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ДО МЕДИИТЕ

ОТНОСНО:  Удостояването на автора на книгата „Кървавата бразда на Добруджа“, г-н 
Радостин  Мирков,  с  Почетна  грамота  „Златна  детелина“   от  фондация  „Вигория“  във 
връзка с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май.

През август на 1916 г. около 40 000 добруджанци мирно население – деца, жени, 
мъже и старци с нерумънски произход от Северна и Южна Добруджа (и двете тогава са 
във владение на кралство Румъния) са откарани от румънските власти в концентрационни 
лагери в територии на Молдова, които в периода на тези събития са в румънско владение. 
Мнозинството от тях умират, поради изключително тежките условия и не се завръщат по 
домовете си. За една част от добруджанци вече е известно какви исторически събития се 
крият  зад  краткия  изказ  „откараните“.  Но  за  голяма  част  от  останалото  население  на 
България  тази  дума  „откараните“  нищо  не  говори.  По  време  на  румънската  окупация 
(1918-1940 г) на цяла Добруджа, е забранено не само да се говори за тези исторически 
истини, но и българските държавни училища са затворени – можело е да се учи само на 
румънски език.  През целия период на социалистическото управление в страната, това е 
тема  „табу“  за  обикновените  хора.  В  учебниците  нищо  не  се  споменаваше,  медиите 
мълчат  под  натиска  на  управляващите.  Историците,  въпреки  че   са  в  контакт  с 
документите  по  този  трагичен  акт  на  историческа  несправедливост,  не  смеят  да 
публикуват материали по тази тема.

Книгата  на  Радостин  Мирков  е  първата  книга  след  политическите  промени  в 
България, излязла през 2000-та година, с автентични спомени на завърнали се оцелели жертви 
на румънските репресии през 1916-1918 г. Наследниците на „откараните“ с вълнение разгръщат 
страниците  на  книгата,  четейки  публикувания  в  нея  „Мартиролог“  –  списъци  на  жертвите  на  
репресиите, които за съжаление не са пълни. През 2001 г. е открита първата паметна плоча в с.  
Гурково,  община  Балчик,  с  имена  на  добруджанци,  жертви  на  румънските  репресии.  Този 
исторически факт е признат от държавата в лицето на президента Георги Първанов, който на 23  
август 2006 г. открива паметна плоча в гр. Каварна, заедно с тогавашния кмет Цонко Цонев.

Само в Южна  Добруджа са поставени около 20 паметни плочи и мемориали в 
различни селища.  Особено се откроява Мемориалът „Неовършаният харман“ в с. Житен, 
община Ген.Тошево. Той е най-големият мемориален комплекс, свързан с „откараните“ и 



е място за поклонение и свидетелство за  живата  памет на  признателните поколения и 
преклонение към хилядите мъченици на Майка Добруджа – деца, старци, мъже и жени – 
мирно население, превърнали се в невинни жертви на войната.

Текст на грамотата:

П О Ч Е Т Н А   Г Р А М О Т АП О Ч Е Т Н А   Г Р А М О Т А

„„ЗЛАТНА  ДЕТЕЛИНА“ЗЛАТНА  ДЕТЕЛИНА“

  на

РАДОСТИН   МИРКОВ 

ЗА  ОСОБЕНИ  ЗАСЛУГИ  в област  КУЛТУРА

за гражданската  смелост  при написването и издаването  на книгата  „Кървавата 
бразда  на  Добруджа“  през  2000  г.,  която  е  преиздавана  многократно  през 
годините, поради големия интерес към нея; за всеотдайността, с която помага при 
организиране  поставянето  на  паметни  плочи  в  различни  селища  с  имена  на 
добруджанци,  жертви  на  румънските  репресии  в  периода  1916–1918  г.;  за 
примера и посланията към младите поколения да поддържат родовата памет и 
краеведско  отношение  към  родното  огнище;  за  неговото  високо  родолюбие, 
отговорност  пред  обществото  и  подрастващите,  и  доброволния  труд  при 
организирането  и  провеждането  в  различни  селища  на  събития,  свързани  с 
темата  „откараните“. 

СОФИЯ, 24 МАЙ, 2019 Мария Добрева, 

Председател на Фондация „Вигория“ 


