дума за финалната фаза на т.нар. „Възродителен процес”, събитията около който силно 
засягат много добруджанските селища с компактно мюсюлманско население. 

С оглед обективността трябва да кажем, че дискурсът към преоценка на древната 
история  не  е  нито  български,  нито  балкански  феномен,  но  поради  целите  на 
изследването  ще се  ограничим до  примерите  България  и  Румъния.  В Румъния  най-
влиятелната  личност в  местната  историчека  наука  през  този  периода  е  докторът  по 
история, генерал-лейтенант и заместник-министър на отбраната – Илие Чаушеску, брат 
на  румънския  диктатор.  Имено  с  неговата  дейност  се  свързва  развитието  на  т.нар 
румънски  протохронизъм, по-известен като „дакомания”. Дакоманията има за цел да 
свърже  съвременото  управление  на  Чушеску  с  най-дълбоката  древност53,  а  нейните 
инструменти не се различават много от тези на „историческия” нео-национализъм в 
повечето социалистически държави от периода.  Пример за това е  направената през 

51 Марин Деведжиев, География на транспорта, Велико Търново, 1996 г. стр. 66
52 Иван Еленков,  Клтурната политика през времето на комунизма – партийно ръководство, идеология, 
институционални режими, в История на НРБ, София 2009, стр. 553
53 Dennis Deletant, Rewriting the past: Trends in contemporary Romanian historiography, in Ethnic and Racial 
Studies , Volume 14, Issue 1, 1991, Pages 64 - 86



1977  г.  в  Северна  Добруджа  монументална  възстановка  на  „Траяновия  трофей” 
(Tropeaum Traiani) –  паметник-олтар издигнат през 109 г. за да засвидетелства победата 
на римския император Траян над даките през 102 г.54. 

През  последните  десетилетия  на  социализма  Добруджа  има  интересна 
икономическа и идеологическа  роля за България и Румъния.  Най-важно значение за 
бъдещото  развитие  на  областта  се  оказва  паралелното  развитие  на  подобни по-своя 
характер  и  следователно  –  конкурентни  инфраструктурни  обекти  в  района  на 
Констанца и Варна. То показва, че двете страни нямат идея или стратегически избягват 
съвместно  планирано  и  интегрирано  развитие  на  граничния  добруджански  регион, 
което  с  оглед  на  времето  е  обяснимо.  В  дългосрочен  план  обаче  това  развитие  на 
икономиките  на  двата  дяла  на  областта  ще  се  превърнат  в  силен  маргинализиращ 
фактор  значението  на  сухоземната  добруджанска  граница,  и  на  трансграничните 
отношения през нея.  

За един неосъществен път – българската гледна точка

След  връщането на Южна Добруджа на България през 1940 г. на новата-стара 
139-километрова  сухоземна  граница  са  отворени три пропускателни пункта:  при гр. 
Силистра на р. Дунав; при с. Дуранкулак на Черно море; и между село Кардам и гр. 
Негру-вода, 40 километра западно от морския бряг. Гъстотата на местата, през които 
може да бъде прекосена границата е съпоставима с тази на северо-западната граница на 
България. За разлика обаче, от предимно планинската и строго охранявана границата 
между България и Югославия, добруджанската граница разделя един равнинен район, 
прорязан  от  малки  и  недълбоки  суходолия  и  сравнително  слабо  охранявана.  Това 
обяснява честите  случайни или не толкова случайни,  преминавания  на браздата  от 
граждани  на  двете  страни.  Вероятно  тези  три  контролно-пропускателни  пункта  са 
достатъчни за обслужването на международния трафик през областта, който, както вече 
стана  дума,  не  е  твърде  интензивен.  От  друга  страна  подобно  разположение  на 
граничните  пунктове  поставя  в  изолация  много,  сравнително  многолюдни,  села  във 
вътрешността на областта, създавайки допълнителни условия за маргинализирането и 
съответно обезлюдяването им55. Вероятно това е и една от причините в края на 70-те 
годинин на  XX в. да се зароди идеята за отварянето на нов контролно-пропускателен 
пункт, в центъра на добруджанската граница. Според сведения на наши респонденти, 
инициатор за преговорите за нов пункт е българската страна. Подобно твърдение обаче 
е трудно да бъде доказано, още повече, че всички наши дирения на документи, които 
биха потвърдили или отхвърлили подобно мнение се оказаха напразни. Един поглед 
към  международната  обстановка  от  този  период  обаче  показва,  че  идеята  за 
откриването  на  нов  пропускателен  пункт  между  България  и  Румъния,  съвпада  с 
времето  на  изостряне  на  отношенията  между  румънският  диктатор  Чаушеску  и 
западните държави. В следствие на това Румъния отново засилва икономическите си 

54 http://en.wikipedia.org/wiki/Tropaeum_Traiani 
55 Пример за това са общинските центрове Крушари и Кайнарджа, както и някои крайни села на общ. 
Г.Тошево, като Красен и Росица. 
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връзки с държавите от Социалистическия блок56. Така дори идеята за създаването на 
новото  международно  трасе  да  е  изцяло  българска,  в  началото  на  80-те  години 
междудържавните политически отношения са достатъчно благоприятни за подкрепа ѝ 
от румънска страна. 

Според наши респонденти планираният международен път трябвало да пресече 
целия тогавашен окръг  Толбухин (днес  област  Добрич)  в  посока  изток-северозапад, 
като свърже морския град Каварна, с град Генерал Тошево и северно от с. Росица да 
пресече  българо-румънската  граница.  Какво обаче  би било значението  за  региона  и 
страната  от  един  подобен  път?  Интересен  отговор  на  този  въпрос  дава  друг 
информатор, кмет на едно от граничните български села в района. Според него „през 
80-те години бай Тошо искаше да направи Каварна голямо пристанище и да го свърже  
с Букурещ и той, пътя, щеше да бъде най-краткото разстояние между Букурещ и  
българското море. Те тогава го и направиха пътя (...)не помня коя година беше, но не 
беше отдавна”.  Днес може би изглежда  малко трудно  да  си представим как точно 
Каварна би могла да се превърне в голям морски порт, още повече че особеностите на 
Каварненския  залив  не  са  от  най-благоприятните  за  това57.  От  друга  страна  обаче 
комунистическото управление не веднъж е доказвало, че неговите решения не винаги 
са подчинени на финансовия и икономическия прагматизъм, така че подобна идея не 
изглежда толкова невероятна. Доказателство за някакъв пристанищен проект в Каварна 
днес са силозите под нос Чиракман, предназначени за зърнен терминал. Нещо повече. 
Несъществуващото  пристанище  Каварна  е  включено  в  създадения  през  1976  г. 
„Пристанищен  комплекс  Варна”58,  чието  раждане  е  резултат  от  приетата  от 
септемврийския пленум на БКП през 1969 г. „линия на окрупняване на стопанските 
мощности в гиганстки единици” 59.

Документи,  запазени  в  територилния  архив  на  гр.  Добрич  показват,  че 
изграждането на планирания международен път, в отсечката от гр. Генерал Тошево – с. 
Росица – Границата е завършено през 1985 г60. Малко по-рано изцяло е рехабилитирана 
другата половина на трасето, която свързва гр. Генерал Тошево с гр. Каварна61. Отново 
обаче  не  намерихме  данни  защо  отварянето  на  новия  граничен  пункт  пропада. 
Любопитно обяснение на този въпрос получихме при направеното теренно наблюдение 
в края на „международния” път, който днес глухо свършва от българската страна на 
граничната  бразда  между  селата  Росица  (България)  и  Четатя  (Румъния).  Според 
сведенията  на  местни  респонденти  проектът  се  проваля  защото  „Тодор  Живков  и 
Чаушеску не можаха да се разберат къде точно да минава пътя. Нашите настояваха 
56 Според   Галахър  в  началото  на  80-те  години  търговския  обмен  на  Румъния  със  стсраните  от 
социалистическия блок рязко се покачва като достига 60 % от общия търговски оборот на страната. За 
сравнение  през 1965 г. обменът на Румъния с тези страни е едва 33, 8 %. 
Tom Gallagher, Outcast Europe: The Balkans, 1789-1989 (From the Ottomans to Milosevic), London 2001, p. 
204
57 Марин Деведжиев, География на транспорта, Велико Търново, 1996 г. стр. 156
58  http://www.port-varna.bg/aboutus.php?id=17
59Мартин Иванов, Икономика на комунистическа България (1963-1989), в История на НРБ, София 2009, 
стр. 310-312
60 ТДА Добрич – ф. 262, опис 5, арх. ед. 22
61 ТДА Добрич – ф. 262, опис 5, арх ед. 38
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да мине от тука (през с. Росица), а румънците искаха да мине нататък, по навътре.  
Те и те там,  както и при нас  всичко бяха направили,  площадка за митница,  път,  
ама...”. 

Под  „по-навътре”  нашият  информатор  разбира  намиращото  се  на  около  12 
километра в западна посока с. Северняк, където днес все още съществува добре запазен 
стар калдаръмен път, който някога е свързвал това село със съседното румънско село 
Добромиру дин Деал. За този проект повече сведения ни дава жител на с. Северняк, 
който  споделя:  „Искаха  да  правят  път,  тук,  нагоре  през  Северняк.  То,  стар  път 
минава там. Минавал е през Румънско и после е затоврен. И искаха да правят път  
там, ама засега се отказаха. То може да се минава. Иначе ако имаш нещо официлана  
работа трябва да минеш чак през Кардам62 и после пак на обратно.” Според списъкът 
на републиканските пътища в Република България и тук асфалтовият път, също както и 
при село Росица, свършва глухо в граничната бразда. Нещо повече, този глух граничен 
път е дори от по-висока категория – трета, за разлика от четвъртокласния път през с. 
Росица63. 

Каква е причината да пропаднат българо-румънските планове за отваряне на нов 
граничен пункт в центъра на добруджанската граница? Според нашите информатори 
провалът  на  новия  международен  път  се  дължи на  административните  разногласия 
между двете страни и на нерешения спор за мястото, където този път трябва да пресече 
границата.  Дори  това  да  е  така,  все  пак  трябва  да  съществува  причина  за  подобна 
административна  „опърничавост”.  Според  една  „екзотична”  хипотеза  можем  да 
приемем, че българската страна е тази,  която съботира проекта,  поради твърдото си 
желание  пътят  да  пресече  границата  при  с.  Росица.  Повод  за  тази  българска 
непреклонност  биха  могли  да  бъдата  събитията  около  Възродителния  процес  след 
средата на 80-те годинин на XX в., които има силен отзвук в много добруджански села 
с  преобладаващо  мюсюлманско  население.  Такъв  района  е  и  зоната  около  селата 
Северняк,  Поручик  Кърджиево  и  Коритен,  където  според  сведенията  на  нашите 
информатори  румънската  страна  настоява  да  минава  новият  международен  път. 
Идентична  е  демографската  картина  и  на  север  от  границата,  където  над  50  % от 
населението на румънска община Добромир се състои от мюсюлманско население64. 
Възможно е заради очакваните вълнения и протести на българските турци по повод 
насилствената промяна на техните имената, българските власти да имат притеснения от 
отварянето на граничен пункт в район с толкова компактно турско население, което би 
улеснило контакта между общностите от двете страни на границата. Това би могло да 
бъде и причината, поради която те да настояват новият път да минава не тук, а в района 
на с. Росица, където такива общности липсват. Подобна хипотеза на този етап остава 
само едно екзотично предположение,  което по-скоро отваря вратите  към множество 
въпроси  свързани  с  един  малко  изследван  проблем  в  българската  наука,  а  имено 

62 Най-прекият асфалтиран път между с. Северняк и КПП Йовково, при с. Кардам е 67 км или общо 134 
км.,  отиване и връщане, до най-близката точка, където официално може да бъде премината границата.  
63 Списък на републиканските пътища в Република България, http://im.cablebg.net/clients/srepp-04.htm 
64 http://en.wikipedia.org/wiki/Dobromir 
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проблемът за съдбата на добруджанското мюсюлманско население и връзките между 
тези общности след Крайовската спогодба, което обаче е тема на друго изследване.  

По-реално  според  нас  е  предположението,  че  планираният  международен  път 
става  жертва  на  няколко  едновременни  фактора,  които  оказват  силно  въздействие 
върху икономическата конюнктура в областта. От една страна идеята за оживяване на 
трансграничните връзки в центъра на Добруджа съвпада с тежката финална финансова 
криза  на  комунизма.  От  друга  страна  средата  на  80-те  години  е  времето,  в  което 
завършва изграждането на канала „Дунав-Черно море”, което както вече отбелязахме, 
предизвиква значителни промени в посоките на движение на големите международни 
транзитни товари през Добруджа. Поради това, от румънска гледна точка, създаването 
на  ново икономическо трасе през България, алтернатива на вече успешния коридор 
Констанца  –  Черна  вода  –  Букурещ,  излгежда  най-малкото  безмислено.  Това  прави 
ненужно  и  изграждането  на  голямо  българско  пристанище  в  Добруджа  (било  край 
Каварна,  било  край  Шабла),  което  би  могло  да  претендира  за  част  от  товарите  на 
румънските портове Констанца и Мангалия. 

За това доколко инвестициите в морска инфраструктура маргинализират  ролята 
на  добруджанската  сухоземна  граница  в  международната  търговия  през  късния 
социализъм говори развитието на един друг добруджански път. Става дума за трасето 
Констанца –  Негру-вода –  Генерал Тошево –  Толбухин (Добрич) – Варна, който е най-
важния икономически път, пресичащ областта в посока север-юг. По този път, който е с 
по-ниска  категория  (втора)  от  първокласния  международен  път,  който  свързва 
Констанца  и  Варна  по  протежение  на  черноморския  бряг,  преминава  почти  целия 
международен товарен трафик през областта. От една страна той е по-кратък, но далеч 
по-важната причина за неговата по-голяма оживеност са административните пречки за 
движение на транзитно преминаващи тежки превозни средства през крайморския път 
през летния сезон.  Освен това успоредно на автомобилното шосе Толбухин – Генерал 
Тошево  –  Кардам  върви  единствената  ЖП  линия,  която  пресича  добруджанската 
граница.

През 80-те години на  XX в. всички документи показват,  че значението на това 
главно трасе силно намалява. Причината за това е пренасочването на голяма част от 
товарите директно към модернизираните румънски и български пристанища.  В един 
анализ на транспорта в община Генерал Тошево от 1980 г. се споменава, че значението 
на гарата в града,  както и на граничната гара Кардам „за изпълнението на плана за  
внос-износа” силно намалява след построяването на  фериботния комплекс във Варна и 
пускането на линията Варна-Иличовск65. От друг доклад, този път на началника на гара 
Кардам  от  1984  г.  може  да  се  заключи,  че  през  този  период  едно  от  най-важните 
значения  на  тази  „входна  врата  на  страната  с  СР  Румъния”  вече  не  е  толкова 
траспортирането  на  международни  товари,  а  превозът  на  туристи  от  СССР  за 
българското черноморие66. 

65 ТДА –Добрич,  262, опис 5., арх. ед. 4
66 ТДА –Добрич, 262, оп. 5, арх. ед. 51



Преходът

С крахът на социализма България и Румъния, също като всички страни от бившия 
Източен блок, попадат в спиралата на тежка и всеобхватна криза. Поради разпада на 
политическата  система,  започналият  преход  от  свръхцентрализирана  командна 
икономическа система към пазарна икономика протича без никакъв или почти никакъв 
обществен контрол. Ефектът от това за икономиката е катастрофален: „разрушаването 
на мрежите от връзки между предприятията, децентрализацията и автономията 
при вземане на решения в индустриалните единици в условията на липса на частна  
собственост стават причина за непрекъснатото спадане на производството и на  
неговото качество, както и до липса на контрол в процеса на размяна”67. Аналогични 
са процесите,  които протичат и в икономически отношения на силно интегрираната 
международна стопанска система на бившите социалистически държави, което внася 
нови,  драстични  промени  в  международния  трафик  на  стоки.  Българо-румънските 
двустранни търговски отношения са типичен пример за това: ако през 1990 г. износът 
на български стоки за Румъния все още съставлява 3,9 % от общия износ на страната, 
то през следващата 1991 г. неговият дял спада до 1,8 %. Още по-драстичен е спадът на 
вносът на румънски стоки в България, който от 1,3 % от общия внос на страната през 
1990 г, става едва 0,4 % през 1991 г.68

Естествено  това  става  нов  силен  фактор  за  западане  на  българо-румънските 
отношения  в  Добруджа,  където  все  по-малобройни  стават  инициативите  на 
междунационална солидарност, като тази от  24 декември 1989 г. когато гражданите на 
Толбухин  изпращат  за  Констанца  три  камиона  с  хуманитарна  помощ за  „братския 
съседен народ, изпаднал в беда”69 по време на декемврийската революция за свалянето 
на режима на Чаушеску. Дори нещо повече. С развитието на Прехода и засилването на 
кризата, за пореден път в историята социалното недоволство от тежките икономически 
и политически проблемите намира отдушник в засилването на националистическите 
настроения. В българската част на Добруджа, този път, за разлика от 80-те години, на 
прицел са не местните турци и мюсюлмани, а съседна Румъния. 

В желанието си да запази Южна Добруджа, от „северните фалшификатори на 
историята,  да  отвори  очите  на  младите,  да  възпитаме  любов  у  децата  към 
Добруджа,  тази  древна  българска  земя,  люлка  на  13-вековната  ни  държава,  
потръпнала първа под копитата на буйните конници на хан Апаруха70” добричкият 
вестник  „Добруджанска  трибуна”  създава  специална  рубрика  „Роден  край”,  в  която 
приканва  всички  родолюбци  да  изпращат  до  редакцията  материали,  спомени, 
документи, снимки, карти и всичко свързано с историята на областта. Пак по същото 
време според сведения на респонденти е изградена (или възстановена) телената мрежа 

67Ioan  Ianoş,  Cristian  Tălăngă,  Cristian  Braghină,  Cătălina  Andra  Gheorghe,  Characteristics  of  the 
industrialization Process around the Moment of Collapse of a Centralized Political System. Romania as a Case 
Study, Forum geografic. Studii și cercetări de geografie și protecția mediului, Year 9, No. 9/ 2010, p.169
68 Статистически годишник на Република България 1991 година , стр. 308 и Статистически годишник на 
Република България 1992, стр. 228
69 в. Добруджанска трибуна, бр. 54, 26 декември 1989
70 в. Добруджанска трибуна, бр. 157, 28 ноември, 1991 г.



от  българската  страна  на  граничната  бразда  в  района  на  град  Силистра,  където  тя 
буквално минава на метри от последните жилищни блокове на града. 

Погрешно е обаче да се смята, че националистическата пропаганда по отношение 
на Добруджа през  90-те  години е единствено българска.  Напротив.  Добруджанската 
тематика намира активно присъства в шовинистката реторика на създадената през 1990 
г.  организация  Vatra  Româneasca  (Румънско  огнище)71,  която  успешно  пренася 
националистическите  идеи  на  Чаушеску  в  периода  на  прехода72.  Нейната  дейност 
успешно се допълва от другата голяма националистическа организация România Mare 
(Велика Румъния)73.  Вероятно в  резултат  от  действията  на  тези  две организации не 
веднъж обществени и административни сгради в главните градове на Южна Добруджа 
осъмват с националистически надписи на румънски език74. 

Западането на двустранните държавни българо-румънски отношения в региона на 
Добруджа  не  може  да  бъдат  компенсирано  от  активността  на  новосъздадените 
обединения  на  бизнесмените  от  двете  страни  на  границата,  каквито  са  Добричката 
търговско-промишлена  палата  и  Констанската  Камара  за  търговия,  индустрия  и 
навигация.  Негативно  отражение  върху  икономиката  на  областта  и  съответно  за 
активността  през  границата  оказва  и  намаляването  на  стокообмена  на  България със 
Съветския  съюз,  а  след  разпадането  му  –  с  Молдова,  Украйна  и  Русия,  които 
осигуряват голяма част от транзитния трафик през областта. Преходът обаче създава 
нови  условия  за  развитие  на  международните  отношения  с  доскорошните 
„идеологически”  противници  в  Балканския  регион,  като  Турция  и  Гърция. 
Активизирането  на  отношенията  между  България  и  Турция  оказва  ефект  и  върху 
Добруджа.  Пез  1991  г.  е  открита  първата  директна  автобусна  линия  от  Добрич  до 
Истанбул  и  Бурса75.  Успехът  на  тази  линия  е  такъв,  че  през  следващите  години  са 
пуснати  още  няколко  линии  по  тази  дестинация,  които  обслужват  селищата  с 
компактно  турско население от вътрешността  на Добруджа и  градовете  Силистра  и 
Добрич. Изключително много се засилва и товарният транзитен трафик от Турция, като 
по данни на търговско-промишлената палата на гр. Добрич през 1992 г. „60 на сто от 
товаропотока през Кардам е турски76”.

Може би заради това на нашите въпроси за активността през границата един от 
нашите  респонденти  категорично  заключи:  „Граница  ли  е  –  няма  заспала  (...)  ти  
забравяш  нещо  много  важно.  Тук  минава  трафикът  за  Украйна  и  Русия”. 

71 http://hu.wikipedia.org/wiki/Vatra_Românească 
72 Tom Gallaher, Vatra Româneasca and resurgent nationalism in Romania, Ethnic and Racial Studies, Volume 
15, Issue 4, 1992, p. 570-598 
73 http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Romania_Party 
74 Това не е феномен, не е присъщ единствено на 90-те годинин на XX в. През 2005 г. обществени сгради 
на главния булевард в гр. Добрич осъмват с надписи „СТИГА БЪЛГАРСКА ОКУПАЦИЯ” и ROMANIA 
MARE (Велика Румъния) – виж http://www.ndt1.com/article.php/20050810101848807 
Въпросът с румънската националистическа пропаганда отново в района е отново е поставен по време на 
преброяването на населението на Република България в началото на 2011 г. когато в областта, както и в 
редица други градове на Северна България са разпространение листовки призоваващи населението да се 
самоопределя, като румънско. Виж http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=1986 
75 В. Добруджанска трибуна, 2 април 1991г.
76 Добруджанска трибуна, бр 213, 18 ноември 1992
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Действително, въпреки, че двустранните отношения през границата не успяват да се 
развият,  поради  редицата  предпоставки,  които  вече  разгледахме,  значението  на 
Добруджа, като транзитна област по най-прекия път между Северо-източна Европа и 
Бликия  изток  остава.  Целият  транспортен  сухоземен  трафик  обаче  е  съсредоточен 
единствено през контролно пропускателния пункт Кардам – Негру-вода. 

Стратегическото  свързване  на  морска,  сухоземна  и  речна  граница  превръща 
Добруджа  в  интересна  кръстопътна  зона,  която  в  турболентноста  на  прехода  има 
всички  предпоставки  да  развие  типичните  за  всяка  гранична  област  сфери  на 
сенчестата икономика, като контрабанда, митнически злоупотреби и нелегален трафик. 
Това е и условие за създаването на големи нелегитимни финансови потоци, които имат 
потенциала  да  влияят  върху  обществените  и  политическите  процеси  в  района.  За 
разлика обаче от възможностите за бизнес, които създават западната и южната граница 
на България през първото десетилетие на прехода, тук естеството на икономическата 
обстановка от двете страни на границата е такова, че не позволява превръщането на 
„бизнеса през границата” в масова житейска стратегия на населелението в областта. 
Единственото изключение от това са т.нар. куфарни търговци от Румъния, които през 
първите 2- 3 години могат да бъдат видени по пазарите и новообразувалите се битаци в 
градовете на Българска Добруджа. Тези румънски търговци през 1990-1992 г. обаче се 
срещат  в  почти  всички  градове  на  Северна  България  и  дори  във  вътрешността  на 
страната.  Както  научаваме  обаче  от  една  публикация  във  вестник  „Добруджанска 
Трибуна” в края на 1993 г. броят на тези търговци вече е близо 10 пъти по-малко от 
предходната година. Така ако през 1992 г. по данни на ГКПП Силистра близо 2000-
3000 румънци посещават Силистра всеки ден,  в края на 1993 техният брой е не-повече 
от  300-40077.  Основната  причина  за  този  спад  е  опитът  на  румънската  държава  да 
събере средства за своя пенсионен фонд, чрез въвежда такса на ежедневно-пътуващите 
до България свои сънародници от 5000 леи ($4). Размерът на таксата, и обявявването и 
за  причина  за  края  на  румънските  куфарни  търговци  показва,  че  към  1993  г.  този 
„бизнес” по-скоро запада от само себе си. 

Наистина  в  Добруджа  не  съществуват  предпоставки  за  масовизиране  на 
граничните житейски стратегии, каквито например създава Югоембаргото по българо-
сръбската  граница,  където  контрабандата  с  гориво  се  масовизира  до  степен,  да  се 
превърне в основен поминък за голяма част от граничното население. Все пак и тук 
контрабандата  не  е  непозната,  но  както  сподели  наш  респондент  тя  се  извършва 
„културно (...) не може да се хване през митницата”.  Каквото и да се крие зад тези 
загадъчни  думи,  факт  е,  че  границата  в  Добруджа  няма  толква  важно  значение  за 
голямата част от населението в региона. Като изключим подозренията и слуховете за 
митнически измами със зърно, контрабанда на цигари и алкохол, както и легендите за 
трафика на хора, породени от многото случаи на безследно изчезнали хора през 90-те 
години, границата не присъства твърде активно в живота на добруджанци. В много по-
голяма степен общественият интерес през Прехода е свързан с важните и символични 
теми на деня, каквито са връщането на старото име на гр. Добрич, вълненията свързани 

77 Добруджанска трибуна, бр. 256, 3 ноември 1993



с деколективизацията на земята, непреставащия отзвук от Възродителния процес, този 
път  преразкзан  чрез  драматичните  истории  на  изселените,  фалита  на  преприятия, 
съдбата  на  черноморските  курорти,  стачките  и  безработицата.  Изхождайки  от 
публикациите в пресата, спомените на добруджанци, и тяхното настояще, дори бихме 
могли дори да предположим, че населението в българска Добруджа  няма усещане за 
граничност.  Ритъмът на  неговия  живот не  е  свързан  с  границата.  Дори една такава 
дейност,  която  днес  се  смята  за  емблематична  икономическа  дейност,  породена  от 
добруджанската  граница,  каквато  са  регистрациите  на  автомобили  на  румънски 
граждани в България с оглед на избягването на високите екологични налози в Румъния 
е явление, което има значение за сравнително ограничен кръг лица. 

Единствено  по  по-различен  начин  границата  се  възприема  в  ония  крайни 
гранични райони, които през първата половина на 80-те години почти се докосват до 
възможността да имат свое КПП. Не напразно нашите респонденти от тези села правеха 
сравнение с живота в с. Кардам, през което минава целия товарен трафик на областта. 
Дори един информатор почти със завист заявява,  че „то половината Кардам – все 
мафиоти”,  след  което  разяснява,  че  няма  предвид  жителите  на  самото  село,  но 
„варналии, ама бизнеса им бил в Кардам”. Подобно изказване всъщност е много важно 
в една друга посока. То е ясна индикация за чуството за маргиналност, в което по не 
съвсем  изяснен  начин  се  преплита  значението  на  границата,  с  ролята  на  някакви 
легендарни икономически елити във Варна –  градът, който макар и географски извън 
областта,  най-непосредствено  се  явява  неин  център.  Подобно  заключение  напълно 
съвпада с едно от определенията за маргиналност, според което тя „ се конструира във 
взаимодействието  на  център,  периферия  и  граница”,  като  „социалната  и 
пространствената маргиналност могат взаимно да се подсилват”78. 

Причините за  пространствената  маргинализация са очевидни.  Добруджа е най-
отдалечният граничен регион от столицата на България, който обаче поради силната 
централизация  на  държавното  управление  след  1944  г.  е  в  много  силна  пряка 
зависимост от нея. По подобен начин въздейства на областта свръхконцентрацията на 
капитали и породените  от тях легални и нелегални властови ресурси  в съседния на 
областта град Варна. Така по интересен начин Добруджа става зависима от елитите на 
две столици,  което често в съзнанието на местните  хора оставя усещане не само за 
зависимот, но и за „хищническо” използване на ресурсите на областта от елитите на 
тези  два  големи градски  центъра,  което донякъде съвпада с  това,  което  социологът 
Иван Чалъков нарича „сталинистка свръхексплоатация” на Прехода79. Що се отнася до 
социалната маргинализация, тя не е феномен нито на крайните гранични райони, нито 
на Добруджа, а е едно от най-тежките общи проявления на Прехода и неговата криза. 
Поради това не е чудно, че населението на всеки отделен район на страната търси свои 
стратегии  за  преодоляването  на  негативните  последици  от  кризата  на  Прехода, 
подчинени на културната екология и географската специфика на региона или пък на 

78 Kristof van Assche,  Petruta Teampau,  Patrick Devlieger,  Cristian Suciu,  Liquid Boundaries in Marginal 
Marshes –  Reconstruction of Identity in the Romanian Danube Delta,  Studia Universitatis Babes-Bolyai, 
Sociologia, LIII, 1, 2008, p. 118
79 http://www.on-parliament.com/media/2011/04/22/иван-чалъков-някъде-1-млрд-лева-отиват/ 
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определени конюнктурни икононмически тенденции. Така, след новата концентрацията 
на  земеделието  в  Добруджа,  този  път  в  ръцете  на  немногобройните  „земеделци  – 
арендатори”,  която става особено видимо след края на 90-те години на  XX в.,  не е 
чудно,  че  днес,  хората  край  границата,  отново  отдават  голямо  значение  на 
размразяването  на  проектите  за  отваряне  на  нов  контролно-пропускателен  пункт  в 
центъра на областта. Що се отнася до реалната икономическа полза от такъв нов пунк, 
едва  ли  би  могло  да  се  очаква  той  да  има  някакво  стратегическо  значение  за 
икономиката на областта.  Такъв пункт едва ли би оживил много и трансграничните 
държавни контакти в региона, още повече, че дори и при добрата политическа воля за 
това стопанските дадености, наследени от комунизма, действат твърде силно в обратна 
посока.  Може  би  заради  това  първите  индикации  за  подновяването  на  българо-
румънски преговори за отварянето на нов пункт, този път при село Северняк са едва от 
2008 г.80.  От тогава до сега обаче,  твърде малко е направено по развитието на този 
проект. Това от една страна прави твърде скептично все по-намаляващото население на 
селата от този район, но от друга – позволява на жителите на с. Росица и с. Кайнарджа 
да се надяват на своя път. Или поне на Шенген.

София 14 юли 2011 г.
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