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II.2.
ЕКЗОДУС: ЧОВЕШКАТА ВЪЛНА ОТ 1989 г.

 ■  Ударната вълна на Големия взрив от кулминацията на „Възродител-
ния процес“ е решаваща за цялостните макро/икономически облик и тра-
ектория на страната. Преди проследяването на неговите проекции е до-
бре събитията да бъдат оразмерени в човешки план. От една страна, като 
движения на людски потоци. От друга, като предизвикани от извънредни 
обстоятелства промени в стопанското поведение, които го отклоняват от 
установеното през предходните десетилетия.

II.2.1.
Параметри на изселването

Всеки, преживял онези години, е запазил спомена за устремилата се 
през юни-август 1989 г. към турската граница огромна маса хора. Дълбо-
ката следа в обществената памет остава и благодарение на самата партийна 
пропаганда, която настървено гонеше с образ и микрофон заминаващите 
клетници и директно или с преиграно перфидно съчувствие насъскваше 
срещу тях. 

Веднага след падането на режима започнаха да се появяват кон-
кретните числа, уточняващи контурите на случилото се. Но въпреки 
внушителният им порядък те не дават пълноценна представа защото 
най-често остават извън историческия контекст. Твърде рядко в Бълга-
рия се осъзнава, че изселването на турците от 1989 г. е второто най-
голямо етническо прочистване в Европа по времето на Студената вой-
на. То е надхвърлено единствено от първоначално хаотичния и после 
договорен в Потсдам „трансфер“ (всъщност експулсиране) на етниче-
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ските германци от Централна Европа през втората половина на 40-те 
години.230 От липса на интерес или от незнание се пропускат и нацио-
налните прецеденти с двете изселнически вълни от началото на 50-те 
и в течение на 70-те години. Таблица 11 дава именно тази историческа 
перспектива. Накрая, понеже днес в центъра на вниманието стои про-
блемът с бежанците, е добре да се направи сравнение и с вълната от 
2015 г. Германия (страната, приела най-голям брой от тях) въведе кон-
трол по границите си на 14 септември 2015 г., когато интензивността 
на притока им беше съпоставима с тази на изселващите се от България 
турци през юли 1989 г.231 

ТАБЛИЦА 11
Данните в Таблица 11 са събрани от разпръснати архивни източници, 

доколкото през онези години България не предоставя официална инфор-
мация по въпроса. Там, където за запълване на липсващи числа са използва-

230 Върху това обстоятелство основателно и убедително набляга Т. Камузела. (Вж.: 
Kamusella, Tomasz. The Forgotten 1989 Ethnic Cleansing of Bulgaria’s Turks. 2015. 
Ръкопис.) У нас , на различни чужди източници, определящи изселването като едно 
от двете най-масови след Втората световна война (до падането на Стената), се позо-
вават например Антонина Желязкова, Донка Димитрова и Веселин Ангелов. (Вж.: 
Желязкова, Антонина. Социална и културна адаптация на българските изселници 
в Турция. – В: Желязкова, Антонина (съставител). Между адаптацията и ностал-
гията. Българските турци в Турция. Международен център по проблемите на мал-
цинствата и културните взаимодействия. С., 1998, с. 21; Димитрова, Донка. Бъл-
гарските турци преселници в Република Турция през 1989. Адаптация и промени в 
културния модел. Пак там, с. 81; Ангелов, В. „Голямата екскурзия“: принудителното 
изселване на български турци, несполучливият опит за етническо прочистване и 
най-голямото в Европа преселване на човешки маси от една в друга държава след 
Втората световна война (юни-август 1989 г.). – В: Голямата екскурзия. Т. 1.) Вж. 
също: Lutem, Omer E. The Past and Present State of the Turkish-Bulgarian Relations. 
– In: Foreign Policy, A Quarterly of the Foreign Policy Institute, 1999/1-2-3-4, p. 7. Лю-
тем определя изселването като най-значимото по време на разведряването между 
Изтока и Запада. 
231 През юли 1989 г. от България излизат средно 4454 души на ден (вж. Таблица 11). През 
август 2015 г. в Германия влизат среднодневно 4840 души, а през първите две седмици на 
септември (до въвеждането на контрол) – по 4600 души. От началото до средата на сеп-
тември на 2015 г. по море в Европа са влезли 1790 души дневно. (Оценките са направени 
въз основа на данните, публикувани в медиите към 14 септември 2015 г.) 
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ни авторски изследвания232, преценката ми е, че те са достатъчно надеждни, 
тъй като се засичат с информация от фондовете на БКП и МВР. Извънар-
хивните данни са ценно допълнение за първата и втората вълна, но не и за 
тази от 1989 г., където приведеното от съответните автори (150 – 218 000 
души) силно подценява реалността, редуцирайки почти наполовина дейст-
вителния брой на заминалите.  

Основният извод е очевиден и не изненадва. През нито един момент 
от историята на комунистическа България (а и на междувоенния период) из-
селванията на турската общност не са достигали размаха на случилото се 
през 1989 г. Измерена чрез средноседмичния брой заминавания (22 814), 
интензивността на процеса надхвърля всичко познато дотогава. Тя е 4,3 
пъти по-висока от предишния максимум (декември 1950 г. и януари 1951 г.) 
и многократно над средната интензивност при другите „изселнически годи-
ни“: 22,7 пъти спрямо 1950 г.; 11,6 пъти спрямо 1951 г.; 17,8 пъти в сравнение 
с пика от 70-те години (през 1978 г.), но 58,5 пъти (!) над средното за кам-
панията от 1969 – 1978 г. Тези измерители са още по-впечатляващи, когато 
за основа на сравнението се вземе потокът през юли 1989 г., който е връх 
в ускоряващото се движение. При всички различия в количествените и ди-
намичните параметри на трите епизода изселването от 1989 г. се доближава 
повече до това от началото на 50-те години. Процесите от 70-те години са 
проточени, постепенни и равномерни, без драматични спазми. 

Събитията от лятото на 1989 г. са демографски шок. За два месеца и 
половина страната „губи“ 3,4% от населението си. (За сравнение – през 1950 
– 1951 г. за две години напускат 2,1% от жителите ѝ). Същевременно готов-
ността за заминаване (евентуално и за изселване) е още по-изразена, като 
към момента на затваряне на границата (22 август 1989 г.) молби за паспорти 

232 Използвани са таблиците, публикувани в: Бюксеншютц, Улрих. Малцинствената по-
литика в България. Политиката на БКП към евреи, роми, помаци и турци 1944 – 1989. 
Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. С., 
2000. В приведените тук данни за 50-те години Бюксеншютц стъпва върху числата, об-
народвани от Б. Шимшир (Simsir, B. Th e Turks of Bulgaria 1878 – 1985. London, 1988, p. 
179), а за 1969 – 1978 г. – на тези от В. Хьопкен (Hopken, W. Emigration und Integration 
von Bulgarien-Turken seit dem zveiten Weltkrieg. Ein Vergleich der Auswanderungswellen von 
1950/1951 und 1989. – In: Minderheitenfragen in Sudosteuropa. Munchen, 1992, S. 375).
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са подали около 520 000 души, т.е. 5,8% от българското население, или око-
ло 60% от иначе официално и статистически несъществуващата общност на 
българските турци. 

Обстоятелството, че малко над 1/3 от заминалите се завръщат, не 
променя констатацията. Събитията от лятото на 1989 г. слагат началото на 
демографски тенденции, които през следващите години ще се задълбоча-
ват. Те са отправна точка на Голямата емиграция на Прехода. С вдигането 
на ограниченията за излизане от държавата към вече спонтанното движение 
в посока Турция се наслагва начеващото към Европа и през океана. Пър-
вите демографски анализи след падането на режима установяват, че в края 
на 1990 г. вече над половината (248 000 души) от временно отсъстващите 
(общо 466 000 души) са излезли през тази, а не през 1989 г. 220 000 души 
(основно турци) от заминалите през 1989 г. продължават да са навън.233 За 
най-съществено отражение на екзодуса от 1989 г. се определя „отнемане[то] 
на важни производителни контингенти от трудоспособното население в 
смесените в етническо отношение райони“234. Посочва се също, че надига-
щата се емиграция на градски жители през 1990 г. започва да отнема и „висо-
коквалифицирани специалисти с висше и средно образование“. Резултатът е 
„демографската загуба за страната“ от порядъка на 300 000 души през 1989 
– 1990 г., която заедно с временно напусналите доближава половин милион 
души. Това „допълнително влошава деформираната възрастова структура на 
населението, която очертава задълбочаване на естествената регресия на бъл-
гарската нация“. 

233 ЦДА, ф. 117, оп. 46, а.е. 805, л. 16. Заседание на Комисията по демографски проблеми по 
състоянието на населението и демографските процеси през 1990 г., 23 януари 1991. Според 
други данни (източникът им обаче не е посочен) завърналите се до края на 1990 г. са 42% от 
заминалите през лятото на 1989 г. (съответно останалите в Турция са около 180 000). Вж.: 
Калинова, Евгения, Искра Баева. „Възродителният процес“ – върхът на айсберга. Българ-
ската държава и турската етническа общност в страната (средата на 30-те години – началото 
на 90-те години на ХХ век). – В: Баева, Искра, Евгения Калинова (съставители). „Възроди-
телният процес“, с. 33.
234 ЦДА, ф. 117, оп. 46, а.е. 810, л. 60. Доклад на Институт по демография към БАН, под-
готвен под ръководството на проф. Минко Минков. Основни положения на стратегията 
на регионалната демографска политика в Република България, 12 март 1991. 
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Най-видимото различие между изселването от 1989 г. и ранната 
емиграция след Десети ноември е в уникалната концентрация на първото. 
Впоследствие обхватът всъщност се усилва, но той се разстила във време-
то. Според някои данни емиграцията към Турция през 1991 – 1992 г. над-
хвърля тази от 1989 г., а през 1990 – 1997 г. възлиза на 30 – 60 000 души 
годишно.235 Същевременно се променят мотивацията, дестинациите236 и 
механизмите. Бързо се образуват типичните емигрантски вериги237: Мила 
Маева обръща внимание на инерцията, на отлагани по-рано, но реализи-
рани отпътувания, на събирането на семейства и „повикванията“.238 Силно 
влияе турската имиграционна или визова политика, както и по-трудното 
придобиване на турско гражданство.239 

За да се поставят събитията от лятото на 1989 г. в исторически рамки, се 
налага – отвъд чисто количествените измерители – да бъде съпоставена среда-
та, в която протичат трите изселвания. Организацията, логистиката или поли-
тическата конкретика оформят профила и параметрите на всяка от тях. 

Както 1989 г., така и началото на 50-те години са остри конфронта-
ционни епизоди от Студената война. Те протичат на ръба на допустимото от 
правилата на международното статукво към съответния момент, отличават 

235 Числата са приведени в: Маева, Мила. Българските турци-преселници в Република 
Турция. Култура и идентичност. Международен център за изследване на малцинствата и 
културните взаимодействия. С., 2006, с. 76. 
236 Още непосредствено след затварянето на границата през август 1989 г. започват да се 
увеличават случаите на заминаванията на български турци към Западна Европа. До ок-
томври почти 1/4 от излезлите се насочват в тази посока, като 88% от тях заминават за 
Швеция. (АМВР, ф. 1, оп. 12, а.е. 942, л. 249. Информация относно пътуванията на наши 
граждани за Швеция, 13 октомври 1989.)
237 Вж.: Аврамов, Румен. Българската емиграция в Аржентина 1900 – 1940. – В: Истори-
чески преглед, 1986, № 6. 
238 Маева, Мила. Българските турци-преселници в Република Турция. Култура и идентич-
ност. Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия. 
С., 2006, с. 76.
239 През лятото на 1989 г. 258 060 изселили се български турци получават турско граждан-
ство, но след 1992 г. тази възможност е силно ограничена.(Вж.: Маева, Мила. Българските 
турци-изселници, с. 72, 77.)



■ II. Цена ■266

се с резки движения, непредвидени ходове и поставяне на българските турци 
в екстремални ситуации. През 1950 г. шлюзовете се отварят широко на 10 ав-
густ, когато София ултимативно иска от Анкара за броени месеци да приеме 
1/4 милион български турци. (вж. I.1). Това е в известен смисъл аналог на 
анонса на Т. Живков от 29 май 1989 г. И в двата случая по-нататъшната дина-
мика следва сходна крива: интензивността на заминаванията бързо нараства, 
след пик започват да отслабват и в крайна сметка рязко са спрени240 (вж. Таб-
лица 11). Движенето е без времеви хоризонт, като краят му идва с достигане 
на предела в поглъщателния капацитет на турската страна. 

През август 1950 г. Турция по принцип реагира положително, но и въ-
вежда ограничения, заявявайки, че „докато имиграцията ставаше в нормални 
пропорции [до лятото на 1950 г.], правителството приемаше с готовност не-
щастните турци от България, задължени да емигрират поради непоносимите 
условия на живот… Ясно е, че [турското правителство]… не би се поколе-
бало даже да надмине тези пропорции дотолкова, доколкото биха му позво-
лили обстоятелствата. Все пак то е убедено, че една операция, състояща се в 
прехвърлянето на една маса от 250 000 д. в срок от три месец, не би могла се-
риозно да се има предвид“241. Онова, което изглежда невъзможно през 1950 
г., обаче се случва през 1989 г., когато в тъкмо такъв тримесечен период Тур-
ция приема 100 000 души повече. По-късно тогавашният турски посланик в 
София ще аргументира решението на страната си да затвори границата за 
свободно движение (чрез въвеждане на визи както през 1950 г.), с прогноза-
та, че до края на годината при достигнатия темп са щели да се изселят всички 
(по турска преценка) 1 млн. български турци.242 

Всъщност и в двата епизода властта в България отваря бутилката, съз-
дава съответната атмосфера на нетърпимост и оставя съдържанието да се 
излива, докато обстоятелствата позволяват. През това време ръководители 

240 През 1950 г. се вмъква кратката двумесечна пауза (от 7 октомври до 2 декември), когато про-
цесът е напълно прекратен от турската страна. Веднага след това обаче е достигнат тримесечен 
пароксизъм, отговарящ (в значително по-малък мащаб) на връхната точка от юли 1989 г.
241 ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 1041, л. 40. Вербална нота на Турция, 28 август 1950. 
242 Lutem, Omer. Th e Past and present State of the Turkish-Bulgarian Relations, Foreign Policy, 
A Quarterly of the Foreign Policy Institute, 1999/1 – 4, p. 73. 
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от различен ранг залагат за крайния резултат. Екстраполирането на тенден-
цията до април 1951 г. например означава, че до декември биха заминали не 
повече от 150 000 души. Тъй като целта е възможно най-голям брой турци 
да си отидат възможно най-бързо, подобна скорост е оценена за неприемли-
ва. За ускоряването ѝ се предлага учредяване на двустранна комисия, която 
„независимо от консулствата да поеме и опрости формалностите… [за да 
може всичко] да приключи най-късно до есента на 1952 г“243. Кампанията за-
вършва през ноември 1951 г. с емигрирането тъкмо на 150 000 души А през 
1989 г. повечето прогнози залагат на частично изселване, като най-близо до 
истината е П. Кубадинскси, посочил още в началото на юни точното число 
от 300 000 души244. 

Едновременното придвижване на толкова многолюдни групи неиз-
бежно създава безредие. Всеки, който е проучвал първата и третата вълна, е 
оставал с впечатлението на М. Нюбъргър, че екзодусът от 1989 г. „напомня 
този от 1950 – 1951 г., [проведен] в спешност, неорганизиран и деструкти-
вен както за турската общност, така и за българската икономика“.245 

Когато през септември 1950 г. турските власти отказват да приемат 
изселници без входни визи, се получава значително несъответствие между 
броя на сдобилите се с български паспорти и допуснатите на влязат в Тур-
ция. Мнозина се оказват или задържани в Одрин (650 души), или във вагони 
на гръцка територия между Одрин и Свиленград, или струпани на гранич-
ната гара. Към момента на временното затваряне на границата (7 октомври) 
чакащите в Свиленград достигат 6000 души (продъжават да се стичат още) 
плюс още стотици по гарите във вътрешността. Възниква истинска хумани-
тарна криза, хората „гладуват, между тях са се появили болести, има спеш-
ни случаи на раждания, съществува опасност от нарушаване на границата, 
а не са изключени и инциденти“. Има и смъртни случаи („доста… главно от 

243 АМВР, ф. 2, оп. 1, а.е. 1870, л. 2. Справка за хода на изселването на турското малцин-
ство в България за времето от 7 октомври 1950 до 31 март 1951 г., 2 април 1950. Строго 
секретно.
244 Заседание на Политбюро, 6 юни 1989. – В: Леви, С. Истината за „Възродителния про-
цес“, с. 67.
245 Neuberger, Mary. Th e Orient Within. Cornell University Press. 2004, p. 82.
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средата на децата“).246 Което не пречи в докладите на МВР множеството да 
се определя като тунеядци („не вършат каквато и да е общественополезна 
дейност“), като турски граждани, които българската държава е принудена „да 
храни“. Тъкмо кризисната ситуация от септември-октомври 1950 г. принуж-
дава българското правителство да се съгласи повече да не издава паспорти на 
изселници без осигурена турска виза и по този начин да остави в ръцете на 
отсрещната страна филтрирането на заминаващите.

Но наред със сходството в хаоса следва да се видят и различията. Пър-
вата вълна е предшествана не от политически протести и вълнения (като 
майските събития от 1989 г.), а от толерирани след края на 1949 г. замина-
вания. При това – в отличие от 1989 г. – Турция отхвърля ултиматума и не 
отваря безусловно границата си. И през 1950 г., и през 1989 г. няма изселни-
ческа спогодба, ала в началото на 50-те години все пак са договаряни някак-
ви процедури, които се спазват от двете държави. През 1989 г. движението 
стихийно следва едностранните разпоредби на българската страна и потокът 
се движи като погнато стадо, чиято скорост се определя от намеренията и ре-
гулациите на режима. Поради изискванията за визи от Турция, през 1950 г. 
(за разлика от четири десетилетия по-късно) са допускани контакти на зами-
наващите с турските представителства в България. Това дава възможност за 
тактически лавирания, взаимни пречки и хитрувания от двете страни. Съще-
временно българските власти от самото начало се опитват да внесат някаква 
организация, а оттук – и контрол. Чрез дирижирана инициатива например 
в края на 1949 г. сред турските общности се създават „ОФ комисии по из-
селване в Турция“, където влизат „проверени отечественофронтовци турци, 
представители на турската беднота (курсивът е мой, Р. А.)… на местното 
мюфтийство и джамия“247. В края на 80-те години държавата разполага с по-

246 ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 1041, л. 46. Доклад от министъра на вътрешните работи до В. 
Червенков относно изселващите се турци и създалото се положение на гара Свиленград, 
20 септември 1950. (Вж. също: ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 983, л. 135; АМВР, ф. 2, оп. 1, а.е. 
1870. Справка за хода на изселването на турското малцинство в България за времето от 7 
октомври 1950 до 31 март 1951 г., 2 април 1950. Строго секретно.)
247 АМВР, ф. 1, оп. 1, а.е. 834, л. 2. Доклад от министъра на вътрешните работи Руси Хри-
стозов до Секретариата на ЦК относно изселването на турското малцинство от България, 
30 август 1949. Строго поверително. 
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мощни инструменти, службите са въздесъщи, а с отсрещната страна няма ни-
какъв политически или технически диалог. Оставени сами на себе си в името 
на стратегическата цел „този път да се приключи веднъж завинаги“, те напус-
кат, докато Анкара не се вижда принудена да ги спре. 

Сцените от началото на 50-те години и от 1989 г. неизбежно навяват 
асоциации с нещо трето, а именно антиеврейските гонения от 1943 г. Бро-
ят на заминалите в началото на 50-те години и през 1989 г. български турци 
значително надвишава депортираните от „новите земи“ 11  300 и прину-
дените да напуснат София около 25 000 евреи. Но човешката нищета при 
придвижването на тези погнати маси от хора е сходна. Сходно е и насил-
ственото екстрадиране от България на „подстрекателите“ или на избрани 
влиятелни турци, което напомня селективно набелязаните за прогонване 
извън страната еврейски елити през февруари 1943 г. По отношение на 
турците в служебния речник ще влезе мрачно натовареният от 40-те годи-
ни термин ешелони (с изселници), а зловещата дума вдигане248 през 1989 г. 
ще бъде заместена с извеждане и с нейни производни. Накрая, отразяването 
на събитията в бюрократично-безстрастните рапорти на властта препраща 
към стилистиката на докладите, изготвяни от Комисарството по еврейски-
те въпроси (КЕВ): и двете администрации търсят подреденост и планомер-
ност; подготвят целенасочено и хладнокръвно всички звена в държавния 
апарат. Но някъде там, в организацията, са и разликите. На хаотичността на 
първата и третата вълна от комунистическите години противостои стегна-
тата и ефективна логистика, задействана през 1943 г. По време на войната 
със задачата (една откровено полицейско-военна операция) е натоварено 
образцово изградено репресивно учреждение, каквото е КЕВ, съветвано 
от най-опитния нацистки експерт по въпроса – Теодор Данекер. 

Контрапункт на тези модели е изселването от 1969 – 1978 г. Неговата 
подреденост е в известен смисъл по-адекватна на стриктно контролирания 
свят от Студената война, отколкото на чуждото за онази действителност 
„свободно“ пресичане на Желязната завеса в началото на 50-те и края на 
80-те години. 

248 Събирането и депортиране на целите еврейски общности в „новите земи“.
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ТАБЛИЦА 11

С натрупване

12.31.1949 1706

12.31.1950 52185

11.30.1951 156099

По периоди

1949 1706

1.1. – 31.7.1950 16051

1.8. – 30.9.1950 17550

2.12.1950 – 7.11.1951 120792

По месеци  

1950 – Общо* 52 185

1.* 816

2.* 1212

3.* 2186

4.* 2387

5.* 1274

6.* 3930

7.* 3065

8.* 6028

9.* 7308

10.* 2572

11.* 0

12.* 21 407

1951 – Общо* 102 208

1.* 21 352

2.* 20 237

3.* 9553

4.* 16 259

5.* 8008

6.* 8646

7.* 5243

8.* 5489

9.* 2861

10.* 3455

11.* 1114

ИЗСЕЛВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ТУРЦИ В ТУРЦИЯ, 1949 – 1989 г.
(брой)

11.1. Първа вълна: 1949 – 1951 г. 
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С необходимите 
документи за 
изселване

Подадени 
молби

Издадени 
български 
паспорти

Издадени 
турски визи

Заминали

С натрупване

10.8./1969 79

12.3.1969 2549

2.18.1970 78 941 53 851 13 242 2549

12.1.1970 91 459 79 798 13 025

6.1.1971 77 851 28 687 15 425

6.1.1974 39 448

11.30.1976 42 950

11.22.1977 81 299 52 392

12.31.1977 53 378

11.30.1978 84 134 115 000

По години

1969 2549

1970 10 476

1971* 9 540

1972* 10 555

1973 5321

1974 1448

1975 388

1976* 0

1977* 12 005

1978 61 622

Регионално разпределение 
(1.8. – 30.11.1970)

Кърджали 1925

Търговище 600

Шумен 525

Разград 525

Русе 225

Силистра 225

Толбухин 75

Хасково 150

11. 2. Втора вълна: 1969 – 1978 г.  
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Заминали

Ст. Загора 75

Пловдив 225

Бургас 300

Варна 75

Сливен 75

Благоевград 75

ОБЩО Бургас Варна Разград Хасково Пловдив Ловеч София 
(град+област)

Заминали

25.5. – 4.6.1989 1556

6.6.1989 2202

11.6.1989 7859

14.6.1989 17 597

21.6.1989 46 087

26.6.1989 70 037 7096 26 298 19 470 15 006 1866

30.6.1989 86 747 8349 32 054 24 734 19 145

5.7.1989 105 352 10 865 34 964 31 083 25 018

12.7.1989 134 683 14 172 42 026 37 701 35 256

20.7.1989 170 045 16 938 50 719 48 279 46 962

24.7.1989 190 080 18 988 55 063 56 891 51 847

26.7.1989 200 057 19 852 56 901 62 331 53 514

31.7.1989 220 183 21 203 61 077 71 887 56 873

3.8.1989 230 860 21 847 63 426 76 502 58 946 7873

7.8.1989 246 130 22 236 67 155 83 143 61 840 9125

10.8.1989 260 328 22 819 70 721 89 903 64 814 9623

14.8.1989 272 136 23 446 73 040 94 607 68 323 10 186

18.8.1989 292 511 24 028 78 741 101 285 72 222 10 414

20.8.1989 308 929 25 510 83 693 109 308 75 724 11 834

Затваряне на 
границата 
(23.8.1989)

309 592 25 524 83 807 109 742 75 866 11 843 1939 859

26.9.1989 312 513 25 918 84 479 110 839 76 314 12 014 2001 936

11.3. Трета вълна: 1989 г. 
(данни с натрупване; по области)  
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ОБЩО Бургас Варна Разград Хасково Пловдив Ловеч София 
(град+област)

Завърнали 
се от Турция

24.7.1989 314

26.7.1989 385 111 102 115

31.7.1989 450 122 154 116

3.8. 1989 595 164 173 123

7.8.1989 752 126 194 229 157

10.8.1989 909 162 216 286 167

14.8.1989 1179 169 271 385 249

18.8.1989 1457 240 331 491 283

Затваряне на 
границата 
(23.8.1989) 

2209 319 491 776 446 69

28.8.1989 3332

11.9.1898 12 265

19.9.1989 19 436

26.9.1989 25 431 2843 5020 12356 3954 889 298 65

3.10.1989 31 018

10.10.1989 35 211

17.10.1989 40 992

24.10.1989 45 017 9717 21 950 5777

31.10.1989 47 615 6068 10 360 23 237 5934 1467

21.11.1989 59 950 7352 12 273 27 132 9898 1955

Приети 
молби за 
паспорти

Изготвени 
паспорти

Връчени 
паспорти

Неподали 
документи 
за паспорт

6.6.1989 12 230 7721

11.6.1989 53 876 37 548

14.6.1989 126 931 92 676

21.6.1989 276 579 194 526

30.6.1989 371 645 224 240 120 340

12.7.1989 426 554 267 635

20.7.1989 430 996 289 782 183 505

1.8.1989 514 161 355 480 238 282

8.9.1989 294 000

1.10.1989 549 757
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Общ брой заминали

1950 – 1951 154 393

1969 – 1978 115 000

25.5. – 23.8.1989 309 592

Интензивност Договорена седмична квота

Първа вълна

1.1. – 31.7.1950 530

1.8. – 30.9.1950 2015

2.12.1950 – 7.11.1951 2487

1950 – средно* 1004

1.* 204

2.* 303

3.* 546

4.* 597

5.* 318

6.* 982

7.* 766

8.* 1507

9.* 1827

10.* 643

11.* 0

12.* 5351 5600

1951 – средно* 1965

1.* 5338 5600

2.* 5059 5600

3.* 2388

4.* 4064

5.* 2002

6.* 2161

7.* 1310

8.* 1372

9.* 715

10.* 863

11.* 278

11.4. Интензивност на изселванията 
(заминали средно на седмица)  
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Втора вълна

1969 – 1978 (средно) 390

1969 293 300

1970 267 300

1971* 795 300

1972* 203 300

1973 102 300

1974 28 300

1975 7 300

1976* 0

1977* 231 300

1978 1284 1300

Трета вълна

25.5. – 22.8.1989 – средно 22 814

25.5. – 30.6.1989 16 428

1.7. – 31.7.1989 31 182

1.8. – 22.8.1989 28 474
 
Бел. Приетата квота за 1976 – 1977 г. е в сила от 1 март 1976 г., а квотата за 1978 – от 1 януари 1978 г.
Данните за интензивността на емиграцията през 1973 – 1978 г. са занижени, доколкото числата за 
годината са разделени на 52 седмици, докато в действителност изселване не се осъществява през 
всички месеци.

Източници: 1949 – 1951: АМВР ф. 2, оп. 1, а.е. 2054, л. 8; ЦДА, ф. 1Б, оп. 55, а.е. 1327, л. 5.  
     1969 – 1978: ЦДА, ф. 1478, оп. 21, а.е. 232, л. 4; оп. 234, а.е. 44, л. 4, 52; ф. 136, оп. 83, а.е. 13, л. 5; ф.  
                            325Б, оп. 1, а.е. 45, л. 17, 18; АМВР ф. 1, оп. 10, а.е. 1534, л. 3; ф. 2, оп. 4, а.е. 4, л. 1; 
       ф. 1, оп. 10, а.е. 1499, л. 3. 
     1989: Аналитични справки, информации и сводки от АМВР; Данни от: Ангелов, Веселин. 
                Голямата екскурзия, т. 1 – 2.

Данните на Б. Шимшир за 50-те години и на В. Хьопкен за 1969 – 1978 г. (по: Бюксеншютц, 
Улрих. Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, роми, помаци 
и турци 1944 – 1989, с. 238, 239) са маркирани с (*). 


