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Ние днешните българи имаме щастието да живеем в началото на XXI век  с 

надежди към бъдещето. Изкушението е особено силно, защото живеем в една наистина 

абстрактна, но все пак много динамична и променяща се епоха. Изживяхме раздялата с 

ХХ век. А той беше вълнуващ и изпълнен с история, която не трябва да забравяме и, от 
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който трябва да извлечем много, много поуки. Части от  тази история не трябва да се 

повтарят, заради човешките страдания, които са причинили. Периода след 9 септември 

1944 г. или е прехвален от бившите членове на БКП или напълно опорочен от 

репресираните. Какво се случва във Варна и областта в този период и къде е истината 

за политическите, икономическите и социалните  промени е предметът на това 

историческо изследване. Дали всичко трябва да бъде отричано, щом точно в този 

период има значителни промени и напредък? Трябва ли да бъдем съдници, ако не знаем 

къде е истината?  Задачата на науката история е именно в това да надмогне емоциите и 

да се спре на нещо по-сигурно и  по-точно – датите, данните, цифрите и фактите. 

Науката, на която сме се посветили и чиито средства прилагаме, за да се опитаме да 

очертаем картината на българската реалност през последните 60 години, е нашата 

история. Не трябва да има моменти, от които да се срамуваме, а да извлечем поуки. Ще 

цитирам големият руски историк Василий Ключевски: „Трябва да познаваме миналото 

не защото  то е отминало, а защото докато е отминавало, не е съумяло да си прибере 

последиците.“ 1 

 Какво представлява превратът на 9 септември 1944 г. във Варна? Кои са 

неговите дейци по място? Кои хора поемат властта и до колко са били подготвени за 

тази си позиция? Какви са промените, които са настъпили за обикновения човек? Колко 

от случващото се засяга този гражданин? Какво се случва ако имаш гражданска 

позиция? Колко помним загиналите за свободата на България по време на 

Отечествената  война? И най-важното, каква е ролята на град Варна за общата ни 

история. Обобщава информация ценна за поколенията. Целта е да  се даде отговор на 

въпросът: трябва ли да се срамуваме от тоталитарният ни период или да го приемем 

като препятствие, което сме преодолели с достойнство.  

Предпоставки и подготовка за установяване на отечественофронтовската 

власт във Варна през  септември 1944 г. 

С победата си в Яш-Кишиневската операция, Съветската армия наближава 

северната граница на България. Задълбочава се политическата криза на настоящото 

управление. Нараства революционният подем  сред антифашистките сили. Разгръщат 

се действията на партизанските отряди и бойните групи назовавали се тогава 

Народноосвободителна въстаническа армия. Създава се непосредствена революционна 

ситуация. Начело на антифашистките сили застава комунистическата партия, която е 

все още в нелегалност. На 26 август 1944 г. ЦК на БРП приема Окръжно № 4, в което 

поставя въоръженото въстание  като неотложна задача. Революционната ситуация във 

Варна съзрява в края на август 1944 г. Хитлеровата войска се е оттегля по суша и море 

от Варненския край. Нараства броя на ОФ комитетите в областта. Броят им достига 58 с 

294 члена. Активизират се нападателните бойни действия на партизанския отряд 

„Васил Левски“. Те провеждат акция в района село Кипра, гара Синдел и гара Разделна. 

Бойни действия предприема и Добруджанската чета „Дочо Михайлов“ в село 

Божурово. 2  

На 6 септември 1944 г. в дома на Коста Петров –Касапчето във Варна се 

провежда последното нелегално заседание на Окръжния комитет на БРП, на което 

присъства пълномощникът на Централния комитет на партията Стоян Караджов. 

                                                           
1  Ключевский, В. Исторически портрети и етюди. Москва, 1993, с. 6. 
2 Стоянов, К. Антифашистката борба във Варненски партиен окръг 1939-1944 г. София, 1978,  с. 176. 



3 
 

Разяснени са непосредствените задачи, стоящи пред Окръжната партийна организация. 

Прочетено им е Окръжно № 4 и са взети решенията за конкретните действия.  

В началото на септември 1944 г. във Варна пристига пълномощникът  на ЦК на 

БРП Стоян Караджов. Неговата задача била да разясни на членовете на Окръжният 

комите на БРП – Варна, „Манифест на Националния комитет на Отечествения фронт“ и 

се премине към организиране на политически действия, манифестации, стачки и 

непосредствено към завладяване на политическата власт от Отечествения фронт. 

На 6 септември 1944 г. на нелегално съвещание на членовете на окръжния 

комитет на БРП  Стоян Караджов  разяснява  директивите на Окръжно № 4 на ЦК на 

БРП за пристъпване на непосредствено овладяване на политическата власт в страната. 

В този дух е „възванието“ за разгръщане на всенародната борба за овладяване на 

политическата власт в името на ОФ.  Най-напред се поставя задача да се организира 

масова демонстрация пред вратите на затвора, за освобождаване на политическите 

затворници. Възможността за овладяване на политическата власт от комитетите на ОФ 

става възможно от няколко обстоятелства. Първо – изтеглянето на германските войски 

от Варна, в резултат от поражението им на Източния фронт. Само през август 

германците потопяват във варненския залив 52 морски кораба и други военни 

съоръжения. След това бягат на запад, напускайки България. Второ обстоятелство: 

безсилието на местната власт да се справи с размаха на политическата борба за 

овладяването на политическата власт от ОФ. Армията на ген. Никола Христов, 

изпратена да се бие срещу партизаните в Коджа Балкан, губи непрекъснато позиции и 

не може да бъде опора на властта. Последният опит на ген. Христов да се опре на 

местните фашистки сили в лицето на „Легиона“, не носи очакваната подкрепа на 

властта. 3 

Под ръководството на ген. Христов  на игрище „Тича“ във Варна са проведени 

няколко последователни сбора на „Легиона“, водят се строеви и стрелкови учения. 

Формират се групи от четирима души активни легионери със задача да водят борба със 

съветските военни, ако те влязат в населените места. Областният директор в Шумен 

съобщава във  Варна, че силите и групировките около БЗНС и БЗНС „Пладне“ готвят 

преврат на местно ниво. И, трето, но най-важно и решаващо обстоятелство, 

достигането на съветските войски на българската граница. 

През нощта на 7 срещу 8 септември 1944 г. местната партийна организация на 

БРП  разпространява във Врана „Манифеста на Националния комитет на ОФ“, чрез 

позиви и лозунги. В тях се препоръчва да се привлекат и хора от средите на сдружените 

земеделци, от интелигенцията и да се изграждат нови комитети. Самото възвание е зов, 

сигнал за организиране на масова демонстрация пред вратите на затвора. На 7 

септември 1944 г., в разгара на подготовката на акцията пред затвора, идва 

съобщението по Радио София, че правителството на Константин Муравиев дава 

амнистия на политическите затворници.4  

Превратът. 

На 8 септември 1944 г. части на Трети Украински фронт минават българската 

граница в долното течение на р. Дунав и без да срещнат съпротива се насочват  към 

Добрич и Варна. Функционерите на БРП и на ОФ, които вече свободно се движат из 

града, още от предния ден, 7 септември, организират обща стачка на работниците и 

                                                           
3 Варненски окръг. 40 години социалистически възход (1944-1984). Варна, 1984. 
4 Сборник. Установяване и укрепване на Народнодемократичната власт. София, 1949. 
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трудещите се от града и обявяват за следващия ден акция за освобождаване на 

политзатворниците. Младият партизанин Иван Добрев описва събитието така: 

„Политзатворниците станаха преден отряд на въстанието във Варна – хиляди 

ентусиазирани и опиянени от свободата младежи с огромен духовен заряд, 

невъоръжени политзатворници, но съпроводени и подкрепени от хиляден народ. И те 

се справиха само с няколко пистолета иззети по пътя от срещнати полицаи. В 

движението в челната редица застава почти цялото ръководство на въстанието 

водено от Ламбо Теолов – секретар на окръжния комитет на БРП (к). Няколко 

полицая по пътя, които плахо се опитват да се отдалечат, са обезоръжени, както и 

завзетия полицейски участък по пътя. За кратко време е завзета общината от 

генерал Христов  и всички големци на областта и града, които са обезоръжени и 

поставени под стража.“5   

Рано сутринта на 8 септември 1944 г. пред вратите на затвора се събират хиляди 

членове и съмишленици на БРП, близки на политзатворниците, работници и 

патриотично настроени граждани. Възбуденото гражданство настоява за среща с 

директора на затвора. Разговорът е воден от току-що завърналия се от концлагер 

комунист Атанас Къдрев. Искането им е незабавно освобождаване на всички 

политически затворници, съгласно дадената от правителството на Константин 

Муравиев амнистия, предадена по Радио София. Разговорът, обаче не дава резултат. 

Тогава делегацията в състав Атанас Къдрев, Вяра Македонска и Маринка Савова 

отиват при прокурора, а той ги праща в пощата да търсят телеграма от правителството 

за дадената амнистия. 6 

Там в пощата, делегацията научава от своите съмишленици, че Съветската 

армия е навлязла в България. Новините бързо се разпространяват и вдигат народа, 

събрал се пред затвора, на щурм пред вратите. Атаката отвън и отвътре отваря 

бронираните врати  и около осемстотин души политзатворници, предимно млади  хора, 

се вливат с мощно „Ура!“ в тълпата, която се е събрала отпред. Петхилядна 

манифестация, ръководена от члена на Окръжния комитет на БРП Георги Костов – 

Левака се отправя най-напред до близкото гробище, за да се отдаде почит на загиналите 

народни бойци, а от там към центъра на града.  Разрасналата колона  тръгва по ул. 

„Ниш“ и към 11 часа стигат през общината и полицейското комендантство. 

Общинската управа начело с кмета Петър Стоянов, щаба на Трета армия и 

полицейските началници, които са се събрали да обсъждат положението, са арестувани. 

На балкона на общината застават членовете на нелегалните окръжни комитети от 

партията и  ОФ. Събралото се множество започнало да скандира, че вече на власт е 

народа. По пътя към Общината тълпата крещяла, че са на „лов за фашисти“. Една от 

първите им жертви е енорийският свещеник отец Светослав Василев, когото премазват 

от бой. След това нахлуват в дома на Христо Недев, юрист и водач на местните 

легионери. Извличат го и го повеждат към Морската градина, където го обесват на едно 

дърво. След това една група се насочва към полицейския участък. Най-напред е 

задържан началникът на полицията. От там групата се насочва към сградата на Радио 

Варна. 7 

                                                           
5 Пецов, Г. Варна 1920-1944.  Варна, 1999, с. 257. 
6  Николов, М. История на Варненския затвор 1930-1970 г.  Варна,  2007, с. 97. 
7 Николов, М. История на Варненския затвор 1930-1970 г.  Варна 2007,  с. 112. 
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Георги Костов Богданов – Левака е най-видният комунист, изиграл основна 

политическа роля в промяната на политическото положение в окръга. Роден е през 1915 

г. във Варна. Още като ученик се включва в РМС и се увлича в революционна дейност.  

Осъден, лежи 3 години в Сливенския затвор. През 1937 г. е амнистиран при раждането 

на престолонаследника. През 1941 г. отново е арестуван за разпространение на позиви. 

Излиза от затвора през 1943 г. и става партиен отговорник за варненския регион. На 8 

септември 1944 г. е основният организатор на бунта пред затвора, като призовава 

варненското гражданство на оръжие за овладяване на общинската власт. Георги Костов  

- Левака е първият комендант на милицията във Варна след 1944 г., година по-късно е 

назначен за началник на областното управление на МВР. Това е времето на 

подготовката на обвинителните актова на подсъдимите пред народните съдилища на 

областта. Помнят го като жесток насилник (очевидци разказват, че лично е измъчвал 

арестуваните в мазите на управлението). Славата му достига до София и е призован 

там, за да се занимава с обвинените в предателство комунисти. Своенравен и винаги 

противоречащ скоро е освободен от длъжност. След това е назначен за посланик в 

Израел и после в Турция. Сам си признава, че дипломацията не му се отдава и иска да 

се върне във Варна. През 1966 г. става кмет на града, но само за една година, понеже му 

е наложено партийно наказание за неподчинение. 8 

На 8 септември 1944 г. тълпата – революционери въдена от Георги Костов – 

Левака и Петър Калчев тръгват по ул. „Ниш и бул. „Владислав“. Настоящата местна 

власт започва действия. По време на митинга пред затвора  се дава фалшива тревога, за 

да разпръсне множеството, но не постигат очаквания резултат. По-нататък, по 

нареждане на ген.  Никола Христов и поручик Людмил Мишляков от Приморски полк 

извеждат ротата си от казармата и ги разполагат на няколко улици около общината за 

силови действия срещу манифестацията.  В същото време  е започнало заседание на 

общинският съвет под ръководството на кмета Петър Стоянов, владиката Йосиф и 

други политически дейци. Те са били добре информирани за положението в страната и 

особено за вече навлезлите в  България съветски части. Генерал Христов знаел за 

нареждането на правителството: „Българските военни структури да бъдат изтеглени 

от пътищата, по които ще минат червеноармейците и да не влизат във връзка с 

тях.“ Очаквайки всеки момент първите съветски части да влязат в града, заседаващите 

умували с какъв маршрут и музика да ги посрещнат. Точно в този момента общината е 

завладяна от групата политзатворници водена от Георги Аргиров, Коста Атанасов, 

Ангел Георгиев, Коста Янков (син на убития  комунист Янко Костов) и др. акцията по 

арестуването на общинарите се ръководи от Георги Костов – Левака. Групата 

политзатворници нахлува в залата и два изстрела повалят ген. Христов.9 

След ареста на общинарите и разстрела на ген. Христов на балкона на общината 

излизат Ламбо Теолов, Петър Бомбов, Георги Трайков и други дейци на току-що 

установената ОФ власт в общината. Петър Бомбов чете “Възвание към българския 

народ“ от името на Националния комитет на ОФ. Дадена е думата на владиката Йосиф 

и в този момент на площада спират съветските бронирани коли. Посрещнати са с голям 

възторг от тълпата. Чували са се викове „Ура!“, прегръдки, цветя, сълзи, посрещнали ги 

                                                           
8 Томова, К. Кметовете на Варна- Варна, МС, 2010, с.143. 
9 Стоянов, П. Варна 1944 г. В 2018, с. 11. 
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като освободители. Чували се лозунги като: „Да живее съветската власт в България!“, 

„Да живее Варненската комуна!“.10 

Тридесет години по-късно се прави разследване и става ясно, кой в този момент 

е убил ген. Христов.   

Генерал-лейтенант Никола Христов е роден  през 1891 година. Завършва 

Военното училище в София. От 9 януари до 8 септември 1944 година е началник на 

Трета армия. Организира транспортирането до София на немски екипажи на торпедни 

катери. Ръководи и преследването на партизани. Обявен е от Народната власт (тогава) 

за народен престъпник.  

Преди да се проведе разследването, всички си мислят, че генерал Христов е 

застрелян от Коста Янков и с основание, защото пък той е убил баща му Янко Костов. 

Но след разпити се установява, че убиецът е Ангел Георгиев – Бомбаджията. В залата, 

където са се събрали общинските съветници и тогавашното ръководство на Варна 

нахлуват много хора. Сред тях е Ангел Георгиев – Бомбаджията и Ламбо Теолов. И 

двамата по-късно стават прототипите на главните герои във филма „На всеки 

километър“. Ангел Георгиев получава прякора си след като успешно взривява няколко 

влакови цистерни на гара Варна през 1926 г. За убийството на ген. Христов сам си 

признава и разказва: „По пътя за овладяването на общината ме извика секретаря на 

Окръжния комитет на БРП Ламби Теолов и ми възложи: „В общината е и ген. 

Христов, този народен убиец не бива да живее, влизаш там и му теглиш куршума!“ Аз 

изпълних тази поръка, повалих го с два куршума, докато другарите ме хванаха  и взеха 

оръжието ми. Това убийство имаше отражение в службата ми.“11   Ангел Георгиев – 

Бомбаджията не е наказан, заради това си деяние, напротив дълги години работи като 

агент за Държавна сигурност. Самият той твърди, че  не изгражда кариера и това е била 

основната причина. В негова защита Ламбо Теолов казва: „Питаш кой уби генерала – 

уби го въстаналият народ…“. 12 

Идва часът на навлизането на съветските войски в града към обяд на 8 

септември 1944 г. те са създали свое комендантство и не признават извършените арести 

от ОФ. Когато дошъл представителя на градския комитет на Отечествения фронт 

Ламбо Теолов рапортувал на първия съветски  комендант на града подполковник 

Тобулко: „Тавариш майор, мы восстари!“. В отговор, обаче не чули похвали, а укор: 

„Восстали? А почему не воссталис вчера?“  Наредено им е арестуваните същия ден 

областен управител, кмет и други длъжностни лица да бъдат освободени.13 

В същото време голям въоръжен отряд от около 80 души, ръководен от Кирил 

Ковачев, се отправя към казармите на Осми приморски полк, за да влезе в контакт с 

войниците и да вземе оръжие за бойните групи. Още по обяд на 8 септември 1944 г. 

група начело с Коста Петров, завладяват Радио Варна и излъчва коментар на Петър 

Бомбов: „Граждани и гражданки, работници и селяни, Отечественият фронт 

обединява българския народ в борба против фашизма, днес – в 14 часа на 8-ми 

септември, българският народ в борба с кървавия хитлеризъм се заеха със силите на 

народа всички власти в града. Редът и спокойствието са запазени.  Днес се установи 

братство между народа. Призовава всички граждани да пазят зорко скъпата 

                                                           
10 Иванов, Ив. Какво се е случило на 9 септември. -    Черно море,  бр. 211, 9 септ. 2010.  
11 Борачев, Д. Една изповед.  София, 2015, с.11-13. 
12Борачев, Д. Една изповед.   София, 2015,   с. 13. 
13 Иванов, Ив. Какво се е случило на 9 септември. -  Черно море, бр. 211,  9 септ. 2010. 
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свобода!“ 14  Обръщение в същия дух прави и Георги Трайков от името на Окръжния 

комитет на ОФ. Тези възвания на Радио Варна също допринасят за опровержение на 

съобщенията на чуждестранните агенции, че във Варна и Варненско е установена 

съветската власт.   

На 9 септември 1944 г. вече в легални условия се провежда заседание на 

ръководството на Окръжния комитет на БРП (к). На заседанието неочаквано Георги 

Костов – Левака излиза с предложението Ламбо Теолов да бъде освободен от 

длъжността като  секретар, а на негово място да бъде избран Кирил Халачев, като се 

мотивира, че Ламбо Теолов в условията на легален живот няма да може да се справи. 

Демир Борачев скача веднага с  предложение в защита на Теолов, като  обвинява 

групата на Кирил Халачев в заговор и опит за преврат в партията. Партийците вече са в 

спорове и конфликти, заради  борбата за постове и властолюбие. Длъжностите са 

разпределени с много спорове и скандали.  За председател на Окръжния комитет  на 

ОФ се определя Георги Трайков, за секретар – Петър Бомбов, за кмет на Варна се 

определя инж. Любомил Димов Дончев, за военен комендант – Кирил Халачев, за 

милиционерски комендант – Георги Костов с помощници Кирил Ковачев и Стойо 

Ковачев. Ламбо Теолов заема поста на секретар на БРП (к). При  разпределение на 

длъжностните  лица участват от БРП (к) Стоян Павлов, Дана Мураданларска  и Кирил 

Халачев; от страна на БЗНС: Георги Трайков, Тодор Янакиев и Такво Артюнов; от 

кръга „Звено“ – проф. Димитър Ганев, от социалдемократите: Генчо Генчев, д-р Георги 

Петков и Йордан Халачев. 

Още на 9 септември 1944 г. към три часа следобед, въоръжена група  завладяват 

и мобилизира в името на новата власт печатниците и редакциите на издаваните във 

Варна вестници: „Черно море“, „Варненска поща“ и „Варненски новини“. Още същия 

следобед е сложен под печат „Манифестът на ОФ във Варна“ – излиза, брой 1-ви. 15 

А какво се случва през това време в казармите на 8-ми  полк? От разказа на инж. 

Иван Стоянов, тогава преподавател по топография и взводен командир в същия полк, 

се научават някои съществени събития. Когато той, на 8 септември 1944 г. се явява в 

полка заместващият командир на дружината майор Жеков му нарежда да организира 

охрана на задния вход на казармата. В същото време по телефона се обажда поручик 

Мишляков, който с ротата си охранява полицейското комендантство. Дошлите от 

затвора политзатворници настоявали  да ги пусне в комендантството. На запитването 

му по телефона, дали да открие огън, за да ги спре, майор Жеков предвидливо му казва 

да не го прави. Ротата си тръгва, но по пътя е спряна от група въоръжени, които искат 

те да си предат оръжията си. Поручикът казва: „Разрешавам, които иска да си предаде 

пушката“. Никой не го прави. 16 

Преди Мишляков да се завърне, представителите на новата власт искат среща с 

командира на полка. Начело на групата е Георги Костов – Левака, придружен с 

въоръжен с пистолет назначен охранител. Костов е заведен в щаба на полка, като му е 

наредено охранителя да не влиза. Левака им прочита обръщението подписано от Кимон 

Георгиев за поемане на властта от ОФ и обещанието за възстановяването на 

Търновската конституция. Обявен е ѝ съставът на правителството с участие на 

демократическите партии. В тази връзка Георги Костов им предлага полкът да се 

                                                           
14 Стоянов, К.  Антифашистката борба във Варненски партиен окръг 1939-1944 г. София, 1978, с. 179. 
15 Иванов, Ив. Какво се е случило на 9 септември.  - Черно море,  бр. 211,  9 септ. 2010.  
16 Стоянов, П.  Варна 1944 г. Варна, 2018, с. 261. 
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присъедини към новата власт, да се изпрати рота невъоръжени войници за посрещане 

на влизащите в града части на Червената армия и да се дадат оръжия за новата 

милиция. Уверява ги, че няма да се преследват офицери, включително и поручик 

Мишляков. Майор Жеков заявява от името на офицерите, че полкът е готов да се 

присъедини към новата власт, но без заповед от отсъстващия комендант, не може да 

даде оръжия (а той е вече арестуван). За командир на  посрещащата ротата е назначен 

капитан Раев. След посрещането той веднага е арестуван по обвинение за проявена 

жестокост при разпит на войници, обвинени в комунистическа  дейност. 

През нощта на 8 срещу 9 септември 1944 г. проехтяват изстрели. Поручик 

Мишляков дава нареждане да се заемат противовъздушните окопи, за да не са допусне 

навлизането на въоръжен отряд в казармата. Това не се случва и на следващия ден – 9 

септември. В полка идва делегация от ОФ начело с Вяра Македонска. След като дава 

разяснения за целите и действията на Отечествения фронт, тя поканва желаещите да се 

присъединят към милиционерските групи, които имат задача да разоръжат 

жандармеристите. Имало е само един желаещ. 17 

На 10 септември 1944 г. поручик Мишляков е извикан от подполковник 

Тобулко, който е военен комендант на Варна. Той му казва, че срещу него има донос от 

войник за подготовка на съпротива срещу отечественофронтовската власт. 

Комендантът не вярва на това, но предупреждава поручикът, че му предстоят 

неприятност.  По-късно поручик Людмил Мишляков се вслушва в думите му и напуска 

Варна. Заловен е от Народната власт във Велико Търново. Съден е от тамошният 

Народен съд и е  обвинен за откриване и залавяне  на партизани. Разстрелян е там с 

присъда за „страховит убиец“.18 

Вечерта на следващия ден се извършва разоръжавана на полка. Разрешава се 

само на офицерите да запазят личното си оръжие. Срочно служещите си тръгват към 

къщи и никакви увещания не могат да ги задържат повече. 

Но тези събития не са  с еднопосочно развитие. На 12 септември 1944 г. в полкът 

идват съветски офицери. Урежда се  малка почерпка и те съобщават, че след 

разоръжаването следва превъоръжаване със съветско оръжие. Същевременно трябва да 

се подготвят за заминаване на север, като не им се казва къде и с каква цел. Записалите 

се в милицията могат да не заминават. На следващия ден в полка се събират около 

десетина негови офицери. Майор Жеков съобщава новата заповед: трябва да се 

въоръжат с новото снаряжение, да се съберат избягалите войници и ще заминат на 

запад да се сражават срещу германците. На 13 септември 1844 г. полкът е събран. 

Организирани са вагони за неговото придвижване. На 15 септември 1944 г. в пълен 

състав военната част отпътува към сръбската граница. Така прославеният в три войни 

Осми приморски полк отново е призован да изпълни военния си дълг.19  

Съветското командване още с навлизането  в България по суша има за задача да 

се справи с остатъците от германския флот по българското черноморско  крайбрежие. 

През август 1944 г. Варна се оказва последното възможно убежище за тях. Немските 

кораби са заели търговския кей и двата бряга на канала към езерото. Техните 

командири започват преговори с българските власти на 25 август 1944 г. От българска 

страна се настояват корабите и екипажите да бъдат разоръжени, докато немците искат 

                                                           
17   Пецов, Г. Варна 1920-1944 г.  Варна 2016, с. 257. 
18   Пецов, Г. Варна 1920-1944 г.  Варна 2016,  с. 263. 
19   Балабанов, Т. Героизмът на варненци в Отечествената война 1944-1945 г. Варна, 2010, с.67. 
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убежище в неутрална на СССР страна. На 27 август се стига до компромисно решение: 

корабите да бъдат разоръжени, но не потопени и  екипажите да напуснат страната, като 

за тази цел да бъдат осигурени влакови композиции. Но обстановката е много бързо 

променяща се и динамична. Силното партизанско движение в Югославия се оказва 

сериозна пречка за изпълнението на последното. 

На 28 август 1944 г. част от германските кораби с минимален екипаж напускат и 

започват да изхвърлят в морето оръжия и боеприпаси. Десетилетия  по-късно те все 

още се откриват по дъното в местността Карантината. На 4-5 мили в морето започват и 

да самопотапят самите кораби. В следобедните часове, германците са самопотопили 30 

свои военни кораба. Между тях е имало три подводници, четири торпедни лодки, а 

останалите са плоскодънни баржи. Данните са от секретно писмо на шуменският 

областен директор от 29 август 1944 г. до министъра на вътрешните работи.  Точния 

брой на потопените във Варненския залив според списание "Клуб ОКЕАН“, брой 2, 

2009 г. е 71 морски единици.20  

Първите съветски кораби навлизат в българските води. Те са посрещнати от 

наши торпедни катери, които ги прекарват през минните полета край Шабла. Същия 

ден три торпедни катера хвърлят котва във Варненския залив. Приводняват се и 

водосамолети. Изоставените от германците кораби са предадени на съветското 

разпореждане.  

Военноморската база във Варна в онези години е включвала три брегови 

батареи, минозаградна рота с плавателни средства, крайбрежна наблюдателна рота и 

прожекторна полурота. Варненска си остава ѝ главната база на флотата до края на 1944 

г. Тук е стоянката на миночистачите, торпедните катери, флотската оръжейна 

работилница, складове и др. Съгласно заповедите на съветското командване 

българските бойни кораби са пленени, а флаговете им са взети като трофеи. 

Едновременно са завзети и заети за ползване флотските казарми, всички щабове и 

канцеларии, където е иззета документацията. Свързочните възли и бреговит складове, 

арсенал и ремонтните работилници са под съветско наблюдение. Българския морски 

военен флот е третиран като победен противник. Военните моряци са разоръжени. На 

офицерите е оставено само хладното оръжие. Всички са държани под строга охрана. 

Тези действия не произтичат от командването на Трети Украински фронт, а от това на 

адмирал Октябрски.21 

По подобен начин са действали и с невоенните обекти: пристанище Варна и 

всички корабостроители и кораборемонтни  предприятия в него са поставени под 

контрола на Съветската армия. Търговското корабоплаване предварително е 

унищожено. В края на месец ноември  е създадена Съюзна контролна комисия (СКК). 

Под наблюдение на нейния Морски отдел скромният ни военен флот е взет като военен 

трофей. Част от него е оставен на българското крайбрежие за обезвреждане на мините. 

Торпедните кратери заминават  в съветските пристанища. Около 60 български 

подофицери и матроси са отведени във военноморските бази на руснаците и зачислени 

към Черноморския флот на СССР. Иззет е съществуващият архив на военния ни флот, 

който и до днес се намира в Русия. България се задължава да предаде за нуждите на 

съветските войски и останалите невоенни малкотонажни и пътнически кораби, както и 

                                                           
20 Списание  Клуб ОКЕАН.  бр. 2/2009. 
21 Кръстева, М.  Морето в международните отношения и външната политика на България 1944-1949 г.- 

Варна, 2005, с. 16. 
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един  плаващ 40-тонен кран. В крайна сметка се получава двойна загуба за България. 

Германия потопява търговският ни флот, Съветският съюз отвлича останалото от 

него.22  

 

 

Укрепване на Народнодемократичната власт. 

  На дневен реда идва задачата да се укрепи Отечественофронтовската 

власт. ОФ налага промяна в ръководството на окръжния комитет на БРП. Така е 

освободен от длъжността първи секретар Ламбо Теолов с мотива, че в  легалните 

условия на работа той не се справя. В разискванията по този въпрос зад Георги Костов 

– Левака стои група с кариеристични цели: Кирил Халачев и  Ангел Цанев. И двамата 

имат нечисто легално минало – Халачев е отказал на Окръжният комитет на БРП да 

мине в нелегалност и да оглави щаба на Десета варненска оперативна зона, а 

предпочита да отиде в концлагер, където е сигурно оцеляването му, а другият 

„превратаджия“ Ангел Цанев бил известен с привилегиите си в затвора, като е 

получавал храна от Морското казино във Варна. Страхувайки се вероятно от това, че в 

следствие на поведение  му, може да им се потърси сметка, те правят опит за преврат в 

окръжното ръководство. Възмутен от този опит на тримата „превратаджии“, Демир 

Борачев, политкомисар на Десета варненска оперативна зона, заминава същата вечер 

(10 септември 1944 г.) за София и докладва на другия ден на политическия секретар на 

ЦК Антон Югов. Той провежда телефонен разговор с Кирил Халачев и опитът за смяна 

на местната ОФ власт е предотвратен, Ламбо Теолов запазва ръководството си. 

Един от въпросите за укрепването на политическата власт в града е 

масовизацията на политическите партии в състава на ОФ и възможността на всяка една 

от тях да е първостепенна. БРП (к) безспорно се явява като най-влиятелна сила в 

коалицията от партиите. Във Варна организираните партийни членове към 9 септември 

1944 г. са само 60 души. Това налага бързо масовизиране на комунистическата идея, за 

да започнат да играят водеща роля. За кратко време са създават партийни групи в 

основните промишлени предприятия, кварталите и органите за сигурност. Численото 

нарастване на членовете на БРП във Варна достига 2114 души към края на декември 

1944 г. тази ускорена масовизация довежда и до някои нелегални тенденции. Наред с 

честните и предани членове, проникват и случайни кариеристи.23 

Още през септември 1944 г. се конструира за работа в легални условия Градския 

комитет на БРП (к) във Варна. В състава му влизат: Георги Костов – Левака е секретар, 

Георги Аргиров, Божил Аргиров, Дана Мураданларска, Гено Гутев и Милка Пеева - 

членове. Партийната членска маса продължава бързо да нараства и към средата на 1945 

г., достига 4334 души. Увеличават се и партийните организации и в отделните 

предприятия и учреждения.  

През 1946 г. Градският комитет на БРП е обновен, като в съставът му са 

включени 33 членове и шест-членно бюро, начело с Груди Атанасов – първи секретар. 

През май 1947 г. към градския комитет на БРП вече се броят 83 партийни организации 

с 6600 членове. 

                                                           
22   Кръстева, М.  Морето в международните отношения и външната политика на България 1944-1949 г.- 

Варна, 2005, с. 18. 
23 Близнаков, П. Развитие на Варненската окръжна профсъюзна организация в годините на 

социалистическото строителство (1944-1958) - Варна, 1979, с. 89. 
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Специално внимание БРП обръща в тези първи години на укрепването на 

младежкия  политически съюз – РМС. Около ядрото от активни участници в 

антифашистката борба възникват нови младежки организации в предприятията и 

кварталите. Към септември 1945 г. членският състав на градската организация на РМС 

брои 2747 младежи. Особено внимание в тези първи години се отделя на единството на 

младежта. На тази основа в средните учебни заведения започва изграждането на 

Единен младежки общоученически съюз (ЕМОС), чрез който се запазва единството на 

учащата се младеж. Останалите младежи, извън учебните заведения се обединяват в 

Единен съюз на демократичната младеж (ЕСДМ). В тези години се изграждан много 

масови организации като целта на БРП е да обхванат по-голяма част от населението  и 

да са доминиращи, както във Варна, така и в страната.  

В първите години след 9 септември 1944 г. една от най-дейните организации на 

ОФ, след БРП е БЗНС, начело с Георги Трайков, докато кръгът „Звено“ и БРСДП имат 

по-слабо участие в работата на ОФ комитета. През март 1946 г. се провежда областна 

конференция на ОФ във Варна, на която всяка партия, влизаща в ОФ, участва с по 

трима свои представители. Конференцията се ръководи от Георги Трайков. На нея се 

взема решение ОФ да се прочисти от проникнали в организацията прикрити врагове. 

След това събитие Областният комитет се реорганизира в следния състав: от БРП (к) се 

включват Груди Атанасов,  Петър Бомбов и Демир Борачев; от БЗНС Георги Трайков, 

Тодор Янакиев и Доню Добруджански; от БРСДП -  Йордан Халачев, Тодор Дечков и 

Михаил Стефанов; от „Звено“ Христо Миланов, проф. Димитър Ганев и Васил Игнатов. 

За председател е избран Георги Трайков. Варненската БРП (к) се отнася много 

внимателно към съюзниците в ОФ, особено с БЗНС. Чрез комитетите  се осъществява 

борба за изграждане на новата власт. В нея все по-осезаема става доминиращата част на 

БРП (к). така например, още през 1940 г. от всички 316 кметски места, в областта  - 140  

са от БРП (к), 34 отговорни служби от областен мащаб – 9 се ръководят от членове на 

партията и са на ръководна служба в околиите. Варненската организация на БРП 

обръща особено внимание за обладаване на ръководните общински служби. В община 

Варна до 9 септември 1944 г. са работели около 800 щатни и над 400 надничари-

чиновници. На мнозина от тях по бюрата им се веели нацистки знаменца. Нужна била 

чистка, за да се изпълнят новите програмни задачи на общинското ръководство. 

На 10 септември 1944 г. се поставя началото на Народната милиция и започва 

нейното организиране. Министерски съвет издава постановление, в което се казва: „От 

състава на въстаническите отряди и народната милиция се формира: 1-во Народна 

гвардия, която се поставя под ръководството на Министерството на война а и 2-ро 

Народна милиция, на която се поверява вътрешната сигурност и се поставя под 

ръководството на МВР“.  С това постановление се слага край на полицията и се 

предоставя възможност на МВР да извърши цялостна подмяна на МВР като привлече 

във ведомството изпитани бойци от съпротивата  и верни отечественофронтовци.24 

Първата задача, която се поставя пред органите за вътрешната сигурност се 

свежда до прочистване на наличния състав от неподходящи и случайни милиционери, и 

останали бивши полицаи. Определя се комисия под председателство на милиционерски 

комендант Михаил Костов за изпълнение на това решение. Комисията предлага за 

освобождаване на повече от 70 старши и младши полицаи. Грижата за подобряването 

на състава на народната милиция е свързано с престижа на народната власт. Освен 

                                                           
24 Калинова, Е., Баева, И. Българските преходи 1939-2005 г. Изд. „Парадигма“ 2006. 
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униформената милиция, в състава, на която влизат предимно членове на БРП (к), 

ремсисти и техни съмишленици със задачата да осигурят нощни патрули в селищата за 

опазване на важни обекти, следене на съмнителни лица и да водят борба срещу черната 

борса. Резервната милиция разполага с оръжия, съхранявано в складовете и при нужда 

с него биха могли да бъдат въоръжени членове на БРП и РМС. 25 

В края на 1944 г. във Варненски окръг се окомплектова напълно състава на 

милицията. В началото на 1946 г. във Варна се открива специално училище за 

подготовка на милиционери, една възможност неопитни служители в милицията да 

получат специална подготовка.  

Една от отговорните задачи, които органите за вътрешна сигурност решават в 

тези първи дни, било довеждането до край на следствието срещу фашистките елементи 

и техните помагачи. Подготовката на материалите за народните съдилища, 

обвинителните документи, следствените протоколи, протичат при голямо насилие над 

обвинените. До началото на 1945 г. органите натоварени с тази задача предават всички 

документи на народните съдилища. 

Освен следствените документи, органите на държавна сигурност трябвало да се 

справят с тайна и явна съпротива на ОФ властта. От септември 1944 г. до януари 1945 г.  

органите за сигурност успешно разконспирират няколко групи с контрареволюционна 

насоченост. Заловена е група, която подготвяла изнасяне на оръжие от военното 

летище „Чайка“ за въоръжение на противници на властта. Разкрита е и група, която 

изготвя списък за убийството на изтъкнати ремсисти.  

През декември 1944 г. органите за вътрешна сигурност разкриват конспиративна 

група в Морското училище, която се опитала да вземе оръжие от Осми приморски 

полка в града, за да предприемат саботажни действия срещу властта. През май 1945 г. е 

разкрита и ликвидирана нелегална група, съставена предимно от жандармеристи, 

полицаи и агенти, ръководена от бившия народен представител Симеон Андреев. 

Голям успех за органите за сигурност било разкриването на конспиративна група в 

Провадийска околия от легионери, бранници, ратници, които  са се подготвяли да 

извършат атентати и излизане на въоръжени групи в Балкана като „Горяни“. Разкрита е 

и легионерска конспирация, главно след гимназисти във Варна и Провадия и са 

задържани 47 младежи. Органите на държавна сигурност постепенно укрепват в 

борбата с противниците на властта, но така се достига до замяна на насилието на стария 

режим с ново насилие на новата власт, наречено „Диктатура на пролетариата“ 26 

Когато гражданите на Варна завладяват общината и Ангел Георгиев убива 

генерал-лейтенант Никола Христов, на балкона на общината  излизат ръководителите 

на партията, начело с Ламбо Теолов, а Петър Бомбов започва да чете възванието за 

всеобщо въстание и съобщава, че във Варна вече е установена власт на Отечествения 

фронт. Долу под балкона на общината група младежи издигат лозунг „Да живее 

съветската власт във Варна!“. Това чува турският консул в града и съобщава на 

западните телеграфски агенции, че във Варна и Варненско се установява съветска 

власт. Английската радиостанция Би Би Си излъчва специално предаване в момента и 

така се разгаря международен скандал. Английският премиер Чърчил е вбесен от това 

съобщение. Двамата големи от антихитлеристката коалиция се уговаряли със Сталин да 

                                                           
25 Бенов, О. Сборник  Варненски окръг  40 години социалистически възход: 1944-1984 г. Варна ОК на 

БКП, 1984.  
26 Стоянов, П. Варна 1944 г. В. 2018. с. 40-44. 
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не се променят политическите режими при окупирането на балканските страни. 

Проведен е телефонен разговор между лидерите и се заформя международен скандал. 

Сталин реагира веднага и нарежда на маршал Толбухин – командващ Трети 

украински фронт, да се възстанови във Варна старата власт, за да се потули скандалът. 

В това време промените в общината са направени и кметът е поел своя пост. 

Командването на Трети Украински фронт нарежда на коменданта на Варна 

подполковник Толубко да върне старата власт в града. 

Толубко посещава ръководствата на политическите партии, установили ОФ 

властта и разговаря лично с  Л. Теолов, Петър Бомбов, Демир Борачев, Георги Костов, 

Георги Трайков и други политици и умуват как да изпълнят нареждането на Сталин. В 

крайна сметка решават да успокоят международната общност като върнат стария кмет 

Петър Стоянов.27 Върнат на работа е също и началникът на полицейското управление. 

В същото време правят една демонстрация, като провеждат във Варненския драматичен 

театър голямо публично събрание, на което стария кмет Петър Стояно говори дълго, че 

той си е на власт и управлява общината. Тази демонстрация се предава по Радио Варна. 

След това, също толкова публично се разоръжава партизанския отряд „Васил Левски“. 

След успокояване на международната общност, новата власт  ОФ си заема постовете. 

Това е било само за четири дни. Скандалът утихва и Петър Стоянов отново е отстранен 

от власт. 

В окръжния комитет на БРП (к) реагират много остро на тези левичарски 

лозунги и съобщенията на западните агенти са опровергани от Националния комите на 

ОФ на 16 септември 1944 г. Окръжният комитет във Варна прави изявление, в което се 

казва: „Варненският областен комитет на ОФ в пълния си състав прави публично 

изявление, че на 8 септември 1944 г. във Варна и областта властта е взета в духа на 

идеята на Отечествения фронт и неговата програма и съобщения на някои агенции в 

чужбина за  създаване на съветска власт в гр. Варна е клевета или провокация срещу 

Варненския областен комитет на ОФ“.  Опровержението написват Георги Трайков, 

Вяра Македонска, Петър Бомбов, Кирил Халачев, Димитър Ганев, Стоян Павлов, и 

новия кмет инж. Любомир Димов. И докато текат тези опровержения и демонстрациите 

с връщането на старата власт, започва бързо завземане под контрола на ОФ комитети, 

държани служби, полицейски и военни поделения. Въоръжена група, ръководена от 

Георги Костов – Левака, превземат военното комендантство, където са разположена 

рота войници, доведени там за противодействие на новата власт. Георги Костов успява 

да ги убеди да се откажат от действията си срещу властта и ги освобождава да се 

разотидат. Скоро след това е овладяно полицейското  комендантство и полицаите са 

задържани. Друга въоръжена група се отправя към военноморския флот, но там не 

става нужда от външна намеса, защото малко преди пристигането им моряците 

обезоръжават своите командири. Те се предават на новата власт. 

На 12 септември 1944 г. официално,  кметът Петър Стоянов Николов – капитан 

II ранг сам се оттегля от поста. Новоназначения кмет е инж. Любомир Димов, а за 

заместник кметове са назначени от други партии: Стоян Павлов БРП(к), Димитрина 

Русева -  от БЗНС, Антон Стефанов – от „Звено“, Христо Иванов  - от БРСДП. Съставът 

на новата областна управа е обявен във вестник „Вечерен бюлетин“ бр. 1/09. 09. 1944 г. 

През март 1945  по решение на областния комитет на Отечествения фронт инж. 

Любомир Димов Дончев е освободен от длъжността като кмет. Той така и не успява да 

                                                           
27 Сборник документи,  Установяване и укрепване на Народнодемократичната власт, БАН, 1949. 
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реализира договорените проекти. Предвиденото в бюджета на общината строителство 

се осъществява от следващите кметове. 

На заседание на Областния комитет на ОФ се обсъжда и приема оставката на 

инж. Л. Дончев като кмет на град Варна. Причините тогава не са изтъкнати, но ЦК на 

БКП не са искали да се злепоставят като са предоставили властта на Варна на таен 

агент на Червената армия. Знаели са, че ако това се разбере ще е в ущърб на партията 

на този етап. 

След обсъждане Областният комитет препоръчва на правителството за кмет на 

град Варна Гено Гутев Станев. С своите спомени Г. Гутев пише: „Без разговор с мен на 

21 април 1945 г. ми връчиха заповед за назначението. Протестирах, но се подчиних. 

Ръководех община, без да бъда ръководен.“  28 

Новоизбраният варненски кмет  е  роден през 1905 г. в с. Седянковски, 

Габровско. Семейството му е било много бедно и гладът ги преселва в с. Мировци, 

Новопазарско. Гено Гутев учи в Шуменската гимназия и там попада под влиянието на 

комунистическата пропаганда. Чете „Капитал“ на Карл Маркс, „Манифест на 

комунистическата партия“ и друга литература от същия характер. От гимназията, обаче 

е изключен, заради нелегална дейност и участие в подготовката на Септемврийското 

въстание през 1923 г. Арестуван е, но е освободен като непълнолетен. За да се спаси от 

арести и репресии, емигрира в Унгария. След завръщането си от емиграция продължава 

обучението си в Шуменската гимназия. През март 1931 г. е  приет за член на 

Българската комунистическа партия. Успешно завършва право в Софийският 

университет и започва редовна адвокатска практика в гр. Нови пазар. Наред с 

адвокатската си дейност продължава да се занимава с пропагандиране на 

комунистическите идеи. Проявява се като добър организатор. Поради нелегалната си 

дейност срещу властта Гено Гутев е интерниран в различни градове на страната. От 

1941-ва до 1944 г. живее последователно в Добрич, Мелник, Перник и Смолян.  

На 9 септември 1944 г. е определен за околийски управител на Нови пазар. По 

решение на областния комитет на БКП Гено Гутев е назначен за областен обвинител 

във Варна в т. нар. Народен съд (1944-1945). В своите спомени той изразява мнение, че: 

„Народният съд само по название е съд. Неговото учредяване е по предложение на 

БРП(к), вписан в програмата на ОФ от 17 ноември 1944 г. По състав беше 

отечественофронтовски, а по организация, ръководство и провеждане във Варненска 

област бе дело на БРП (к). От това се определя и резултатът – кръв за кръв, проливана и 

пролята за две десетилетия…“   

 Като народен обвинител адвокат Гено Гутев иска смъртна присъда на 22-ма 

обвиняеми в осем съдебни процеса, проведени във Варненска област, която обхваща 

Добричка, Варненска, Шуменска област и околия Търговище. Съдилищата в 

съответните градове  определят, че тези 22-ма подсъдими са извършили тежки 

престъпления срещу народа и обединената антифашистка коалиция и ги осъжда на 

смърт, чрез обесване. 

На заседанието си, проведено на 18 април 1945 г., Областният комитет на 

Отечествения фронт приема оставката на инж. Любомир Дончев като кмет на град 

Варна и препоръчва на правителството да бъде назначен за кмет Гено Гутев Станев, 

адвокат от Варна. . На 4 май 1945 г.  той официално поема кметския пост. Заедно с 

длъжността кмет,  заемал и позицията на председател на Изпълнителния комите на 

                                                           
28 Дряновски, Б.  Кметовете на Варна (1944-1990 г.), с.21. 



15 
 

Община Варна.   Трудностите идват веднага, Гено Гутев наследява един разорен град. 

По-голямата част от промишлеността не работи поради липсата на материали и 

суровини. Не достигат продукти от първа необходимост. Продължава въведената от 

държавата купонна система. С купони се купуват не само хранителни продукти, но и 

сапун, платове, обувки и други промишлени стоки. Изхранването на населението и  

пребиваващите съветски войски ангажира основните усилия  на общинската управа и 

лично на кмета Гено Гутев. Налага се той да подписва заповеди за конфискации на 

стоки от хранителен и промишлен произход. За да реши част от тези проблеми, Гено 

Гутев търси взаимодействие с временните съветски власти в града в лицето на 

Съюзната контролна комисия. Това му позволява да разполага с част от запасите на 

немските войски, останали в разпореждане на съветската армия, квартируващи в 

курорта Св. Константин. Друг проблем за общинската управа е жилищната криза в 

града. Всички сгради и свободни помещения са декларирани в общината.  Създадена е 

специална квартирна комисия, която настанява нуждаещите се граждани. Решенията 

взети от предишния кмет инж. Л. Дончев  не се въвеждат в действие, защото за 

строителство липсват необходимите средства 

На 16 септември 1944 г. областния център е преместен от Шумен във Варна. 

Същия ден пристига Груди Атанасов  и съобщава, че той е утвърден  за първи секретар 

на Областния комитет на БРП и носи Заповедта за назначението си от Централния 

комитет. Това е било по преценка на Антон Югов, който е написал подробен доклад, 

относно, причините за отстраняването на Ламбо Теолов, като причината, която изтъква 

е, че за да се избегнат борбата между различните групировки. Така Варна се сдобива с 

„външен“ партиец.29   

Заповед № 7  от 16 септември 1944 г. на Директорът на Варненска област Георги 

Трайков: „Заповядвам всички служби при Шуменската областна дирекция  в гр. Шумен 

да подготвят всичкия инвентар и архив на Дирекцията да бъдат пренесени в гр. Варна. 

Заповедта е изпълнена и с няколко вагона архивът и имуществото на Шуменската 

областна дирекция е пренесен във Варна в края на месец септември 1944 г. Същият ден 

областния директор Георги Трайков назначава за Помощник-областни директори 

Кирил Димитров Халачев и Господин Трифонов Милушев, областен началник на 

полицията Марко Драгнев Вичев, помощни-началник Коста Петров Вълканов, 

полицейски комендант на Варна Кирил Иванов Ковачев, както и началници на служби 

и отделенията в околиите и общините.30 Всички ръководни постове са завзети само от 

членове на БРП. Опозицията е само фиктивна. 

Междувременно Окръжния комитет на Отечествения фронт е преобразуван на 

областен комитет. За негов председател  е избран Георги Трайков. През Варненската 

областна организация на ОФ стои задачата да укрепва народното стопанство, да 

подобрява материалното положение на населението и единството на народа. 

Организацията се включва в инициативата за откриване подписка за набиране на 

доброволен вътрешен заем от населението наречен „Народен заем за свободата“, 

проведена през март 1945 г. 

Всеки нормален народ в цялата световна история, разглежда своята такава,  

преценявайки фактите в нея единствено и само през погледа на националния си 

интерес. Така че този метод на преценка на историческите събития нито е нов, нито 

                                                           
29  Стоянов, П. Варна 1944 г. Варна, 2018. с. 28. 
30 Държавен архив – Варна. Фонд 12, а. е. 45. л. 2. 
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оригинален или непознат. В периода от 9 септември 1944г и до края на тоталитарния 

режим е разгледан само от една позиция. Неизвестно защо, обаче нашата историческа 

интелигенция се страхува да даде преценка на социализма през призмата на 

националния български интерес. Може би една от причините е, че много дейци на 

социализма или са още живи, или споменът за тях е пресен, или техните наследници са 

все още във властта. С други думи казано не му е дошло времето. 

През периода 1944-1948 г. в България настъпват политически промени, които ще 

променят съдбата на нацията ни, на икономиката ни, на начинът на мислене и на 

народопсихологията, на цялата действителност. Наложеният политически режим 

облагодетелства една група хора, които се изтъкват като борци са социална 

справедливост и равенство между хората. Точна тези хора окупираха управлението на 

държавата и наложиха тоталитарен режим, което променя съдбата ни за десетилетия 

напред. Спорът дали строят е бил добър или не е в разгарът си, защото чакаме времето 

да покаже. Много права се били потъпкани, много животи са били променени, много 

хора са намерили справедливостта, която според тях е вярната. Пропагандата, която е 

била развита е изиграла ролята си. След две национални катастрофи и загубени войни 

(„победени, без да бъдем бити“) народът е отчаян. Чърчил е изказал мнение в края на 

Втората световна война, когато със Съветският съюз са си преразпределяли сферите на 

влияние, че гладът, беднотията и отчаянието кара хората да се обръщат към левите, 

социалистически идеи. Заедно с американския президент Хари Труман подемат 

политика срещу съветизацията, но Сталин вече е „сложил ръка“ над България. И точно 

в такъв момент, на криза, глад и отчаяние  българският народ  е   бил готов да повярва 

на всеки, който му обещава спокойствие и поне малко сигурност. Българската 

комунистическа партия излиза с идеологията: вие ни се доверете, ние ще изпълним 

нашия дълг, за всички ще има според заслугите и според нуждите му. От народа се 

изисквало само истински последователи и вяра в социалистическата идея. 

Деветосептемврийският преврат през 1944 г. е точно събитието, което помага на 

комунистите да се домогнат до властта. Съветската армия е в помощ. Плановете се 

превръщат в реалност.  

Варна като най-големия български морски град се оказва в центъра на 

събитията. Винаги е бил ябълка на раздора. При възстановяването на Второто 

българско царство византийците го държат със сетни сили и са били нужни шест 

години на Асеневци да го освободят. Това прави цар Калоян през 1201 г. След 

Освобождението на България от османско владичество на 3 март 1878 г. България 

получава свободата си без Варна. Нейната паметна дата е 27 юли 1878 г. Градът е 

стратегически, търговски, пристанищен, курортен и затова е много желана територия. 

Заради това руснаците  в лицето на Трети Украински фронт и маршал Толбухин са 

бързали да го окупират и веднага да построят консулство. Превратът на 9 септември 

1944 г. става бързо, бурно и с убийството на ген. Христов. Отечественият фронт 

ликува. Събитията се развиват с по-голяма скорост, от колкото са очаквали. Някои 

личности, които са били поставени на ръководни постове не са били съвсем подготвени 

за случващото се, затова често са се сменяли. Политическите промени са били факт: 

смяна на управлението, отношенията във външната политика, икономиката, пазарната 

система, реформи в армията, милицията, образованието, науката и културата – всичко 

става удобно на Българската комунистическа партия и управляващия елит.  

Ръководните постове във Варненската община и създадените партийни 

структури за били заети от заслужили членове на БКП. Първият кмет, който е бил 
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назначен е инж. Любомир Димов (1944-1945), сътрудничил на съветското посолство в 

периода 1941-1944 г. и е бил ятак на партизаните. Той е последван от лежалия в затвора 

през 1923-1925 г. Гено Гутев. Като добре образован юрист, възпитаник на Софийския 

университет се явява главният обвинител за Варна в процесите на Народния съд. Те и 

двамата безспорно имат заслуги за утвърждаването на комунистическия режим. По 

указание на спуснатите от Върховното военно командване на СССР директиви в 

България е трябвало да се извърши прочистване на офицерския състав от вредни 

капиталистически и фашистки елементи. Няма точни критерии за чистката. Тук 

основна роля са изиграли доносите на  промонархическите и прогермански настроените 

личности. Цифрата на потърпевшите е все още неизвестна, но не е малка. Приближава 

времето, когато ще излиза истината наяве и съдници ще им бъдат идните поколения.  

Деветосептемврийският преврат е успешен, не защото е бил добре планиран, а 

защото войната е довела народа до пълно отчаяние и са искали нещо да се случи и да 

дойдат на власт „нови“ личности с „нови“ идеи, които  да мислят повече за 

обикновеният човек. Обещанията им са много и вдъхват надежда на едни напълно 

грохнал, уморен и беден народ.  Според мен и самите отечественофронтовци не са били 

наясно, че толкова лесно ще им се получи преврата и така бързо ще се докопат до 

властта. Точно и това е причината в началото да не знаят как да действат и да искат 

помощ от Съветския съюз.  Народният съд и бързо организираната Държавна сигурност 

„прочиства“ неудобните и високо интелигентните личности, които могат да ги уличат. 

Смъртните присъди са шумни и публични точно с тази цел, да насади страх и да вдъхне 

чувство за наказуемост  и възмездие за бившите страдания. Пропагандата си е 

свършила работата. Копирана от СССР   е работела без забележки и започва да 

възпитава едно поколение, което не вярва в нищо друго освен в „справедливата 

народнодемократична власт“.  Самият период, обаче дава много повод за гордост. На 

първо място: участието на българската армия в заключителния етап във войната. 

Войнството ни е било много слабо и зле въоръжено. Единственото, което имаме е 

кураж. И това ни прави победители. Съюзниците ни са признателни. Подвигът им е 

впечатляващ и трябва да се знае и  помни. Варненските полкове могат да бъдат пример 

за подражание. На второ място, като повод за национална гордост е  куражът и 

готовността на българският народ да помогне на евреите в техните изпитания и 

емиграцията им. На българският народ му е характерна черта в народопсихологията да 

помагаме на страдащите и слабите нации. След почти петвековно робство са станали 

по-силни, оцеляващи и най-важното толерантни и човечни. 

Учудващ е икономическият напредък на страната ни през периода 1944-1948 г. 

Войната срива икономиката ни до нулеви нива. Въведеният съветски  икономически 

модел у нас се случва много бързо, макар да е бил плашещ и да намира много 

противници сред населението. Това е още една прекрасна българска черта: 

работливост. За три години достигаме довоенните показатели на стопанството. 

Коренната промяна на линията на икономиката от аграрна страна в промишлена 

изисква много инвестиции, които България няма, но съветизацията подпомага 

развитието в тази посока. Цифрите са впечатляващи и доказващи, че сме народ, който 

оцелява.  

Периодът през 1944 -1948 г. не само за Варна, но за цяла България е бил труден 

и се е явил като изпитание, които българският народ е преминал показвайки своите 

качества – трудолюбие, вяра в по-добро бъдеще, винаги оцеляващ. Понякога истината 

не винаги ни харесва, но сме го преживели и това ни е формирало като нация. 



18 
 

 

 

  



19 
 

 

Библиография: 

• Клювский, В. 1993. Исторически портрети в етюди, Москва.  

• Богданова, Р. 1991. Политики и стопанство“ София.  

• Калинова, Е., Баева, Искра. 2006. Българските преходи 1939-2005 г.: Изд. 

„Парадигма“. 

• Кратка история на България 1984., СУ. 

• Райчевски, Стоян Чилов. , 2018. България под комунистически режим 1944-1989 

г. Второ допълнено издание В. Търново: Фабер. 

• Борачев, Демир. 2015. Една изповед: София.  

• Стоянов, Петър. 2018. Варна 1944 г.: Варна.  

• Стоянов, К. 1978. Антифашистката борба във Варненски окръг 1939-1944 г. 

София. 

• Установяване и укрепване на Народнодемократичната власт. Сборник 

документи: БАН 1947 г. 

• Вълканов, Вълкан Неделчев. 2006. История на България (1944-1989 г.). ВСУ. 

• Томова, Красимира, Бозова, Т. 2010.  Кметовете на Варна. Варна: МС. 

• Дряновски, Борис Николов. 2016. Кметовете на Варна (1944-1990 г.). Варна: Изд. 

„Славена“. 

• Дряновски, Борис. 2019. Областни директори, окръжни и областни 

представители, областни управители на Варна 1944-2019 г.  II част, Варна.  

• Боев, Ради, Боев. 1972.  Варненци в Отечествената война 1944-1945 г. Варна: 

ОСИК  при ОНС.  

• Бенов, Олег и др. 1984. Варненски окръг - 40 години социалистически възход: 

1944-1984 г., Варна: ОК на БКП. 

• Сборник: 1984. Варненски окръг. 40 години социалистически възход (1944-

1984). Варна. 

• Сборник: 1964. Десетилетие равно на век (1944-1964). Варна: Държавно издание. 

• Даскалов, Петър Димов. 2014. Записки от архивите на българския военноморски 

флот (1944-1959 г.). Варна: „Морски свят“. 

• Николов, Митко. 2007. История на Варненския затвор 1930-1970 г. Варна: „Барс-

Агенция“. 

• Пецов, Георги Георгиев. 2016.. Варна 1920-1944 г. Варна: „Колор Принт“. 

• Окръжен партиен архив – Варна фонд 1, архивна единица. 1 и 19 

• Дипломатически архив на МВР. оп. 1, архивна единица 174 

• Централен държавен архив. Фонд 12 и 13 а. е. 321 и 365 

• Сборник документи: БАН, 1949. Установяване и укрепване на 

Народнодемократичната власт.  
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Периодични издания (статии) 

• Близнаков, П., Началото на ОФ във Варненски окръг. в. Народно дело, бр. 164/14 

юли 19667 г. 

• Борачев, Демир., Варненска окръжна партийна организация в град Варна 

(Сталин) в първите редици на въоръжената борба Военноисторически сборник, 1954 г. 

кн. 4, с.3-35 

• Димитрова, Розалина., Архивите на Политбюро проговориха и за Варна. в. Твоя 

ден (Варна) №180/19 септ. 2012 г. 

 

Абревиатури  

БЗНС – Български земеделски народен съюз 

БРП – Българска работническа партия 

ЗЗД – Закон за защита на държавата 

МВР – Министерство на вътрешни работи   

НРБ –Народна Република България 

ОФ – Отечествен фронт 

РМС – Работнически младежки съюз 

СКК – съюзна контролна комисия 

ЦК – Централен комитет  
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Приложения (снимков материал) 

 

 

  

 

Георги Костов Богданов (Левака) (1915-1991 

Окръжен партиен архив – Варна фонд 1, архивна единица. 1 
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8 септември 1944 г. Пред Варненския затвор. 

Източник: https://www.culturespace.bg/bg/news-more/prevratyt-ot-1944-g-i-grad-varna 

 

  

https://www.culturespace.bg/bg/news-more/prevratyt-ot-1944-g-i-grad-varna
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Гено Гутев  (1905-1993) 

Кметът на Варна 1945-1951 г.

 

Източник: Дряновски, Борис Николов. „Кметовете на Варна (1944-1990 г)“ Варна Изд. 

„Славена“, 2016 г. 
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Георги Трайков (1898-1975) 

Областен директор на Варна 1944-1945 г.

 

Източник: Дряновски, Борис. „ Областни директори, окръжни и областни 

представители, областни управители на Варна 1944-2019 г.“ II част. Варна 2019 г. 
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