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За аВТОРа – СРеща С жИВОТа

Георги Янев е роден в гр. Глоджево. Там за-
вършва прогимназия, а впоследствие – и Земе-
делската гимназия в гр. Разград. Той е възпитаник 
на Висшия селскостопански институт (сега Агра-
рен университет) в гр. Пловдив. Георги Янев има 
богата професионална и обществена биография. 
Той е личност с висока ерудиция. Има три висши 
образования. Две от тях са свързани с аграрния 
сектор, а третото е военно. Владее писмено и го-
воримо руски и френски език. 

През годините на младостта му съдбата не е 
била много благосклонна към него. Заедно със своите съселяни той пре-
живява всички несгоди през тежките години след Втората световна война 
– въведената купонна система, царевичния хляб, черната борса на про-
дуктите от първа необходимост и др. Неговият живот е изцяло посветен 
на просперитета на селското ни стопанство. В продължение на повече 
от 58 г. той е в талвега на българското земеделско производство – нова-
тор, внедрител на авангардни земеделски технологии, експериментатор 
при изпитване на нови сортове от земеделски култури. Той е уважаван 
в агрономическите среди, виден общественик и политик, ползващ се 
със заслужен авторитет във всички региони на Североизточна България. 
Безспорен е неговият принос за премахване на плетените къщи, измаза-
ни с глина и покрити със слама в Глоджево и строителството на нови, 
съвременни домове, обзаведени с всичко необходимо за един нормален 
живот.

Убедени в неговите възможности на новатор, българските ръководни 
структури често го изпращат на работа там, където трябва да се внедрят 
новости в земеделското производство. Той представя и прославя българс-
кото земеделие и извън пределите на страната. По държавен договор е 
командирован в Република Сирия, гр. Рака на брега на р. Ефрат. Там той 
на „Гола поляна“ изгражда образцово стопанство, чиито добиви преви-
шават многократно тези, получавани в Сирия. 

От 2000 г. Георги Янев работи като фермер, стопанисва собствени и 
арендувани земи. Фирмата му „Клас Комерс“ ЕООД е между водещите 
фирми в региона. Той е изтъкнат партиен, стопански и културен деятел. 
Награждаван е многократно с държавни награди и ордени. С решение 
на Общинския съвет му е присвоено званието „Почетен гражданин“ на 
гр. Глоджево.
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Нека му пожелаем, с присъщия му ентусиазъм и творческо дръзно-
вение, да продължава все така успешно да работи за просперитета на 
българското земеделие!

Октомври 2016  г.                       проф. д-р с.  н. Димитър Брайков 
гр. Пловдив
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Предговор

Ръководен от родолюбиви чувства, като потомък на населението на 
с. Глоджево, реших да подредя и напиша история на селото. Представям 
онова, което зная за селото, през моя 82-годишен живот, и онова, кое-
то съм събрал като спомени, легенди, предания и сведения от проучени 
документи. Написах тези страници за хората, които са градили нашето 
село, вече град. Постарах се да представя летописа на село Глоджево 
през моите очи и спомени, да отразя историческите събития, без да вла-
гам политически пристрастия, така, както са се случили. 

В книгата си „С Глоджево и реалностите на три епохи“ поднасям на 
читателя описания, анализирани събития, свързани с живота на селото 
до наши дни. Систематизирани са сведения и данни за периода от 1674 
година до 2016 година на основата на богат изворов материал и архивни 
документи от Държавните архиви на Разград, Русе, София, както и от 
Държавен архив в град Истанбул, Република Турция, от Регионалните 
библиотеки в Разград, Русе, Шумен и Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“ София. Книгата предлага знания за селото, придоби-
ти чрез изследвания на старинни предмети, резултати от археологически 
разкопки, спомени на възрастни хора, снимков материал и следи от ми-
налото. 

Постарал съм се да покажа израстването на населението в културно 
и материално отношение, промените в условията и начина на живот на 
глоджевци, специфичния турски бит и тежък примитивен живот, новия 
бит на жителите на с. Глоджево, изравняването на етносите в селото под 
напора на техническия прогрес, културното и просветно развитие, ги-
гантския ход на новото, строителството на къщи, училища, читалище, 
църква. 

Книгата обхваща пет раздела, разработени по периоди и теми, 
представени в отделни глави.

Първи раздел съдържа географски сведения за с. Глоджево. За целта 
са ползвани материали на предшестващи изследователи, собствени 
проучвания и анкети сред местното население. Дадени са кратки сведе-
ния за геоложкото минало, релефа, водите и климата. Посочено е най-ти-
пичното във флората, фауната и поминъка на населението на с. Глодже-
во. Във връзка с безводието са описани съществуващите в миналото 
гьолове и кладенци в района на селото. Към раздела е приложен снимков 
материал за облика на с. Глоджево в миналото. 

Вторият раздел е посветен на историческото развитие на с. Глоджево. 
На основата на следи от материалната култура, изследвания на специа-



10

листи и архивни документи се установява, че то съществува от 1674 г. 
Интерес представлява оформянето на селото като населено място: от две 
махали – Долната, която е била водеща, и Горната махала, заселена 20 
години след Долната махала, съединени след заселването на българите 
през периода 1878 – 1905 г. Численият състав на населението се е уве-
личил с 45 %. Започва процесът на просветно и културно развитие на 
селото с откриване на училище през 1903 г., учредяване на читалище 
– 1910 г., построяване на църква, строителство на шосета, откриване на 
Здравна служба, телеграфо-пощенска станция, поставяне на начало на 
светски живот в селото и антифашистка съпротива.

Третият период обхваща периода на държавния социализъм. Отра-
зен е общият възход на с. Глоджево, духовното и културното израстване 
и ограмотяване на населението. Представени са всички форми на са-
модейност, организирана от читалището: театрални групи, хор в два 
състава – турски и български, самодеен колектив за капански фолклор, 
сатирична група „Люта чушка“, изява на певци и рецитатори. Този пе-
риод е златен век на глоджевското читалище. През този период стана 
изравняване на културното ниво на населението, което не се дели вече 
на отделни етноси. Преценката за всеки жител се прави по неговите 
умствени възможности, а не по неговия етнически произход. Създаде 
се турска интелигенция, наред с българската в селото. Обединиха се 
Българското и Турското училище. Не само учениците се почувстваха 
обединени в едно, но и населението от турски произход прегърна идеята 
за едно общо население. 

Четвърти раздел обхваща прехода в новия обществен строй след 
1998 г. Безработицата в Глоджево достигна 90 %. Една малка част от 
населението остана да работи в селското стопанство. Силно обедняло-
то население на Глоджево, особено пенсионерите, живеят на ръба на 
оцеляването. Малка група младежи намират препитание в развитите 
европейски страни. Активният живот в селото замира, независимо че 
е обявено за град. Периодът се характеризира със спад на културния и 
обществено-политическия живот, със спад на просветното и културното 
дело в селото, със спад в дейността на самодейните колективи и т. н.

Петият раздел представя семейни обичаи, обреди и календарни 
празници, характерни за с. Глоджево. Много от обичаите и обредите са 
останали вече в миналото, но в книгата са описани подробно, за да се 
знаят и тачат традициите, създадени от предците ни, защото традициите 
не са подвластни на времето. 

В специален раздел „Бележити личности“ съм се постарал да предста-
вя хора, по един или друг начин свързани със село Глоджево – обществе-
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ници, професори, лекари, учители, агрономи, спортисти и други хора с 
различни професии. Някои от тях са родени и израснали в селото, други 
са работили всеотдайно за благополучието му, трети са го прославили 
не само в страната, но и по света. Тези видни личности за Глоджево са 
допринесли много. Днес глоджевци се гордеят с тях, техните имена и 
техните дела, както се гордеят и със своето село, понастоящем град. 

Постарах се да обогатя съдържанието на книгата със снимков мате-
риал. За някои тези снимки ще предизвикат вълнение и спомени, а за 
други ще са извор на знания.

Доколко съм могъл да поднеса тези събития в обективна светлина и 
да проследя вярната историческа нишка, ще прецени читателят. Проти-
воречията в оценките са неминуеми, особено когато гледните точки и 
социалният статус на очевидците са различни. Вероятно ще има и таки-
ва читатели, които ще констатират записани факти и събития, недоста-
тъчно аргументирани или неубедително доказани, но те трябва да знаят 
какво е естеството на темата – история на едно селище и състоянието на 
информационните източници. Нямам претенции, че съм успял да отразя 
всичко, но оставям на тези, които идват след нас, да направят нови, за-
дълбочени проучвания и обогатят историята на с. Глоджево.

Чувствам се задължен да изкажа искрена благодарност на всички, 
които ми помогнаха по един или друг начин в процеса на моята работа.
Благодаря на всички мои съграждани, които предоставиха ценни спо-
мени, снимков материал за съвременниците на събитията, отразени в 
книгата. Особено голяма е благодарността ми към кмета на гр. Глоджево 
– Илхан Б. Абтиходжев, който осигури снимковия материал, приложен 
към книгата. Активно се включиха в написването на книгата Иван Илиев 
Караилиев, Иванка Шолова, Христо Димитров Петров, Игнат Георгиев, 
програмистът Айкут Ахмед Яваш, Осман Хюсеин Джинниев, Мустафа 
Сали Коч и ръководството на читалището. Мнозина са и тези, които ми 
оказаха ценна помощ, чиито имена не изброявам, опасявайки се да не 
пропусна и да обидя някого несъзнателно, но зная, че те ще приемат 
моите искрени извинения.

Аз обичам своето село Глоджево, което е устояло досега, и занапред 
ще устои. Мисля, че този мой летопис за Глоджево обединява минало-
то, настоящето и бъдещето на едно достойно население, преборило се с 
превратностите на времето.

Посвещавам труда си на младото поколение на гр. Глоджево!
Авторът
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Гл. I ЛУДОГОРИе

Лудогорието е просторна природно и исторически обособена област 
в Североизточна България. В морфо-структурно отношение то съвпада с 
Дунавската хълмиста равнина, която е първата и най-голяма от четирите 
геоморфологични зони, на които се поделя България. 

Лудогорието, на турски език Делиорман, е стара българска земя, 
област на някогашните вековни гори, дали името на областта, били 
преграда за вражите набези, земна твърдина в сърцето на България, в не-
посредствена близост до първите столици – Плиска и Велики Преслав. 
Вековните буки на Паламара, Воденския лес, Остър мейч и Коджа орман 
край село Глоджево са свидетели на отдавна забравени събития, стана-
ли в някогашния Делиорман, надживял робски векове, сеч и страшни 
пожари. 

Природата е надарила Делиормана с всички прелести, с всички ху-
бости за окото и за ухото. Преди 100 години писателят Илия Блъсков 
представя живата действителност на дивия и страшен Делиорман: „Гора-
та е гъста и равна. Простира се близо до Силистра и изпълнява всичкото 
пространство между Шумен, Разград и Хаджиоглу Пазарджик (Добрич). 
Природата е надарила Делиорман с всички прелести, с всички хубости 
за окото и за ухото: тя го е лишила само от един дар, който пътникът 
всякога не търси, но когато го потърси, не може без него. Чиста, бистра 
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вода нийде се не вижда да тече, тук-там се изпречват дълбоки кладенци 
и локви, ама от кладенците водата горчи, а в локвите е развалена. Много-
численият дивеч и зажаднелият пътник едвам могат прохлади езика си, 
за да продължат пътя си. Ала тия прохладни и весели места, тия гъсти 
и сенчести дървета, това сладко шумолене на многочислените клони и 
сладкогласно пеене на хиляди славеи и други птици далеч не развесе-
ляват и услаждат сърцето на оногова, комуто се случи да пътува през 
Делиормана. Едно малко прошумоляване го стряска и го кара да се стра-
хува за живота си. Та как да не се страхува и стряска, когато надгробните 
камъни по пътя често му напомнят, че много други пътници са влезли 
в Делиормана, но не са могли за излязат. Затова пътниците се считат за 
изновородени, ако преминат през тези места здрави и читави“.

Население
Лудогорието е българска земя, през която са преминали и в която са 

живели много племена: траките са оставили в тези земи своите моги-
ли, римляните са прокарвали каменни друмища, ромеите са градили яки 
твърдини. По-късно са дошли и останали завинаги синеоките славяни. 
Когато Аспарух минава Дунава, прабългарите се настанили в Севе-
роизточна България и Лудогорието. Тук славяните се сродили с българс-
ките конници. По тези места, където най-напред се развяват знамената 
от конски опашки, израстват аулите на войсковия стан и землянките на 
народа, възмъжава новата българска държава и набира сили да устои на 
силни и корави врагове. 

В Лудогорието с новите заселници – прабългари и славяни, остатъ-
ците от траките и маджарите, започват бурен стопански живот. Богатите 
земи и тучните пасища дават бърз тласък на икономическия живот на на-
селението. Особено бързо се развива животновъдството, настава изоби-
лие от зърно и продукти от животински произход: мляко, месо, сирене, 
кашкавал, птици и разплодни животни.

Стопанският подем в редица български селища е забелязан и от 
арабския пътешественик Ал Идриси. В своя трактат от 1150 г. „Развле-
чение на копнеещият да преброди страните“ той дава ценни сведения за 
икономическия просперитет на Велики Преслав, Айтос, Сливен, Русо-
кастро, Силистра, Провадия и други градове. За всички тях се твърдяло, 
че били богати градове и крепости, с развито скотовъдство и земеделие, 
с тържища и пазари, изпълнени с изобилие на стоки.

За благосъстоянието на прабългари и славяни споменава и френският 
монах Одом Дьодс, хронист на втория кръстоносен поход, описвайки 
земите на изток от Браничево: България е била област, богата на сирене, 
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овча вълна, месо и птици. Гористи ливади или богати с пасища гори, 
които изобилстват с блага, с хълмове, пригодни за лозя и ниви. На мно-
го места по пътя от р. Дунав до Цариград кръстоносците, французи и 
германци, използвали местните пазари, за да се снабдят с необходимите 
продукти. 

В подкрепа на това, че българите от Лудогорието са добри ското-
въдци, е съобщението, че бъдещите водачи на българското въстание в 
Мизия – братята Асен и Тодор Белгун, заемащи значимо място в средите 
на византийската аристокрация по времето на византийския император 
Мануил I Комнин и Андруик I Комнин (1183 – 1185 г.), са имали ко-
нюшни в Делиорман, от които продавали ежегодно в Цариград табуни 
от 60 до 100 коня и всяка година посещавали византийския император.

Стопанският възход на българските земи през 12-и в. и подобреното 
благосъстояние на населението са очевидни от открития археологичен 
материал и от публикуваните данни за български селища и некрополи.

Лудогорието под турско робство
През злокобната 1388 г., четири години преди да падне България, Лу-

догорието е завладяно от османските нашественици. Неравноправното 
положение на друговерците в Османската империя, от които огромно-
то мнозинство са българи, се поддържало чрез различни начини, 
най-разпространените от които са:

 –  Ислямизация – наследствена и доброволна;
 –  Кръвен данък, чрез който до 17-и в. се попълва основната част на 

османската армия – еничарския корпус (вземането на деца за еничари);
 –  Религиозна, политическа, икономическа и юридическа дискрими-

нация;
 –  Данък „джазие“ или хардж.

В подкрепа на тази политика, провеждана спрямо българското насе-
ление, Васил Маринов пише в книгата си „Делиорман“ (с. 205): Данъкът 
„джазие“ се събира от българското население на възраст от 15 до 75 г. и 
се е превърнал в истински бич за българското население. Домакинства-
та през 17-и в. са ги отбелязвали в ханета. Едно хане е представлявало 
10 домакинства. Всяко хане (обложено домакинство) било задължено да 
предаде 124 стамбулски кюлчета с ечемик, като едно кюлче са равнявало 
на 40 кг. Този данък „джазие“ се събира в началото по 25 акчета на глава 
от всяко домакинство годишно. За да принудят българите да приемат 
исляма, турските власти ежегодно увеличавали данък „джазие“, който в 
началото на 18-и в. достига до 800 акчета годишно на глава. Събирачите 
винаги са вземали повече, за да остане и за тях. В ориенталския отдел 
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на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ София се намира 
регистър от 1676 г. под сигнатура ОАК 129/3, който съдържа кадийски 
списъци за прехвърляне на данъци и принудителни доставки на зърнени 
храни, определени от османската държава. На лист 10А, 18Б, 19В на 
този регистър е списъкът, съставен от разградския кадия (съдия). В този 
документ са изброени редица села и семействата, които са обложени с 
паричен и натурален данък и не са го изплатили. Те са били призовавани 
на съд. За тези жестокости от двадесет села единадесет са били пръсна-
ти и разорени, а хората от останалите девет села, повикани пред съда 
за неизплащане на данък „джазие“, опожарили къщите си и избягали 
в неизвестна посока. По-нататък във фермана е казано: „В случай, че 
някой между раята на разградската кааза, в мястото, където се намира 
тази рая, прояви упоритост или съпротива на джазието си: имената, све-
денията за самоличността и презимето на подобните да се съобщава в 
моя престолен град, за да получи заслуженото наказание“.

Проследявайки регистрите за данък „джазие“ в Разградския край от 
годините 1490, 1521, 1535, 1621, 1690, се вижда, че без да има преселе-
ние на народните маси от анадолска Турция, българското население на-
малява двойно за сметка на увеличението на мюсюлманското население, 
което води до сериозни демографски промени. Сравнявайки данните от 
следващите регистри, също наблюдаваме чувствително намаление на 
християнските домакинства поради продължаващата асимилация.

Второто ислямизиране на българското население в Североизточна 
България става през 17-и в. То е свързано с поражението на Османс-
ката империя пред стените на Виена. След това поражение империята 
трудно се справя с поробена България. Започват да се вдигат въстания в 
различни места на страната. За да се избегне тази негативна обстановка 
за империята, турската държава търси помощта на кримските татари. 
От Крим идва огромна войска, която разсипва Северна България, тогава 
именно всички села все още с християнско население са почти исля-
мизирани. В резултат на жестокостите и издевателствата над мирното 
население една огромна част от българското население се изселва във 
Влашко и Бесарабия. Страшното робско положение на българите описва 
картинно пътешественикът Хард Ман: „Цялата българска земя е потъ-
нала в пламъци и кръв, населението е побягнало, за да спаси живота си, 
и е оставило жилищата, които са ограбени и изгорени“.

В този общ процес на ислямизация не прави изключение и село 
Лоджва (Глоджево). Конкретни данни за етническия състав на село 
Лоджва (Глоджево) няма, но ще посочим данните за село Сеново, което 



17

е на 9 км от Глоджево. В регистъра за данък „джазие“ през годините 
1645 – 1651 г. Сеново има 12 ханета, в 1670 г. те са 14, а през 1676 г. от 14 
ханета те намаляват на 0,25 ханета. Това е продукт на ислямизацията на 
християнското население. Много са данъците, таксите с всевъзможните 
повинности, ангария и други принудителни задължения към местните 
феодали и държавата. На приелите исляма данъците се опрощават, осво-
бождават се от кръвния данък (девширме – вземане на деца за еничари), 
който в продължение на четири века е бил истински бич за българския 
народ. В замяна приелите исляма трябва да спазват немалко изисквания, 
присъщи на ислямската религия и на османския бит. Така ислямската 
религия действа в посока на отчуждаване и на новите мюсюлмани от 
техните сънародници и от тяхното народностно състояние. 

През 70-те години на 18-и в. турската военно-феодална държава, 
обхваната от зловещите признаци на неуспешните походи, се разпилява 
на безброй банди из страната, подлагайки селищата на опустошаване. 
Така през 1870 г. се открива тридесетгодишният период на феодални 
размирици в Турция. Еничарите, които до този момент са надежден 
кадър на войската, вече не искат да участват във военните действия и 
постоянно дезертират от армията, изпратена да охранява северните гра-
ници на Турция. През 80-те години на 18-и в. Лудогорието вече е пълно 
с дезертирали войници.

След неуспешната война срещу Русия феодалните размирици в 
Турция се засилват. Отряди от по няколко хиляди души се установяват 
в отделни области, уреждат си бази и започват системно да опустоша-
ват селата, това са т. нар. кърджалии и далии, т.е. полски и планински 
разбойници, които продължават повече от 30 г. да грабят селата. 

През това време в Северна България се появява „аянството“. Аяните 
са турски първенци, обявили се за независими от султана. Те започват 
жесток грабеж над селата и военни вражди помежду си за надмощие. 
Съществуват исторически данни за аянина Ел Хаджи Муртаза и него-
вия зет Сазар Ахмед, които вършат големи безчинства над населението, 
избиват хора и ограбват под различен предлог. В сговор с други аяни, те 
нападат един ден гр. Разград и го опожаряват изцяло. 

Много чести били бунтовете на аяните в Разградско и неслучайно 
султан Мустафа III издава ферман, в който пише: „За да се тури край 
на подобни вълнения и злосторство в Разград и разградската кааза по 
преди бях ви издал височайша заповед, с която предписах на тебе, ве-
лики везире, преди да влезеш и освободиш гр. Разград, да вземеш стро-
ги мерки спрямо въстаналите разбойници, да изловиш главатарите на 
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този разбойнически бунт. Да поставиш жителите на разбунтувалия се 
Делиорман под особен закон и правилник“.

Сравнително по-спокоен е животът на разградските села при Гяур 
Хасан. Той не се подчинява много на османската власт, която го смята за 
неблагонадежден. Георги Сава Раковски свидетелства: „Втори иже (след 
Пазвантоглу) беше разградският Хасан ефенди, когото турците нарекоха 
Гяур Хасан, защото той само не мъчеше българите, но той още ги защи-
таваше от скитащите се тогава делибашии – сгън от злодеи“.

За такава група разбойници от Лоджва (Глоджево) съобщава и Слави 
Спасов в книгата си „Сеново – географски, етнографски проучвания“: 
„В края на 1878 г. такава разбойническа шайка се появява и в района 
на Сеново. Прочут в това отношение е Махмуд Глоджевлията, родом от 
Глоджево, Кубратска околия. Той често се появява в горите на Сеново и 
върши различни злодеяния. По-късно същия се изселва в Турция“.

ЧеРКеЗИ
Черкезите са номадски народ от групата на Адигите, които живеят в 

северните и западните части на Кавказ. Заселени са в българските земи 
през 60-те години на 18-и в., но по време на Руско-турската война (1877 
– 1878 г.) около 200 000 души са принудени да се изселят в Турция. Спо-
ред събраните сведения от дядо Акиф Ешрефов, който помни разказите 
на своя баща (Ешреф) – интелигентен човек за времето си, той казва: „Че 
в Глоджево са дошли 20 семейства черкези. Обаче местното турско насе-
ление се вдигат на протест като един човек. Готови са били на физическа 
разправа и не са позволили на новодошлите черкезки семейства да се 
заселят в пределите на селото. Те са били принудени да се заселят извън 
населеното място. Настанили си бивак на пътя за Смирненски, в района 
на лозята, местността Чепер ба. Къщите им били землянки (бордеи)“. 
Срещу техния бивак са оземлени и им е заделена земя, която се намира 
на северния скат на местността Баладжълък. Местността, в която им е 
раздадена земята, носи името Черкезник.

Местните жители на Глоджево се държали на разстояние от черкезите. 
Те не са ги допускали до живота в селото. Те не се сватосвали с черкезите 
и не позволявали местни момчета и момичета да се женят за черкези. Не 
са позволявали мъртъвците черкези да се погребват в местните турски 
гробища, отделено им е било място за гробища в източния край на село 
Глоджево. Това гробище се казва Черкез мезарлък – черкезки гробища, 
които бяха запазени до 1960 г. Надгробните камъни са прибрани от джа-
мийското настоятелство, а площта е почистена от ТКЗС и превърната в 
обработваема земя.
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Тези черкези започнали набези срещу българските села: Сеново, Ка-
меново, Кривня, Топчии. Започнали кражби на добитък, реколта, кому 
от стадото ще задигнат най-хубавите овце, на кого воловете ще подкарат, 
кого от бой ще пребият, задигат цялата реколта, покъщина и всичко, кое-
то се изпречи на пътя им. Горчиви страдания причинявали черкезите на 
българските села. С тях майките започнали да плашат децата си. 

Гняв и възмущение предизвикали тези злодеяния дори в местното 
турско население на Глоджево. Когато черкезите нападали околните 
села, на помощ им се притичвали Мехмед Чакър, Хасан Ферадов и мно-
го други мюсюлмани от Глоджево в знак на приятелство и дружба със 
съседните села и организирано отиват в тези села да прогонят черкезите.

За черкезите станало невъзможно да съществуват със съседни-
те враждебно настроени към тях български села – Сеново, Каменово, 
Топчии, и най-важното, че местното население на Глоджево въстанало 
срещу злодеянията им и черкезите били принудени да напуснат село 
Глоджево.

В публикацията на Хасан Алиев във вестник „Ново Лудогорие“ се 
споменава: „Когато черкезите нападали българските села Сеново, Каме-
ново, Кривня, Побит камък – Мехмед Чакъров, Хасан Ферадов и др. от 
село Глоджево в знак на приятелство и дружба организирано отиват в 
тези села да прогонят черкезите“.

Хайдутството, което обхваща Лудогорието, е съдействало за поддържа-
не на националния дух на поробеното население. Макар достигналите 
до нас сведения да са оскъдни, то и това, което знаем, е достатъчно, за 
да разберем неговата мощ. Много са имената на войводи, кръстосвали 
обширните горски масиви на Лудогорието. Сред тях блестят делата на 
войводите Въльо и Ненко, действали през последните години на 18-и в. 
и началото на 19-и в., на Сава бинбаши, Богдан юнак и Бойчо войвода, 
водели хайдушки чети в Разградско и Шуменско през 1849 г., а също 
така и хайдут Мартин, хайдут Янчо, Стефан Николов Зарелията и много 
др. Имената на Димитър Кълъчлията и Солак пехливан се помнели от 
българското население дълго време след Освобождението. 

В книгата си „Сеново – географски, исторически и етнографски 
проучвания“ Слави Цанков съобщава за преминаването през 1876 г. 
на четата на Таньо Стоянов през с. Топчии по посока гара Сеново. В 
Сеновско землище пътят на четата минава през местността Хошконду 
Пранголдере (днес – помпена станция с. Глоджево), от там продължава 
за спирка Кривня. Предполага се, че четата тук е направила почивка и 
от там продължава пътя за Цар Калоян. Четата е разбита в неравен бой в 
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местността Куштепе при село Априлово, Поповско. Отсечената глава на 
храбрия войвода и още две глави на негови четници са разнасяни от „по-
бедителите“ под звуците на ориенталска музика в гр. Попово, с. Кардам 
и Разград за сплашване на българите. 

На трети, четвърти и пети май 1867 г. през Разградско преминава и 
четата на Панайот Хитов със знаменосец Васил Левски. Нейният път 
води между селата Каменово, Просторно, Побит камък.

Несъмнено тези хайдушки прояви повлияват върху националните 
чувства на жителите на Лудогорието.

Феликс Каниц (1860 – 1879 г.), австрийски естествоизпитател и пъте-
шественик, който е посетил с. Глоджево и съседните села през 1874 г., в 
научния си труд „Дунавска България и Балканът“ красноречиво описва 
икономическия живот в нашия регион. Той пътува от Разград по посока 
Каменово на кон, придружен от едно заптие. В Каменово го посреща 
мухтарят, от когото пътешественикът е поискал водач до с. Лоджва (Гло-
джево). Той изпраща човек, който ги повежда към Глоджево. „Пътувах-
ме час и половина между гори и ливади през една висока гърбица на 
терена, докато видяхме минарето на с. Лоджва (Глоджево). Въпреки че 
слънцето не беше залязало, в селото не се движеше никаква жива душа, 
освен няколко кучета. Жителите му – турци и черкези, бяха вече напра-
вили „акшам“ (нощ), и трябваше да мине доста време, докато намерим 
водач, който да ни заведе през лабиринта на глинени къщички до мухта-
ря. Очаквах пристигането му при импровизирана спирка в селото.

В мусафирлика, където ни настаниха, дойде да ме поздрави един турс-
ки офицер от султанската гвардия, който бе тук да се види с родителите 
си. Въпреки че образованието му бе малко и той едва ли бе чул за името 
на столицата на Австрия. Все пак времето мина неусетно във взаимни 
разпитвания. На поднесената ни вечеря взе участие и този млад офицер 
на султана. Кметът на селото ни изпрати на другия ден навреме обеща-
ните коне. Преди да отпътува членовете на местния меджлис ме убеди-
ха, че извирането на Лоджва река се изгубва след три мили в почвата. 
Същото се разказваше за реката и при Топчии, то изглежда е вярно. Но 
аз сам исках да се уверя в тези важни за физическата география сведения 
и лично да констатирам правилността им и подредих маршрута си така“. 

Цитираната река Лоджва се отнася за р. Курт орман, която вече е пре-
съхнала.

Феликс Каниц е силно впечатлен от липсата на питейна вода. Посе-
щава Топчу дере (Глоджевско дере) до сегашната Кубратска кариера. От 
тях жителите на Дряново, Инджи кьой (Медовене) и Джеферово (Севар) 
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са вземали вода за пиене. Феликс Каниц с интерес е разгледал „резервоа-
ра“, през който се пречиства водата, идваща от югоизток от селото като 
кафяво-жълта река. Водата минава през една барикада, между двата бря-
га на реката, направена от клони и измазана с глина и така била запри-
щена на това място. Така част от водата се запазва от пълно попиване в 
льосовата почва. По същия начин се преграждат и всички реки източно 
от жп линията Русе – Варна.

Какво е оставило петвековното робство в Глоджево. Османската 
държава оставила поданиците си на произвола на съдбата при най-п-
римитивни условия за живот, лоши и много лоши битови условия, 
пълна неграмотност на населението. По закона на Шериата жената не е 
пълноправен член на обществото, винаги потисната, унижена, облечена 
в шалвари и завита във фередже, като само очите ѝ се виждат, няма право 
да излезе на улицата, няма право да общува в обществото. Връщайки се 
от нивата след тежък, непосилен труд, съпругът – „агата“, язди покачил 
магарето, а жената върви след него пеша с мотика на рамо, стомна в ръката и 
на гърба ѝ малкото дете. Девойките са затворени вкъщи и нямат контакт с прия-
телки и приятели, така до женитбата. Младежите до 14–15-годишна възраст 
– облечени в една дълга риза, обикновено от конопен плат, тъкана на домашен 
стан, с тази риза изживяват детските си години. Като станат юноши, обличат 
потури, елек, слагат фес. Младежите се събират вечер в младежки одаи. Там 
те общуват, споделят различни случки. Пеят и свирят на саз, бият тамбура и 
чемпъри до късно през нощта. Остават да спят в одаята – на земята, наредени 
на рогозката, на осветлението на оджака или баджата на камината. 

По-богатите родове имали по 80 до 120 декара земя, обработвана от чираци. 
Една малка част от населението имало по 10–15 декара, които сами обработват. 
80 % от населението са били безимотни. Отиват да работят на чор баджиите за 
един хляб. Пълна безработица. По кръстовищата се събирали 100–150 безра-
ботни младежи и мъже, когато няма полска работа. За благоустрояване и дума 
не може да става. Улиците през лятото били прашни, а вечер, когато се при-
бирали стадата от паша през горещите месеци юни, юли, август и септември, 
ставали димни завеси от прах, дори листата на дърветата побелявали от пепел. 
А през пролетта и късна есен вследствие на валежите пепелта се превръщала в 
такава кал, че улиците ставали непроходими. В селото нямало шосета. Главният 
път Глоджево – Кубрат – Ветово и пътят Кубрат – Глоджево – Сеново били 
черни коларски пътища.

Най-големият проблем бил липсата на питейна вода. Хората пиели вода от 
гьоловете.

По сведения на Феликс Каниц, когато е дошъл в Лоджва (Глоджево), много 
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са се лутали между глинените къщички, докато се срещнат с мухтара (кмета). 
Къщите били построени от пръти и измазани с глина, покрити със слама. Има-
ли две стаи, от едната се влизало в другата. Във външната стая имало огнище, 
което се нарича джамал и се свързвало с печка във вътрешната стая. Отвън са 
внасяли в първата стая слама, слънчогледови стъбла, вършина или по някое де-
бело дърво или пън, за да поддържа огъня през нощта във втората стая.

За креват тогава не се говорело, спели на рогозката. Сутрин юрганите се на-
вивали и се слагали в един ъгъл на стаята, а край стените се слагали възглавни-
ците, на които сядали дошлите през деня гости.

Осветлението било кандило, фенер или лампа. 
Тогава за хигиена не се е говорило. Медицинска помощ нямало, освен знаха-

рят, който правел мехлем и лекувал „всички“ болести, а ходжата правел „муска“, 
за да оздравее болният. Зъбите се вадели от бръснари.

Паразити, бълхи и въшки тормозели населението. От примитивния начин на 
живот са честите епидемии – чума и холера, в района. В Глоджево през 1915 г. 
изниква огнище на болестта Епидемичен въшков петнист тиф, предизвикан от 
Rickettsia prowazekii, от който умират 604 души глоджовчани и медицинският 
фелдшер А. Шатеров, родом от Бяла Слатина, който е бил командирован от Ми-
нистерството на здравеопазването да потуши огнището.

Освен това робството донася на с. Глоджево 2300 души, преминали от 
християнска вяра в мюсюлманска. В подкрепа на това са фактите, че от Азия 
в Глоджево са дошли 20 семейства черкези, които както са дошли, така са си 
и заминали, няма заселници алеяни, няма еничари от разтурения еничарски 
корпус. Османската власт през 1388 г. намира в Глоджево 222 християни, които 
са превърнати в мюсюлмани, каквито ги заварва Освобождението на България 
1878 г. след 490 години робство. През това време са се сменили 24 поколения. 
Мюсюлманите са станали 2255.

Всички исторически източници и събития от миналото красноречиво до-
казват, че това население от Лудогорието, също така и от Глоджево, което изпо-
вядва мюсюлманската религия, са ислямизирани българи християни, които 
в периода на османско владичество са приели исляма.Неслучайно управите-
лят на дунавския вилает и по-късно велик везир Мидхат паша във френското 
списание „Ревю Сантефик“ Дьо Ла Франс, година VII, януари – юни 1878 г., 
публикува статия „Турция в своето минало, настояще, бъдеще“, където посочва: 
„между българите има милион мохамедани, които не са дошли от Азия, 
както обикновено се мисли, това са потомци на същите тези българи, 
преобърнати в исляма, през епохата на завоюванията и в следващите го-
дини“. 
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Гл. II ГеОГРаФСКО РаЗПОЛОжеНИе
Село Глоджево се намира в Североизточна България, в североизточна-

та част на Лудогорското плато.
Селото е разположено на площ от 2181 дка, на 43°44l13”85lll градуса 

северна ширина и 26°23l31ll76lll градуса източна дължина, на равнинен 
терен с лек наклон юг, югоизток и надморска височина 230 м. Пътищата 
са 32 км, от които всички са шосирани и асфалтирани, сградният фонд 
е обновен и всеки ден се променя обликът на населеното място с някоя 
нова постройка европейски тип, някоя санирана къща или ограда с ко-
вано желязо.

Глоджево е административно към община Ветово, област Русе. 
Отстои на 50 км от областния град Русе, на 35 км от гр. Разград, на 14 
км от гр. Кубрат, на 14 км от гр. Ветово и на 9 км от жп гара Сеново. До 
всички градове е осигурен автобусен транспорт, а от Русе до Глодже-
во и обратно има осигурена автобусна линия, която сутрин, обед и ве-
чер обслужва пътниците в това направление. Жп гара Сеново обслужва 
пътниците, пътуващи в направление Варна – Русе.

1674 г. се смята за начална дата на Глоджево. Глоджево е младо сели-
ще, създадено е след чумна епидемия на преселилите се от съседните 
села Коджаман и Хошконду през 1674 г. В края на 17-и в., на път от Русе 
за Силистра, е преминал през селата Глоджево и Горичево унгарецът 
Янош Комароши (Борис Илиев, Родно Лудогорие. с. 59).

РеЛеФ
Землището на Глоджево е хълмисто, прорязано с много суходоли 

и граничи със землищата на селата: Сеново, Кривня, Равно, Камено-
во, гр. Кубрат, Смирненски, гр. Ветово. Землището включва територия 
69 982 дка, в това число ниви – 42 701 дка, гори – 17 870 дка, пасища 
3900 дка.

ПОЧВа
Преобладават тъмносивите горски почви, по ниските места има 

алувиални почви, също така има и оподзелени черноземи. Почвите са 
дълбоки. В основата лежи льосов хоризонт, който на места достига 8–10 
м. Землището е карстов район, вследствие на което изворна вода в ця-
лото землище няма, освен групата кладенци в местността Карасулук, 
които се помнят от преди няколко поколения и кладенците в местността 
Кузалтиите. Водата на тези кладенци е била годна за пиене. Те са били 
извор на живот в с. Глоджево, но има и много кладенци с горчива вода.
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КЛИМаТ
Климатичните условия не се различават от тези на Североизточна 

България. Климатът е умерено-континентален, с горещо и сухо лято и 
дълга, мразовита зима. Средната лятна годишна температура е над 25 
градуса по Целзий, а през зимата – над –2 градуса по Целзий. В периода 
2000 г. – 2014 г. температурите са били:

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
t° 0 –0,1 +7,0 +17 +17 +22 +32 +22 +19 +11 +8 –11

Средногодишно за периода 2000 – 2014 година падат 586,7 л валежи 
на кв. м, които са неравномерно разпределени по месеци.

Месец I II III IV V VI
Л на кв. м 40 27,6 30 47,8 8 84

VII VIII IX X XI XII 12 мес.
70 51 32,5 32 55,4 108,4 586,7

Преобладаващи са североизточните ветрове, северозападните, 
източните и западните. Рядко духат южни и югозападни ветрове. Духат 
и суховеи, които причиняват засушаване и нанасят щети на земеделски-
те култури. През 1965 г. суховеят през м. юни компрометира реколтата 
от царевица. Двуметрови растения на 1000 дка площ изсъхнаха на корен.

ЗИМа
Периодично има снежни зими, които създават транспортно-комуни-

кационни и битови проблеми. Такава зима преживява Глоджево през 
1942 г.: три дена бушувала бурята вследствие на северняка, затворени 
били всички пътища, селото било откъснато от света. Тогава кметът мо-
билизирал цялото мъжко население. Няколкостотин мъже, всеки от кои-
то можел да държи лопата, отварят пътя по посока Кубрат. Най-напред 
вървят два чифта биволи, впрегнати чивгар на един дървен снегорин във 
формата на триъгълник. Триъгълникът на снегорина върви напред, но е 
пригоден да работи на снежна покривка до 80 см, а тя в ниските места 
е 3–4 м. Тогава селският полицай Гати Чавуш и кметските наместници 
разпределили на всеки човек от платното на пътя колко метра трябва да 
почисти с лопата. Така почистването продължило две седмици, докато 
се стигне до шосето Кубрат – Каменово. Подобна зима има в Глоджево 
и през 1954 г. Снежната буря започва на 18 февруари. Три дена бушува 
виелица – силен вятър и обилен снеговалеж. Снегът стига до покривите 
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на къщите. За изкарване на животните на водопой се правели тунели до 
оборите. Такива люти зими има и през 1964 г., 1981 г.

МЪГЛа
Повече мъгли се задържат през месеците октомври и ноември. Спо-

ред видимостта те са: много гъсти с видимост до 50 м или гъсти с види-
мост 50–150 м. Броят на мъгливите дни не надвишава 30 дни в годината.

ПОЛеДИЦа
Поледицата като атмосферно явление, образувано при валеж на 

прохладен дъжд върху студена земна повърхност, се среща и в райо-
на на с. Глоджево. Поледицата прекъсва нормалния стопански живот: 
електропроводите се късат от полепналия върху тях лед, а стълбовете се 
счупват, електроснабдяването се нарушава, спира водоснабдяването и се 
нанасят огромни материални щети. Животът в селото спира. Нарушава 
се снабдяването с хляб и продукти от първа необходимост. За 2–3 дни се 
възстановява електроснабдяването и животът се нормализира.

ГРаДУШКа
Градушките са често явление в Глоджево, но в много случаи без сто-

пански щети. Като градобитни райони са местностите: Белюстю и Изпе-
денца в южния район на землището, и в северния район местностите 
Тозкомпара и Хасърлък. През 1965 г. в местността Тозкомпара опосту-
шителна градушка унищожава напълно 1000 дка слънчоглед и 200 дка 
ечемик. 

СЛаНа
Сланите са често явление през ранна пролет и късна есен. Слана уни-

щожава през 1996 г. реколтата от боб (фасул). Посевът бил поникнал 
вече, но падналите слани го унищожили напълно.

РаСТИТеЛеН И жИВОТИНСКИ СВЯТ.
В района на Глоджево преобладават високостъблени гори: Курт 

орман, Коджа орман, Чепелдже и Тозкомпара. В тях най-често се среща 
летният и зимният дъб (бяло и черно меше). Срещат се още: бряст, ясен, 
липа, габър, киселица, махалепка, върба, глог, топола, акация и др.

От нискостъблените гори добре виреят: смрадлика, леска, шипка, 
дрян, трънкосливка, люляк и др.

Голяма част от горите са със смесен дървесен вид: дъб 80 %, габър 
5 %, бряст 2 % и др. Чисто липова гора от 4000 дка е горският масив 
в местността Чепелдже. Чисто люляков масив на площ от 2000 дка в 
местността Ергуванлък (люляк). Местността носи името на дървесния 
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вид люляк. Особен интерес представлява на някои местности, които 
имат турски имена. Така напр. м. Керезли харман – името е възникнало 
от наличието на черешови дървета, които са растели в тази местност. 
Аз помня през 1945 г. тази местност, беше прорязана от един дълбок 
коларски път, изровен от валежите, от двете му страни беше обрасло с 
дървета от дива череша (Махалепка). Местността Сливака – от цялото 
землище в тази местност се развива овощният вид слива, намира най-б-
лагоприятни условия за развитие. Това е микрорайон от землището на 
Глоджево, подходящ за този овощен вид.

От овощните видове като единични дървета в дворовете на стопаните 
се отглеждат: синя слива, ябълка, круша, кайсия, зарзала, орех, вишна и 
др. По-малко се отглеждат дюля и праскова. 

От културните растения в по-големи количества се сеят пшеница, 
ечемик, захарно цвекло, царевица, слънчоглед, рапица, соя, люцерна, 
дини и др. 

Зеленчуци се произвеждат само в личните дворове на стопаните. По-
лива се с питейната вода. Обществено производство на зеленчуци няма, 
поради липса на вода за напояване.

От цъфтящите полски растения най-често се срещат кокиче, минзу-
хар, синчец, теменуга, кукуряк, ален мак, метличина, божур. На изчезва-
не е съсънката.

ФаУНа
Фауната в Глоджевското землище не се различава от тези на 

хълмисто-горските области на Дунавската равнина. От птиците най-м-
ного се среща врабчето, гугутка, лястовица, сойка, врана, гарван и др. 
На изчезване са сладкопойната чучулига, бухалът, нощната сова. Намаля 
популацията на пъдпъдък, яребица, гривек, керкенез, пчелояд, ястреб, 
кукувица, кукумявка, кълвач, славейче, папуняк, синя гарга, авлига и др. 
Напълно са изчезнали от района: глухар, египетски лешояд, скален орел 
и др. С всяка изминала година животинският свят намалява. От гриза-
чите се срещат полска мишка, лалугер, домашна мишка, заек, плъх и др. 
Срещат се още вълк, чакал, лисица, пор, таралеж, златка, дива котка, не-
вестулка, сърна, елен, къртица, сляпо куче, жаба, паяк, катеричка, язовец 
и др. От влечугите се срещат различни видове змии: смок, пепелянка, 
усойница; костенурка и др. А от мекотелите гол охлюв и др. От насеко-
мите могат да се видят различни скакалци, мравки, оси, стършели, мухи, 
пеперуди, бръмбари и др.

От домашните животни най-вече се отглеждат: овце, кози, кокошки, 
пуйки, патици, гъски, магарета, коне, крави и др.
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ИМе И ЗаСеЛВаНе На СеЛО ГЛОДжеВО
Името на Глоджево е определено от името на местността, където е 

възникнало селото. То е възникнало в плитка и широка падина – малко 
поле между Кору дере и Курт орман дере. В средата на тази падина е 
имало един голям водоем (Коджа гьолджюк) и обширна поляна, обрасла 
с храсти от глог. Поради това, че теренът е падина, долният почвен пласт 
е непропусклив и водата от валежите не може да се изтича, освен да се 
акумулира във водоема. Но при пролетните валежи и през есента водое-
мът не може да поема целия валеж. Водоемът се разширявал и заливал 
поляната. Така се образува мочурище – влажно място. Местните хора на-
рекли това място Лоджва. Борис Илиев пише, че „ЛОЧ“ (LOC) означава 
мочурище (Борис Илиев, Родно Лудогорие). От двете страни на водоема 
се заселили двете махали, които приели името на местността за име на 
селото – Лоджва, с което е регистрирано в османските документи.

Селото е основано през 1674 г., през 1892 г. тук се заселват преселници 
от Върбица, Мусина и русенското Ново село. За кратко време селото се 
е казвало Глогово, поради богатата глогова растителност в местността. 
През 1905 г. селото е преименувано в с. Глоджево, с което име е записано 
в списъка на селищата на Княжество България. 

Двете махали, съществували при основаването на селото, са се слели 
в едно цяло населено място с идването на преселниците от Върбица, 
Мусина и Ново село. Новодошлите заселници намират свободно, широ-
ко, незастроено пространство, наречено Голямата ливада, между долна-
та и горната махала, непосредствено до големия водоем, а на изток – до 
местност с глогови храсти.

Заселването на с. Глоджево е много дълъг процес: започва през 1674 г. 
и завършва през 1965 г.



28

Първият етап на заселването на Глоджево започва през 1674 г., когато 
се изграждат двете махали с 450 къщи. 

През 1674 г. първите заселници в местността Лоджа са хора, които 
са оставили чумните огнища в заличените впоследствие села Коджаман 
и Хошконду. Преселниците построяват своите къщи от двете страни на 
големия водоем, на пътя, който води към гр. Кубрат – гр. Ветово. 

Долната махала обхващала района от Ибрахим Хаджиисмаилов 
(Келя) по посока могилата, известна като Гати боклук, улицата на Ислям 
Абтула, Малката джамия, Общината (площта пред Общината, която 
през 1940 г. е била поляна), улицата, водеща на запад покрай къщата на 
Ибрахим Топалахмедов, къщата на Фейзула Хафъз Фейзулов, къщата на 
Кенели Реджеп, улицата на Реджеп Садула и на запад Коджа гьолджюк. 
Преселниците построили Малката джамия, изградили водоем (гьол) на 
площ от 200 дка – Куру балама, който да събира водата. Язовирната сте-
на била с ширина 10 м, изградена от обработен цокълен камък. Дълбочи-
ната на водата достига до 4 м, по брега имало вековни дървета от топола 
и върба. По-късно е изграден втори язовир (Йени гьолджюк), чието дъно 
било покрито с камък и така се поддържала най-чистата вода.

Третият язовир бил изграден в местностите Армутлук и Чепелдже в 
средата на обширна поляна от 800 дка, осеяна с вековни крушови дърве-
та. 

За поддръжката на тези язовири от векове населението на Глоджево 
само полагало грижи, защото те са били жизненоважни за хората и жи-
вотните. На всеки пет години, когато през месеците август и септември 
язовирите пресъхвали, населението организирало почистване на тинята. 
В тези дни цялото население (мъже, жени, старци и деца) на селото ра-
ботело само по почистването на язовира. Правел се курбан. Богатите и 
вярващи хора в селото давали животното за курбана – теле, овен, овца. 
Водоемите са били светиня за населението, защото в цялото землище 
няма изворна вода. 

Долната махала е била водеща в обществено-политическия живот на 
селото. Тук е бил конакът, джамията и около 300 двора от стари време-
на, в които е имало къщи, които са били съборени, и на тяхно място са 
изградени нови.

В Горната махала се заселили преселниците от изоставеното чумно 
селище Хошконду. Те се настанили на юг от големия водоем и зае-
ли южната част на пътя Кубрат – Вeтово. Те изграждат новото село в 
следните граници: улицата от къщата на Костадин Иванов – дългого-
дишен секретар на Общинския народен съвет, шивашкия цех на Осман 
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Джинниев, улицата на Неджип Кекер, покрай къщите на Исмаил Хасан 
Апаз, на Басри Чалъков. Границата завивала надясно и покрай къщата 
на Мехмед Бурмача и излизала на поляната. В тези граници имало 120 
стари двора.

Първата грижа на новите заселници от Горната махала била да осигу-
рят вода за хората и животните. Изграждат голям водоем – Коджа бала-
ма, на площ от около 300 дка. Язовирната стена е иззидана с дялан (обра-
ботен) камък и подпрян от 15 м насип от почва. Най-дълбокото място до 
бента било 5 м. В този водоем, си спомнят по-старите глоджевци, имало 
лодка и младежите се надпреварвали кой да вземе веслата и да гребе 
във водоема. На язовирната стена имало вековни върби и тополи, върху 
които ние, децата, се качвахме и скачахме във водата. Вземахме две кра-
тунки, връзвахме ги с въженца, поставяхме ги на гърдите – един вид 
спасителен пояс, и по цели часове плувахме из водоема Коджа балама 
(Голямата балама).

След Освобождението започва заселване от други населени места: 
Върбица, Мусина (Търновско), Ново село (Русенско), селата около 
гр. Разград и други населени места.

Първото българско семейство, установило се в с. Глоджево през 
1872 г., било от с. Садина, Поповска околия, е на Недьо Стоянов Па-
писташев, пристигнал тук с жена си. Работил като майстор абаджия, с 
голяма известност в професията си, разказват по предания старите хора. 
Изработвал е потури и салтамарки от фино сукно, нашити с гайтани.

Бил е среден на ръст, широкоплещест, рус, с набита фигура. По също-
то това време се установява в селото със семейството си Илия Чернев 
Арабов от гр. Разград с петте си деца – Николина, Крум, Елена, Куна 
и Райна. Той също се занимавал с абаджийство. В Глоджево Недьо Па-
писташев и Илия Чернев Арабов срещнали големите и по-заможни родо-
ве като Саръоглу, Небоглу, Хатибоглу, Карасулейманови, Генджеви, Ку-
лаклъ, Ибрахим Хаджиисмаилов (Келя) и бедните семейства от долната 
махала Зюлкярови, Кашаварови, Ходжови. Безимотното население било 
близо 80 %. Апазовите били известни кираджии с биволските си коли, 
превозвали пътници по пътя на керваните. Ибошевите и Ибрахим Ха-
джиисмаилов и Билял (Кара Билял) – известни с големите си овчи стада. 
Чивгановите – само техните биволи са били с остри рога „чивга“, откъ-
дето идва и името на фамилията. Дядо Вели Ибошев, който всяка пролет 
нарамвал кирката и лопатата, тръгвал да оправя пътищата по къра. 

През 1890 г. от село Върбица, Преславско, в селото са пристигнали 
няколко фамилии: Васил Манев със синовете си Захари и Стоян и с дъ-
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щерите си Пейка, Стефана и Донка, Драган Стаматов със синовете си 
Матьо и Васил, Христо Влаев Христов с дъщеря си Жейна и със сино-
вете си Влайо и Пейчо, Кръстьо Ангелов със синовете си Иван и Ангел, 
Александър и Дечо Зидарови, последвани от земляка си Сава Велчев. 
От с. Върбица дошли още абаджии – Неделчо Узунов, той и жена му 
Стоянка са нямали деца, затова са осиновили Стоянкината сестра Ма-
рийка. По-късно са взели за зет Илия Петров Илиев и фамилията им 
се увеличила. Върбицалии са били заможни хора. Те се занимавали с 
бакалия и занаятчийство. Тяхната предприемчивост бързо раздвижила и 
местното население. Дюкяните им били запълнени с купешки стоки. Те 
често ходели до Русе и Варна и зареждали рафтовете си с прежди, газ, 
захарни изделия, гвоздеи, катран и други стоки. В самия край на 19-и в. в 
Глоджево са се заселили 8 нови фамилии. Някъде около 1905 г. от с. Пет 
кладенци (Беленско) пристигнал Станьо Пенев, той водел петте си дъ-
щери: Рада, Марина, Християна, Васила, Хуба и сина си Ангел. 

През 1906 – 1907 г. в Глоджево пристигнали на оглед хора от с. Му-
сина, Великотърновско. Харесал им просторът на широката равнина и 
гората.

„Край не се вижда! – казали те, като се върнали в Мусина. – Накъдето 
и да се обърнеш, гора и безкрайни поля.“ Тогава за Глоджево тръгна-
ли онези семейства, които се задушавали в гъстонаселената Мусина и с 
мъка изхранвали голямата си челяд. Това били: Иван Пеновски със сино-
вете си Васил и Митьо и сестра им Мария; Ангел Колчески със синовете 
си Кольо и Георги и дъщеря си Велика; Тодор Цветанов Лисигерски със 
синовете си Цветан, Васил и Илия. Пристигнал и дядо Митьо Паликру-
шев, който с голяма радост си купил 40 дка лудогорска земя. Но в нея е 
имало една голяма круша с хралупа в кухото стъбло, която е хвърляла го-
ляма сянка и не давала реколта. Веднъж той отскубнал малко стърнище, 
поставил го в хралупата и го запалил да се отърве от крушата. Тогава го 
нарекли Митьо Паликрушев и с този прякор е останал – Паликрушев. В 
това време от Мусина пристигнали още няколко фамилии: Костадин Ге-
нев – „Божито“, както в село са му викали, със синовете си Геньо, Петко, 
Иван и дъщерите си Донка и Кина; Петко Славчев Петков със сина си 
Славчо и дъщеря си Славка; Тодор Дяковски със синовете Косьо и Димо; 
братята Антон и Аврам Бенелски; Симеон Петков Мотев и дъщерите му 
Стефана и Цона; Георги Петков – „Котана“ с дъщеря си Стефана и сина 
си Петър; Нанко Димов с дъщерите си Марга и Боца и синовете си Димо 
и Васил. Не минава много време, пристигнали още земляци на мусинча-
ни – дядо Цвятко със синовете си Марин и Кръстьо; Костадин Петров 
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със сина си Петър; Симеон Витанов Симеонов със синовете си Симеон, 
Иринчо и Костадин и дъщеря си Иринка. Почти едновремено с тях се 
заселват от с. Ново село, Русенско, Ботьо Петров Ботев със синовете си 
Нестор, Станьо, Милан, Кольо, Петър и дъщерите си Невена и Дона. 
От там дошъл и Станьо Нестеров с голямата си фамилия – синовете му: 
Илия, Нестор, Кольо и дъщерите му Ирина и Цона. По-късно в Глоджево 
се заселват Яне Вишанов и жена му Зоя с дъщерите си Юлия, Минка и 
Веска; бай Иван Попов от Разград, Ганьо Ганев от Дебелец, Търновско, 
със сина си Генчо, Цветан Димов с дъщерите си Цветана и Кина и много 
други фамилии.

Една от най-големите фамилии, пристигнали по него време също 
от Мусина, била фамилията на Аврам Радев, потомък на известния в 
Търновския край Дели Рад (Лудия Ради), както го наричали в селото. 
Сестрите му са били отвлечени от заптиетата. Той със запретнати ръ-
кави, бос отишъл при султана в Цариград, за да иска двете си сестри, 
първи красавици в селото. Смелостта и мъжката храброст предизвикали 
възторг у султана, но сестрите си не получил обратно. Вместо тях султа-
нът му дал ферман, според който косъм не трябва да падне от главата 
му по пътя към родното му село. Във фермана пишело още, че ако мю-
сюлманин замръкне в селото, не трябва да осъмне. Или ако осъмне, не 
трябва да замръкне. Това означавало, че правоверните граждани само 
транзит могат да преминат през Мусина, така той е очистил селото от 
тях. По-късно Дели Рад използвал закрилата, която му дава султанът, 
и много пъти е укривал хайдути, но накрая е бил разкрит и жестоко 
убит от заптиетата. Всичко това навярно ви звучи като приказка. И това 
наистина е приказка, но от действителните, каквито само епохата ражда. 
А тогавашната епоха е раждала все по-тъжни приказки.

Заселили се тогава Аврам Радев и жена му Рада в с. Глоджево, със 
себе си те водели баба Руса, майката на Аврам Радев. Народили им се 
много деца – петима синове: Ради, Петър, Йорго, Васил, Костадин, и три 
дъщери: Руса, Иванка и Елена. Радевските ги наричали, защото много 
радевци имало в рода им. Така се обръщали към тях потомците им и 
селяните. Така ги наричат и днес.

Разнесла се вестта из Търновски окръг за сполуката на мусински-
те фамилии и за кратко време потокът към Глоджево се подновил. От 
с. Емен тръгнали Костадин Райков Гатев със синовете си Райко и Гатьо. 
Райко със сина си Костадин и дъщерите си Пена, Сава и Ганка, а Гатьо 
със синовете си: Гатьо, Станчо, Илия и Борис и дъщерите си Цона, Дона, 
Каля и Велика. Бай Гатьо бил много духовит и спретнат човек. Винаги 
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носел бял калпак на русата си глава.
 –  Хубав съм! – казвал той – Хубав!

Русофил по душа, пийнел ли чашка, две, пускал в ход всички руски 
команди, но най обичал песента:

Изгряла е месечинка
у Недини равни двори.
То не било месечинка,

 най ми била сама Неда.
 Алена, галена, портокалена,
 драга душа, медена, шекерена.

Гатевските ги нарекли. Те били работливи, шумни и общителни хора. 
Обичали да изпипват работата си. Заселили се в долната махала на 
просторна поляна, дворовете им били големи и се разполагали на два 
квартала. А вековното сметище, което е гравитирало с техните дворове, 
хората го нарекли Гати боклук – могила с височина 6–7 м и заемаща 
площ от около 10 дка.

От село Ялари, Търновско, пристигнал дядо Иван Шалтата с четири-
мата си синове: Върбан, Андрей, Ангел и Иван. 

В селото пристигнал още един Върбан – Върбан Иванов. Той дошъл 
сам, гонен от нищетата. Кой не познава бай Върбан. „Той имаше силен 
пробивен глас и затова биеше барабана. Когато кажеше „Глоджевско 
селско общинско управление обявява …“, всички деца изоставяли игри-
те и хуквали към него, а мъжете спирали каруците сред пътя и изостряли 
слух, за да чуят последните разпоредби на общината.“

По същото време се заселва в Глоджево Марин Цонев Балканджиев от 
с. Михалци, Търновско. Освен че идвал от Балкана, той имал едър ръст и 
големи мустаци и затова веднага местните хора го нарекли Балканджия-
та.

Със себе си той водел петте си дъщери: Рада, Стояна, Дона, Цона и 
Велика, а синът му Кою се е родил в Глоджево. Марин Балканджията 
е бил много пъргав и работлив човек. Работата, освен че му е споряла, 
никак не му достигала. Все търсел нещо повече да припечели. Може би 
затова е решил да замине няколко години в Америка. Но не забогатял 
кой знае колко. Върнал се на село и заработил земята като всички от 
Глоджево. Веднъж в селото пристигнала тревожна вест, че в местността 
Кюлпере е избухнал пожар и житните кръстци горели. Пожарът се е 
прехвърлял от нива в нива. Докато хората се суетели какво да направят и 
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откъде да вземат вода, Марин Балканджията метнал плуга на каруцата, 
запрегнал бързите си коне и право при пожара. Почти в тръс заобико-
лил с плуга няколко пъти горящия участък и докато хората пристигнат, 
пожарът бил ограничен. Така е останал в паметта на населението Ма-
рин Балканджиев – бърз, силен и добър. По-късно се хванал веднъж да 
отсече един орех, който правел сянка в градината и под него нищо не се 
е раждало. Падайки, стъблото го ударило лошо. Той заболял и не след 
дълго умира. Дъщерите му се изпоженили – една в това село, друга в 
друго, а синът му Кою Балканджията, който имал и ръста, и характера на 
баща си, дълги години е бил бригадир в местното ТКЗС. 

С всяка изминала година потокът на преселниците се е увеличавал и 
кръгът му се е разширявал. От с. Церовец, Русенско, дошъл Илия Джа-
баров със синовете си Станчо, Божан и Илия и дъщеря си Йорданка. А 
след тях пристигнал със семейството си Миньо Маринов Башаров, кой-
то увеличил броя на мусинчаните в Глоджево. 

По същото време от с. Татарево, Хасковска област, дошъл с много-
детното си семейство и Иван Янев Панев. Той взел под наем една къща 
от Минко Панов в Долната махала до Общината. Впоследствие си купил 
парцел и си построил нова къща. Засадил в двора си лозници (асми). 
Жена му украсила лехите с цветя и заживели като всички хора в селото. 
Говорели на хасковски диалект, с който впечатлявали местните жители.

В Глоджево се създала традиция съседите да посещават новодошли-
те. Отиват им на гости за опознаване. Новозаселниците се сплотявали и 
създавали приятелски взаимоотношения. Те си помагали в строителс-
твото на къщи, обработването на нивите.

Ето какво разказва журналистката Радка Радева в книгата си „Паметта 
на времето“: „Майка ми ме подкани, побързай, ще ходим на гости на 
едни хора. Тя взе една бохча, сложи в нея топъл хляб и една буца сирене 
и тръгнахме“. Тогава селското момиче Радка Радева едва ли си е мисли-
ла, че като порасне, ще стане журналистка и ще опише посещението си 
в едно току-що заселило се семейство в с. Глоджево. Разказът продължа-
ва: „Навън вече се смрачаваше. Снегът скърцаше под краката ни. След 
10 минути потропахме на Бай Ивановата порта. Отвори ни жена му. По-
кани ни вкъщи. В полутъмната стая блещукаше газова лампа, по онова 
време в селото още нямаше ток. Предложиха ни малки трикраки столче-
та, стъпваше се направо на рогозката, на огнището гореше огън, а около 
него пет русички момчета. Тогава те си приличаха много, по-малките 
бяха босички и с потници. Най-големият беше Кольо, вторият Жеко, ко-
гото туберкулозата по-късно отнесе, Петър, Георги и Въчо.

Мама развърза бохчата, топлият хляб ухаеше сладко. Децата не 
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помръднаха от мястото си, докато майка им не ги подкани да се прибли-
жат и да поемат подадените им коматчета“. 

Тогава не знаех кое от тези русички момченца се казва Георги. Не 
знаех, че като порасне, ще завърши Агрономическия институт в Пловдив, 
че ще стане агроном в родното си село, после – председател на ТКЗС, 
по-късно – председател на АПК, подир това – първи заместник-предсе-
дател на Окръжния народен съвет – гр. Разград, че ще бъде изпратен в 
Сирия по държавен договор, там на р. Ефрат да изгражда АПК „Ефрат“. 

Няколко години след заселването в Глоджево на семейството на Иван 
Янев, от с. Въгларево, Хасковско, пристигнали двамата братя Атанас и 
Кръстьо Андрееви. Те били скромни и трудолюбиви хора. Трудно им 
било в началото – далечен край, сред непознати хора, но по-нататък жи-
вотът показа, че техният труд и доброта не останали незабелязани от 
местното население. И така година след година Глоджево продължава да 
приема нови и нови заселници и расте ли, расте.

По силата на Букурещкия мирен договор от 28.07.1913 г. Южна 
Добруджа е анексирана от България и предадена на Румъния срещу ре-
парации. Това е територията на Добрич, Силистра, Тутракан. Спрямо 
българското население от румънските власти се прилага насилие, нала-
гат се тежки данъци, изкупува се принудително притежаваната от тях 
земя, затворени са българските училища, затворени са читалищата, не 
се разрешава българско богослужение. Започва масова асимилация на 
българското население. 

Българското население не може да търпи повече терора и униженията 
и решава да напусне селата си и да емигрира в България. 

През 1928 г. в Глоджево пристигат 50 семейства бежан ци от Си-
листренско и Тутраканско, от селата: Антимово, Попина, Малък Пресла-
вец, Царев дол, Ситово, Бреница. Причината за изселването е тормозът 
над българското население от румънските власти под ръководството на 
тогавашния силистренски управител Тошко Почеря, родом от гр. Бито-
ле. Бедни и измъчени, неприемани и натирвани от село на село, бежан-
ците минават през селата: Прелез, Сушево, Медовене, Кубрат, където 
им е отказан прием. Те се озовават на глоджевска земя. Общината им 
отпуска по един парцел безплатно за построяване на къща. Така се за-
селва Добруджанската махала на югоизточния край на селото. Община-
та им осигурява по 40 дка обработваема земя, като ги оземлява от ДПФ.

През 2015 г. Стоян Недев Николов, на 91 г., разказва как тяхното се-
мейство преминава румънската граница. Те са имали 150 бр. овце, ру-
мънците постоянно им искали сирене, мляко, агнета, за да посрещат го-
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лемци. Искали освен данъците да им плащат и на всяка глава овца. 
Бащата на Стоян – Недьо, решава да преминат границата и да се 

установят в България. Всеки ден, скрит в храстите, Недьо наблюдавал 
охраната на границата и режима на граничните патрули. Установил, че 
най-спокойно е по обяд, когато се сменял граничният караул. Близо един 
час, а понякога и два часа, патрулът почивал. Един ден той решава да 
премине границата. Тръгва от с. Царев дол в посока с. Белица към гра-
ницата. В гората, която трябва да премине, откачил звънците на овцете 
и точно на обяд ги подкарва към граничната бразда. По време на смяна 
на караула преминава границата. Тръгва по посока с. Прелез, там му 
казват от Общината, че вече са спрели да приемат бежанци. След това се 
озовава в селата Сушево, Медовене и Кубрат. Отвсякъде го връщали, не 
го приемали. От Кубрат се насочва към с. Глоджево, но не пита никого 
и се установява в гората в местността Чепелдже. Кметът на с. Глодже-
во Али Сюлейманов научил, че в гората е отседнал бежанец със ста-
до овце и отива при него с майстор Мандраджията. Разговорът се води 
много нервно, причината е, че той не се е регистрирал в Общината. Но 
впоследствие обстановката се успокоява и кметът му казва, че може да 
му разреши убежище при условие, че през пролетта ще носи млякото и 
агнетата на мандраджията, даже му обещал да осигури фураж за овцете. 
В замяна на съгласието на Недьо кметът му разрешил да влезе в селото. 
Кязим Ахмедов приютява бежанеца, а в големия му двор настанили ста-
дото с овцете.

След една седмица чичото на Стоян – Никола, запряга каруцата със 
силни коне, взема своето семейство, Никола и Стоян, децата на Недьо, 
който е преминал вече границата с овцете. През една нощ преминава ру-
мънската граница и тръгва от село на село в България да търси бежанец 
с овце. Така се озовава в Глоджево, където се установяват, построяват си 
къща на дадените им парцели, оземляват ги с нива и така те заживяват 
всички заедно.

Аналогичен е разказът и на Ганка Костадинова, дъщеря на буля (леля) 
Данка Копринарката. И на тях е отказано убежище в Сушево, Медове-
не и Кубрат. Най-после са ги приели в с. Глоджево. От Добруджа са се 
преселили в с. Глоджево, където заживели скромен, но спокоен човешки 
живот. От Добруджа са пристигнали и семействата на: Цанко Христов 
Стоянов, Недьо Николов Недев, Христо Цачев Йонков, Димитър Нико-
лов Ковачев, Христо Иванов Пенчев, Игнат Игнатов, Костадин Колев и 
др.

Много и от различен характер несгоди е понасяло глоджевското на-



36

селение, но въпреки това потокът на преселници не спирал, особено в 
края на Първата световна война, от разградските села: Дряновец, Сено-
во, Кривня, Каменово, Разград, Гецово, Топчии, прииждали семейство 
след семейство. Това били капанци, известни с буйния си нрав, но 
общителни, шумни и гостоприемни. Те били много интересни и красиви 
хора: със светли очи, бледооки и с тъмни коси. Още от времето, когато 
дошли тук, по тези места, те си дали клетва да се женят само помежду 
си, за да не се кръстосват. В началото изпълнявали тази клетва, но с 
годините била престъпена. Легендата разказва, че наименованието на 
тази етническа група идва от своеобразната шевица, с която те пошива-
ли огърлетата и ръкавите на ризите си. Тя приличала на капка. Капанци-
те не казват „капка“, а казват „капанка“ и затова навярно са ги нарекли 
капанци. Чисти и приветливи били домовете им, постлани с бели валени 
черги, край стените нареждали шарени възглавници, тъкани на гюлове 
с оцветена жива вълна. На капанската софра присъствала неизменната 
салата от сварени сухи червени чушки, чукани с лук, полети с оцет и 
олио, винаги пикантни гозби или „раки“ (постните пълнени пиперки).

На поканата на капанеца не се отказва, защото ще му счупи хатъра. А 
случили ли се това, ножът е на кръста му. Казват, че изразът „На човек 
по-добре главата му счупи, отколкото да му счупиш хатъра“ бил техен. 
Характерно за капанците е, че в дружбата си били много всеотдайни и 
верни. Ако служели в армията с момчета от съседните села, тези момче-
та се ползвали с привилегията на родни братя. Те гостували на капанеца 
и на сватбата на децата му, в случай на беда – той е при тях, докато имат 
нужда от него. Но пренебрегнат ли е, или ако към момичето му е проя-
вен интерес – само ножът оправял нещата. Капанците се славели и като 
добри песнопойци.

Една от първите капански фамилии, заселили се в Глоджево, била 
на Пеньо Дяков със синовете му Дяко, Дечко и сестра им Цвета. Най-
малкият син – Ради, е роден в Глоджево. След тях една след друга 
пристигат фамилиите на: Марин Хаджигеоргиев със синовете си Иван и 
Георги; Иван Стоянов Панов със сина си Спас и дъщеря си Пенка, дядо 
Йордан Евтиния със синовете си Кънчо, Петър и дъщеря си Пена; Иван 
Неделчев Чолаков с дъщерите си Донка и Петранка; Доньо Стойчев със 
синовете си Софрон, Петко и сестра им Стоянка; Пейю Дяков, брат на 
дядо Пеньо Монев; Иван Пенев Топалов със синовете си Пеньо, Стойчо 
и дъщерите си Величка, Петранка и Пенка; Петър Пенев Топалалов; Пе-
тър Петров Алтъндишлията със синовете си Стойчо, Петър и сестра им 
Риса; Стойчо и Никола Петрови Шишеви; Илия Христов Иванов; Иван 
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Караилиев; дядо Стоян Чифудов със синовете си Пейчо, Стоян, Пенчо, 
Антон, Димитър и дъщеря си Неделя; Никола Димитров Рахов със сино-
вете си Петър и Димитър. С това не спирал потокът от заселници.

Няколко години след тях пристигнали и братята Васил и Коци Иванов 
Каравасилев с майка си Ана от с. Дряновец; Стоян Топалов със синовете 
си Пенчо и Пенко; Васил Бонев и Минко Панов със семействата си и мно-
го други фамилии, които глоджевската земя гостоприемно е приютила.

След приключването на Втората световна война пристига една група 
преселници, прокудени от родните им места от западните покрайнини 
на гр. Босилеград, български земи, дадени на Югославия по силата на 
Ньойския договор. Поради репресията на българското население, голяма 
част от това население се преселва в България, включително и в Глодже-
во. Това са семействата на: дядо Сотир Вучков със синовете си Венелин, 
Иван, Крум и Йордан и дъщеря си Зойка; Евтим Ангелов със синовете 
си Кольо, Милан и Стоян; Методи Ангелов със синовете си Владимир и 
Захарий; Стоян Василев Станев със синовете си Иван и Милко.

Семейството на бай Пене Станиславов от западните покрайнини 
пристига в Глоджево през 1945 г. Той не можел да понася гаврата и уни-
женията, на които ги подлагала сръбската власт, окупирала българската 
земя. Решaва да напусне родния край и да се пресели в стара България, 
но не можел да се раздели с волчетата и волската си кола. Запряга воло-
вете, натоварва цялото си семейство – буля Ценка и дъщеря му Драганка, 
Йовчо и малкия Тошко – и тръгва от Босилеград да търси убежище в 
България. На много места спирал, все нещо не му харесвало, нещо не 
било по волята му. Така той пристига в с. Глоджево, където семейството 
се установява, построява си къща, а волчетата и колата ги внася в но-
вообразуваното ТКЗС. Те бяха оценени и сумата от оценката той получи 
като дялов капитал, срещу който всяка година получаваше дивидент. Бай 
Пене имаше силно чувство за хумор: когато е пристигнал в Глоджево, 
отива да се регистрира в общината като жител на селото. Служителката 
го пита как се казва, той отговаря Пене. Служителката пак го пита как ти 
е презимето, той отговаря през зиме, през лете все си е Пене.

Най-новите заселници това са копанарите. През 1946 година 70 се-
мейства пристигат в Глоджево. Говорят освен български език и влашки. 
Изповядват източноправославна религия – християни. Водят заседнал 
живот. Обособили се в копанарска махала в северния край на селото. 
Построили си къщи. Преселили се от селата: Хърсово, Дряновец, Остро-
во, Островче и Разград. Активно се включват в дейността на ТКЗС, мла-
дежите работеха като механизатори, а възрастните бяха полски работни-
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ци. Това са семействата на Банко Тодоров, Васил Великов Янков, Иван 
Великов Янков, Марин Митев, Димо Митев, малкия Иван, Иван Митев, 
Иван Димов, Йордан Георгиев и др.

Така непрестанно и неусетно е растяло населението на с. Глодже-
во и се е смесвало с местното мюсюлманско население, с върбицалии, 
мусинчани, балканджии, новоселци, добруджанци и капанци. Към 
1.12.1965 г. селото наброява 5069 души или е нараснало близо 3 пъти в 
сравнение с преброяването след Освобождението.

Година на преброя-
ване

с. Глоджево

1880 1887 1892 1900 1905 1910 1965
вс. пристигащи 2288 2437 2568 2750 3049 3336 5069
българи 12 9 44 52 133 382 1186
помаци – – – – – – –
турци 2255 2419 2487 2685 2893 2926 3798
гърци – – – – – 6 –
евреи – – 2 2 3 – –
др. 21 9 1 – 2 15 5
цигани – – 34 6 – 7 80
Спада Русе

Справка за преброяването на населението 
на 1 декември 1965 г.

С това завършва вторият етап на заселването на Глоджево. Сливането 
на двете махали и застрояването на центъра обособяват вече Глоджево 
като едно населено място. В подкрепа на това е, че с новите заселници, 
застроили свободната площ между двете махали, се сливат Долната и 
Горната махала и става едно цяло населено място. В подкрепа на това е, 
че къщите на заселниците били застроени по главните улици. Например 
къщата на Величко Савов оформя площта пред Кооперативния дом, къ-
щата на Захари Манев, на Костадин Петров, на Станьо Ботев, на Ботьо 
Ботев, опират до Голямата джамия. Зад тях са къщите на Тотьо Иванов, 
д-р Стоян Йорданов, Димитър Банев, Георги Симеонов. Свободна площ 
от около 150 дка, където е бил водоемът, и от другата страна – на Дими-
тър Стаматов, Стойчо Шишев, Петко Начев, Георги Колчев, Черньо Ма-
теев, Божан Станчев, Милан Ботев, Петър Генчев, Нестор Колев, дядо 
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Петко Китая, Станьо Неделчев, Васил Петков Китая, Иван Шолов, Иван 
Попов, Георги Паскалев, Стефан Паскалев, Лазар Костов, Венко Колев, 
Стоян Генчев, Неделчо Генчев.

Аналогично е положението със заселването в Долната махала, за-
почват да се настаняват срещу Келя – Тодор Иванов, зет на дядо Дими-
тър Заверата, до него Димо Кирилов с двор от 4 дка, Димо Чолаков, с 
двор от 3 дка, а Гатьовските заграбили цялата част на поляната до Гати 
боклук и са се настанили братята Борис Гатев, Илия Гатев, Станчо Га-
тев, Гатьо Гатев, с дворове по 3–4 дка. Оформят се два квартала. Как 
така се случило, че Илия Пейлиев, Костадин Райков, Георги Костади-
нов, Христо Миховски, да се заселят след 300 г., откакто съществува 
Глоджево, а къщите им да са на центъра на селото. 

Всички обществени сгради: три училища, Община, читалище, Потре-
бителна кооперация, Кооперативен дом на ТКЗС – тези сгради, обществе-
ни и частни, са застроени с бетон, тухли, мозайка. От мои дългогодишни 
наблюдения смятам категорично, че със заселването площта на Голяма-
та поляна (ливада) е станала с идването на новите преселници, защото 
в 1928 г. там вече няма свободни парцели и се е наложило да се отдели 
земя от ДПФ, която да се присъедини към селото и да се даде за строи-
телство на къщи на бежанците от Добруджа.

ПРИРОДНИ ДаДеНОСТИ
Жп линия Русе – Варна е първата жп линия, построена в България 

по време на турското робство. Предприемач и ръководител на строежа е 
Барон Хирш, немец по произход. Първата копка на линията е направена 
на 21.05.1864 г., а е завършена на 10.10.1866 г. На 9 км от Глоджево се 
намира жп гара Сеново по жп линия Русе – Варна. Тя обслужва населе-
нието на Глоджево и околните села. Когато се е определяло трасето на 
железопътната линия, сред местното население се разнася слух, че по 
нея ще минава биволска кола без биволи. При преминаване на първия 
влак всички жители на селата около жп гара Сеново отиват да видят това 
чудо.

През 1876 г. по този път са превозени осъдените на доживотен затвор 
Ботеви четници: Никола Обретенов, Димитър Тодоров, Иваница Дончев, 
Йордан Йорданов – Инджето и още няколко бунтовници.

Близо 6 години по тази жп линия се движи известният „Ориент експ-
рес“, чието първо пътуване е на 05.06.1883 г. 

Първоначално влаковете се движели само денем. Пощенски влакове 
се движели в дните неделя и сряда, а смесените – понеделник, вторник, 
петък и събота. 
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През 1886 г. влаковете започват да спират и на гара Сеново. Жп гарата 
се състои от две малки стаи, от която една – за чакалня, а другата – за 
обслужващия персонал. Днес най-старата жп линия в България Русе – 
Варна е реконструирана. От 1979 г. започва нейното електрифициране и 
през 1981 г. по трасето Русе – Самуил преминава първият електрически 
локомотив. 

Римски път – пътят на керваните
Освен жп линията Русе – Варна от тук преминават и други важни 

стратегически пътища, които от векове са съществували. Главният римс-
ки път, идващ от запад на изток, влиза в глоджевско землище от севе-
розапад през гората Коджа орман, минава през местността Балък кана-
ра, пресича местността Ашламалък. Този път аз го помня като ученик в 
първо отделение през 1940 г. Учителите ни водеха за кокиче в близката 
гора, пътят беше дълбок, на места до 10 м, изровен и ерозиран през ве-
ковете. Този път аз го зарових през 1960 г., по времето, когато бях гла-
вен агроном на ТКЗС Глоджево. Наех два булдозера от мелиоративна 
машинно-тракторна станция гр. Завет, в продължение на два месеца 
машините работеха на този път. Механизаторите бяха Йордан Маринов 
Ангелов и Начо Стефанов Паскалев. След като мине през тази местност, 
пътят води до един голям водоем с обширна поляна и дървесни видове, 
от които най-много глог. Тук са почивали керванджиите, когато тръгва-
ли от Русчук, те се наговаряли къде ще спрат да почиват и решавали 
почивката да правят до водоема в местността Лоджва, където по-късно 
възниква село Глоджево. След водоема керваните продължавали пътя 
през местността Изпиденца и стигат до с. Хошконду, по-късно изоставе-
но. В селото имало големи ханове, където нощували керваните. Самото 
име на селото е Хошконду – „Добре си дошъл“. От с. Хошконду керва-
ните са поемали към Калуво (Дянково), посока Варна. От този път има 
останала една отсечка в гората Коджа орман. Владимир Цикалов е запи-
сал следното предание – „през турско робство стоките от пристанище 
Варна към  Шумен и Русе се пренасяли с кервани“.

ПаСИщеТО МЮщеРеКа
Друг феномен в землището на Глоджево е вековното пасище, но-

сещо името Мющерека. Това представлява една територия от няколко 
хиляди дка пасище (ливада), осеяна с вековни дъбове и дървета и тук-
там храсти. В далечното минало през средата на това пасище е текла р. 
Топчийска и продължавала по посока Дунава. Но с течение на време-
то реката в горещите и сухи месеци не достигала до пасището. Поне-
же водата е живот, без водата няма животновъдство и няма прехрана. 
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Тогава се съюзили жителите на селата: Глоджево, Беловец, Смирненски 
и Тетово, които използвали пасището, и изградили водоем. Язовирната 
стена е облицована с цокълен камък, а самата стена е 8 м. Този язовир е 
използван много години, но с течение на времето той се затлачил с тиня, 
влачена от дъждовете, и вече не задържа вода. Горското стопанство го 
залеси с тополи. Язовирът са казва „Чакмаклък“. По време на ТКЗС тук 
бяха на летен лагер 10 стада с по 250 бр. овце. Овцете се изкарват в края 
на април и се прибират в селото през месец октомври. Понеже няма вода 
за водопой на животните, кооперативното стопанство изгради резервоар 
от 30 куб. м и всеки ден една цистерна возеше вода за животните. С 
въвеждането на аграрната реформа и изготвянето на земеустройствения 
план това пасище остана в землището на гр. Глоджево, което се използва 
и сега от съседните села.

Друга забележителност на землището на Глоджево, това са могилите 
от римско време. В западния край на селото се намира селищна могила 
с размери 20 м в диаметър и 12 м височина, не е проучвана. В гората Ко-
джа орман има 15 селищни могили, които са с различни размери и също 
не са проучвани. Иманяри бяха ги нападнали, но ръководството на музея 
от гр. Разград реагира бързо и органите на реда пресякоха набезите на 
кандидат-богаташите (иманяри). 

Друг феномен в землището на Глоджево е наличието на каолин. 

РеКИ
В далечното минало през землището на Глоджево са текли две реки.
Река Топчийска извира от с. Топчии, минава през землището на с. Ка-

меново, м. Троското, пресича Глоджевското землище в м. Тозкомпара, 
продължава в посока водоема Арабаджията в Кубратско землище, про-
дължава и отново влиза в Глоджевско землище в м. Мющерека и се на-
сочва през Тетово в посока Дунава. Тази река през есента и пролетните 
валежи сега стига до глоджовския язовир в м. Тозкомпара. До 1960 г. 
на тази река Глоджево имаше зеленчукова градина и произвеждаше зе-
ленчуци за нуждите на населението. Впоследствие през годините реката 
през летните месеци започва да пресъхва.

Река Курт орман дере – от тук в далечното минало е извирала река, 
пресичаща пътя Глоджево – Ветово на мястото на сегашния Ветовски 
мост, минава през дерето на м. Чий Коджа баир, м. Али Кулак, дерето на 
Коджа орман и излиза на Орман търла дере, пресича римския път, мина-
ва землището на Тетово и се насочва към Дунава. Да, имало е река, но в 
далечното минало. Сега е известна като Курт орман дере (Вълчедолска 
река), която представлява лабиринт от дълги, къси ритове, ту разширя-
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ващи се, ту стесняващи се в прорязващите ги долини от суходолия на 
сегашните и някогашните реки.

Поради териториалното разположение на с. Глоджево големи на-
воднения не са ставали. При по-изобилни валежи се наводняваха мази-
те на дядо Петко Генчев Китая, Васил Петков, Иван Попов. Голямо на-
воднение имаше през 1966 г., падна много валеж. Водосборният басейн 
е от м. Хошконду, долината на с. Равно, долината на Българина на дере-
то, водата от Каменовските ниви, дерето от Айкъри йол. Воден стълб от 
3 м водна стихия премина над шосето за Кубрат през Йени гьолджюк, 
помете всичко по пътя си, мина през тополите на Барбалов, гората в м. 
Чепелдже, излезе на пасището Мющерека и тръгна по някогашното ко-
рито на пресъхналата вече в землището на Глоджево р. Топчийска и про-
дължи в посока Тетово – Беловец – Дунава.

Землището на Глоджево е богато на много варовик, който е мек и ле-
сен за обработване. От него се ползват цокълен камък за строителство 
на къщи и стопански сгради. От този варовик се добива чакъл за направа 
на шосета. До 1939 г. добиването на този чакъл е ставало ръчно, като с 
чукчета се натрошава камъкът в размер от 3 до 5 см. Сега този процес е 
механизиран и хората се чудят как е можело изграждането на населеното 
място и пътните връзки между Кубрат – Ветово – Сеново от 65 км шосе-
та да стане с чакъл, добиван на ръка.
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Гл. III ГЛОДжеВО В МИНаЛОТО
Няма исторически и документални данни как е извършен преходът на 

властта от Османската империя към Княжество България, как е изграде-
на административно-управленската структура в Общината.

Документирано е първото преброяване на селото през 1880 г. Село 
Глоджево има 2288 жители, които се разпределят по етнически състав, 
както следва:

Населено място Глоджево
Година на пребиваване 1880
Всичко жители 2288
Българи 12
Помаци –
Турци 2255
Гърци –
Евреи –
Цигани –
Други 21

Какво заварва Княжество България в Глоджево след Освобожде-
нието 1878 г.?

Две по-масивни сгради в селото – двете джамии (обреден дом на на-
селението, изповядващо ислямската религия) и няколко по-големи къщи 
на селски чорбаджии: Адем Хаджи Хафъзов, Реджеб Садула, Дервиш 
Мехмед.

Всички останали къщи 99 % са изградени от пръти, измазани с глина 
и покрити със слама. За мюсюлманските глинени къщи пише Ф. Каниц, 
който като изследовател на Лудогорието на 17.05.1874 година е посе-
тил с. Лоджва (Глоджево), в труда си ,,Дунавска България и Балканите“: 
,,Докато намерим водач, който да ни зведе през лабиринта от глинени 
къщи до мухтаря (кмета)“. Тези къщи имат две стаи, за да влезеш във 
вътрешната стая, трябва да минеш през първата стая. Първата стая е 
била преддверие и в нея има едно миндерче за сядане, кратунка за вода 
вместо канче, полица, където е наредена посудата, на стената има зака-
чена софра и до стената са наредени няколко трикраки столчета. В тази 
външна стая има камина и огнище. Към огнището през стената е издаде-
на фурна, която във вътрешната стая е изградена с полици и орнаменти. 
Това е така нареченият джамал, който служи за отопление на вътрешна-
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та стая. За отопление са ползвали слама, царевични стебла, оглозгани 
от овцете, слънчогледови стъбла, вършина, дърва и по някой чукан да 
поддържа топлината през дългите студени зимни нощи.

За обзавеждане на втората стая, която се използвала за живеене, по-
дът е бил измазан с глина и се покривал с рогозки, които бивали два 
вида: първата се е изработвала от папур и се доставяла от търговци, а 
втората била изплетена от царевична беленица, събирана след обелване 
на царевичните кочани. Тези рогозки са се изработвали ръчно от всяко 
семейство. Но при плетенето на тези рогозки се е търсела помощта на 
роднини, близки и приятели, защото са били необходими повече хора 
при тъкането им. В един ъгъл на стаята били скътани и подредени дю-
шеци, върху които са спели, обикновено напълнени със слама, черги-
те и завивките, които служат при спането. Край стените са наредени 
възглавници, пълни със слама или беленики от царевичен кочан, върху 
които седяли гостите. Спели на земята. Кревати нямало, с изключение 
на по-заможните хора – предимно богати търговци. В стаята, в която 
се живеело, имало един прозорец. Той не е остъклен, а вместо стъкло е 
залепена хартия – лист табак, амбалажна хартия или вестник. На еди-
ния ъгъл на прозореца е залепено с тесто парче стъкло с размер 10/15 
см, през което жената мюсюлманка поглежда навън. Това били уютът и 
удобствата на тогавашните обитатели на селото.

Осветлението първоначално е от огнището, по-късно – от кандило в 
християнските къщи, а в по-напредналите семейства се появяват газо-
вите лампи с бяла газ. Газта достига до Глоджево, доставяна от местни 
търговци от гр. Русе. През военните години газта се доставя контра-
бандно, но на много висока цена. Очевидец съм как жената купуваше 
газ с шишенце, това беше през 1941 година, от бакалина Илия Петров, 
известен като бай Илия. Не продава газта в магазина си, за да не го видят 
властите, защото той я доставил до Глоджево по контрабанден път. И ако 
го заловят, ще конфискуват варелите. Купувачите обикновено не отива-
ли в магазина, а през двора и през градината на бай Хюсеин Генджев 
отивали до плетената ограда на бай Илия, направена от плетени пръти 
и отгоре със сачак от слама. Бай Илия с помпа изкарва газта от варела в 
една газена тенекия, след това взема шишето от жената, налива с една 
малка фуния газта в шишето и я подава на жената. Тя разтваряла бохчата 
и му подавала яйца и пари. Той брои яйцата и парите, като взема колко-
то иска, а останалите връща като ресто. Но тук има едно голямо НО! 
Колко са яйцата и парите, знае само той – търговецът. Никой не знаел за 
колко лева се продавала газта. Така бакалите крадяха от бедното и негра-
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мотно население. Бялата газ за осветление става много скъпа и изчезва 
от пазара от 1942 година. От тази година светлината в къщата идвала от 
кандилото.

Водата беше най-големият проблем за жителите на с. Глоджево, за-
щото землището му е в карстов район и няма водоизточници. Водата, 
която се ползва за хора и животни, била от изградените гьолове и кла-
денци. Водните съоръжения, които ние наричаме гьолове, са изградени 
с умение и професионално.

Ето какви са първите впечатления на учителя Стефан Симеонов – до-
шъл на 14.09.1927 година и останал тук за цял живот – учителствал цели 
40 години.

,,Моето първо впечатление от устройството на селото – улици, 
постройки, къщи и хора, може да се изрази с една дума – пълно разоча-
рование, в сравнение с родното ми село Лозен, Горнооряховско, и селата 
около него. Населението 4/5 бе турско. Навсякъде се говореше на турски 
език. Българите и те говореха на турски, а турците не знаеха български. 
98 % от населението не знаеха нито една дума на български само 2 % от 
тях можеха да си служат с български език. Аз тогава не знаех нито една 
турска дума. Не можех да разговарям с тях, нито пък те с мен“.

Освобождението заварва едно феодално затворено общество, в кое-
то търговията и търговските взаимоотношения са в натурална форма на 
разменни начала. Домакинята дава яйца, взема ориз; дава зърно, взема 
плат. Търговците, които идвали от Габрово с каруци с чергила, търгува-
ли с платове, прежди, бои, слушени сливи, а местното население заменя-
ло техните стоки със зърно, сирене, кокошки, патици и др.

Паричната форма на търговия се внедрява с идването на заселниците 
от Върбица. В техните магазини стоките се продавaт с пари. Яйчарят ку-
пува яйца, но ги плаща в лева, а продавачът на яйцата с получените пари 
купува от търговците олио, захар, катран, гвоздеи и всичко необходимо 
за бита.

БИТИе И СаМООБСЛУжВаНе
Непосредствено след Освобождението от турско робство почти нищо 

не е направено за подобряването на живота на населението в Глоджево. 
Селото започва да расте от нови заселници с бързи темпове. В 1880 го-
дина населението е 2288 жители, 1887 г. – 2437 жители, 1892 г. – 2568 
жители, 1900 г. – 2750 жители, 1905 г. – 3149 жители, 1910 г. – 3336 жи-
тели. Увеличението е с ръст от 45 %.

С нищо не е изменен пейзажът от глинените къщички със сламени 
покриви, а населението продължава да пие вода от гьолове и кладенци, 
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улиците са тесни, криви, кални и прашни, които са 32 километра. 
Село Глоджево до 1915 година няма нито една шосирана улица, а за 

асфалт въобще и не може да се помисли. Хигиена по водоснабдяване 
няма. Селото е напълно безводно. Със специални бурета хората про-
дължавали да отиват за вода, хигиенна баня няма, осветлението е газе-
ната лампа и кандилото, за телефон и радио въобще не се говори.

За чистота и хигиена в селото по това време не се говори, липсва на-
пълно. Особено да се намери въшка, бълха или други паразити, кърлежи, 
насекоми и други в дрехите на турското население, беше нещо обикно-
вено. Когато хванат въшка, те не я убиват, а я пускат на земята, защото 
убийството е било грехота от Аллах.

В резултат на лошите битови условия, през 1915 година в село Гло-
джево се появи епидемия от болести.

Петнист тиф – грижата на правителството беше да изпрати парната 
машина да изпарват дрехите, чергите, дюшеците, но не и да благоустроя-
ва населените места. 

Затворено е Българското начално училище за две години: от 1915 г. 
– 1917 година. Заболяването е предизвикано чрез пропълзяването на 
въшки от един човек на друг. Училището е било превърнато в болница. 
През това време от петнист тиф са умрели 604 души. Жертва на тази 
болест е станал тогавашният медицински фелдшер на име Н. Шапарда-
нов от Белослатинско, който е бил командирован да води лечението на 
болните.

По-голямата част от населението на село Глоджево изнемогва в своя-
та беднота, води полугладно съществуване. Не се променя пейзажът от 
червени фесове с навити чалми, закърпени антерии и потури.

  
                          Къща от XVIII век                     Гьол (водоем) – водата се е ползвала 
                                                                                       за пиене и битови нужди.
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                               Кладенец                           Носене на вода от далечно разстояние 
                                                                                  със ,,сака“ (каца за вода)

Турско семейство – 1878 год.

Няма никаква разлика от преди Освобождението от робството – както 
е било при султана, така е и при българския цар.

В икономическото положение на селото не настъпва промяна. Земята 
вече не е собственост на султана. Селяните продължават да плащат да-
нъци, но вече на своята държава. Отначало в натура, а по-късно в пари, 
например десятък от производството си, беглик за овцете и козите и др. 
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Освободили се от онези данъци, с които османската държава облагала 
немохамеданите, и от многобройните ангарии. 

Сравнително поносимо икономическо положение за селяните настъ-
пило през първите години след Освобождението, но това не продължило 
дълго време. След Сръбско-българската война през 1885 год. в страната 
бързо се развива капитализмът. Държавата има нужда от много пари, с 
които не само да издържа раздуващия се чиновнически апарат, а и да 
се подкрепя пряко или косвено младата българска капиталистическа 
класа. Десятъкът се превръща в паричен данък, увеличават се други 
данъци. Селскостопанската продукция поради изостаналия начин на 
производство била неконкурентоспособна и мнозина селяни обеднели. 
Някои от тях, за да изплатят данъците, да изкупят работен добитък или 
селскостопански инвентар, задлъжняват пред лихвари, на които трудно 
се изплащали дълговете, или съдия-изпълнител вземал кравата, нивата, 
къщата и дори покъщнината.

Търговия, търговски взаимоотношения, натурално стопанство и 
парични единици

Магазини
Бакалниците и кръчмите бяха пръснати из цялото село. Отличаваха 

се със своята ориенталска мръсотия. Също такива бяха и кафенетата. 
Продаваните от тях продукти се държаха непокрити. Мишките им бяха 
непретенциозни консуматори. Бакалниците в своето болшинство бяха 
бакалия и манифактура, продаваха сол, захар, кафе, леблебия, сирене, 
мазнини, наденици, олио, ориз, газ, сапун, гвоздеи, оцет, тютюн и много 
други дреболии. Също така и най-различни платове – басми, прежди и 
др., спиртни напитки не се продаваха. Тоалетен сапун и хубави сапуни 
за пране почти не се ползваха. От произвежданите в началото на 1910 г. 
в гр. Пловдив и Русе достигаха ограничени количества. Произвеждан е 
сапун и в малки работилнички от предприемчиви търговци. Но масово 
сапун се правеше от населението при домашна обстановка от мазнини – 
свинска мас, лой от добитъка, със сода каустик.

Измамата беше основният спътник на търговията, тя се практику-
ваше под форма на неточното тегло и по-лошото качество. Първенец 
в това отношение беше бакалинът Захари Василев Манев. Срещу тези 
„грешки“ на бакалина клиентите не се бунтуваха, тъй като бяха обвърза-
ни от системата на т. нар. вересия. 

Заплатите на всички служители бяха ниски и не се получаваха ре-
довно, случваше се 4–5 месеца закъснение. Бакалинът кредитираше, 
като вписваше в специалния тефтер вземаните на вересия продукти. 
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Надписванията в този тефтер не бяха редки, а постоянно явление. 
Тежко беше положението и на селяните земеделци. На тях кредити-

рането ставаше „от харман на харман“, т.е. за една година. Селяните взе-
маха кредит от бакалите и го връщаха, когато приберат реколтата и я 
продадат. 

Друго явление беше това, че всеки бакалин имаше задна врата, т.е. ке-
пенк. От това място пазаруваха жените туркини – пшеница, ръж, цареви-
ца, яйца, и др., поставени в бохча или в края на фереджето, подава ги на 
бакалина и казва какво ще вземе, колко и от коя стока. Повече разговор 
нямаше. Оставало на „съвестта“ на бакалина, как ще оцени предлагания 
продукт по качество и количество, и срещу това даваше бакалската или 
манифактурна стока, като сам теглеше и мереше с метъра. При такива 
взаимоотношения между клиент и бакалин винаги губещият е клиентът 
купувач. По този начин бакалите бързо припечелваха имоти. Те бяха 
най-заможните и с най-добре обзаведени къщи в селото.

Ето защо клиентът бедняк беше винаги в зависимост от търговеца ба-
калин. От страх да не бъде лишен от кредит, задълженият клиент мълче-
ше пред измамата и тогава, когато тя беше за него очевидна. 

Както бакалниците, манифактурните, тъй и останалите магазини 
бяха малки, тесни, тъмни, с безвкусно наредени стоки. Цените на про-
даваните стоки не бяха определени и контролираните бяха напълно 
произволни. За всяка продажба между купувача и продавача се водеха 
продължителни пазарлъци. Нерядко търговците искаха два пъти по-ви-
сока цена от тази, на която при нормална печалба можеха да продадат 
стоката си. Ето защо някои от по-опитните купувачи ходеха от дюкян на 
дюкян да сравняват цените, да се пазарят, да изоставят демонстративно 
избрания артикул, знаейки, че търговецът ще го догони на улицата и 
ще му направи отстъпка от цената на предложената стока, която той не 
е взел. Като го увери, че поради старо приятелство на негови близки – 
дядо, чичо и т. н. прави този жест, или че е във финансово затруднение 
и е принуден да им продаде със „загуба“. Когато след такъв успешен 
пазарлък вие напуснете самодоволни магазина и с искрена радост отна-
сяте покупката в дома си, ще се окаже, че пак сте били излъгани. Вашата 
майка, съпруга, сестра или други близки ви кажат, че вашата съседка 
е купила същата стока от същия бакалин, но на много по-ниска цена. 
Изобщо всяка направена покупка се съпровождаше от безпокойството, 
че е платено по-високо от костуемата ѝ цена. Собственици на магазини 
бяха: Димитър Недев Стоянов, Стефан Недев Стоянов, Захари Манев, 
Матей Драганов Стаматов, Стоян Василев Манев. Христо Лазаров, Илия 
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Петров Илиев, Александър Зидаров, Хафъз Хасан Карасюлейманов, 
Юсуф Осман Карабаджак, Петко Стойчев Паликрушев, Ахмед Халилов, 
Петър Стойчев Димов, Генчо Генчев, Влайо Христов, Кольо Ангелов 
Георгиев и др. 

Кафенета
Кафенетата бяха около 20 на брой, имаше ги почти във всеки квартал. 

Тяхното вътрешно обзавеждане се състоеше от пейки около стените, те 
бяха от добре огладено дърво, дъски и пред тях стояха примитивни маси, 
на които дошлите по-рано посетители седяха един срещу друг и играеха 
на орехови черупки – 12 на брой. Играта е следната: поставя се зърно 
боб под една от черупките – това поставяне на зърното става скрито, под 
масата, без да се забележи под коя черупка се намира от поставителя и 
от насрещния му партньор. Тези посетители идват рано, със собствени-
ка на кафенето, който още в 5 ч. идва, наклажда буен огън на огнището, 
който след изгарянето става на жар. Поставя върху жаравата голям чай-
ник с вода и прави и поднася чай и кафе на посетителите.

През това време играчите на търсенето на бобовите зърна се надигра-
ват. Ако го намери при първото повдигане на черупката, печели, също 
така печели и накрая, ако последен намери зърното между останалите 
две. Загубилият играта черпи с локум, бяло сладко и други лакомства. 

На друга маса тракат зарчетата на таблата, на трета играят карти и 
разгорещено спорят. Кафенето работи непрекъснато, едни идват, други 
си отиват. Късно вечерта посетителите си отиват, остават само „спе-
циални посетители“, те искат кафеджията да затвори (да заключи врата-
та) и започват да играят на комар. Комарът се преследваше от акцизните 
служители. Имаше случаи тези „специални“ посетители на кафенето 
сутрин да осъмват в игра. В игра на комар, когато редовните посетите-
ли сутрин идват на кафето, те тогава си отиват вкъщи, но някои вече с 
олекнали джобове. Най-работещото кафене беше на Хасан Топалахме-
дов (Азман), който беше много отзивчив, посрещаше клиентите и рабо-
теше денонощно.

Имаше и такива кафенета, които обслужваха партийните интереси. 

Кръчми
Собственици на кръчми бяха: Величко Савов, Иван Попов, Ангел 

Кунев, Петър Костадинов Чобанов, Кою Ботев Нестеров, Неделчо 
Александров Зидаров и Иван Янев Панев. Всички кръчми и пивници 
продаваха на клиентите си вино и ракия от собствено производство. След 
като се свърши домашното производство, продаваха спиртни напитки от 
държавния спиртен монопол и от частни производители на вина и ракия 
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от Русе, от собственици на големи масиви на лозя. Известни в Русе и 
региона са Захариевите лозя. Величко Савов в Глоджево имаше 10 дка 
лозе, от които произвеждаше вино и ракия за собствената си кръчма. 

Кръчмите бяха отворени през целия ден, чак до полунощ – и всичко 
това се прави в зависимост от интереса на съдържателя. 

Припечелените от селяните надници и заплати бяха много ниски. Те 
едва стигаха за поддържането, и то с големи икономии и лишения, на 
техните семейства. Кръчмите през деня пустееха, а вечер се пълнеха с 
посетители. Посетителите си поръчваха питието, бавно го пиеха, повече 
разговаряха и се застояваха в кръчмите. Тук хората идваха не само за 
пиене, но и за развлечение. Те разказваха семейните си несгоди и пре-
живени случки, а понякога, макар и рядко – любовни увлечения, казвам 
рядко, защото Глоджево преди 60 г. беше благонравно село и когато мо-
ралът беше смутен от някое любовно приключение, то прогърмяваше 
като сензационно събитие от първа величина и дълги дни вълнуваше 
всички, а най-вече посетителите на кръчми. Често пъти клюката беше в 
центъра на вниманието на тези, които се почерпват. С нейна помощ те 
пиеха по-сладко и по-доволно.

Гостилници, хотели и ханове в селото не е имало в миналото. Щом 
дойдат гости с каруци, те отсядаха в някой приятел турчин в т. нар. „му-
сафир одасъ“ (стая за гости), мъжете гости отсядаха там, без да се видят 
с жените на стопаните на одаята. 

Пазар не е ставало и не е имало такъв. Селяните от с. Глоджево оти-
ваха с каруци на пазар в петък – Разград, сряда – Кубрат, а във вторник 
и четвъртък – Русе.

Сладкарница, ако може така да се нарече, имаше само на едно място 
– в помещението на Нестор Ботев Нестеров. То по-скоро можеше да се 
нарече бозаджийница и халваджийница. Бонбони имаше, но най-вече 
собствено производство, бозата и бялата орехова халва се изработваха 
пак от съдържателите собственици – дядо Акиф и бай Тасим, по на-
родност албанци. Те бяха добри майстори на бялата орехова халва и бо-
зата. Бозата бай Тасим разнасяше и я продаваше по улиците. Вървейки 
по улиците, от време на време той се провикваше: „Бозаджията“, за да 
могат в къщите и дворовете да чуят, че бозаджията минава по тяхната 
улица. За да рекламира бозата, често пъти той се провикваше: „Шуруб 
ледена“. Дядо Акиф и бай Тасим имаха много работа по Великден и За-
говезни. Често пъти селяните си даваха захарта и орехите и те приготвя-
ха халвата, като клиентите си заплащаха услугата (ишлемето). 
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Успоредно с тези услуги и тези структури на търговска дейност, през 
1923 г. се учредява Потребителната кооперация, която от 1924 г. открива 
кооперативни магазини и започва да снабдява населението със стоки за 
бита с по-ниски цени от частните магазини и търговци. 

Занаяти
В с. Глоджево след Освобождението от турско робство и заселването 

на новите преселници, населението наброява 5500 жители. Това населе-
ние се занимава изключително със земеделие. Селото е наброявало 1300 
домакинства. За да обработва парчето земя, с която се е сдобил, земе-
делският стопанин осигурява и жива тяга за обработване на земята си. В 
сведения, изпратени до Главната дирекция на статистиката от Община-
та, към 15.12.1948 г. в Глоджево има 748 бр. каруци, в това число за коне 
317 и волски коли 431 бр.; към този набор от каруци и коли трябва да 
прибавим 820 бр. плугове, 1000 бр. дървени рала, редосеялки, вършачки, 
роначки и много друг дребен инвентар, който ежедневно трябва да се 
поддържа и при нужда да се ремонтира. 

За да посрещнат нуждите от услуги на населението, всички занаятчии 
се организират в занаятчийска кооперация. Но тази кооперация съ-
ществува 1 г., дейността ѝ бе прекратена поради разнородна дейност на 
занаятчиите и най-много затова, че интересите на различните занаяти 
бяха разнопосочни. В подкрепа на това, че в този отрасъл има много ра-
бота, подсказва и големият брой коларо-железарски работилници: Деньо 
Йорданов Денчев – майстор със средно образование и с достойнство 
защитава професията си. При него като чираци са работили Станьо Не-
делчев, зет на дядо Петко Китая, Абтула Небовлу, които по-късно стана-
ха добри майстори в професията си. Работилницата на Деньо Йорданов 
Денчев е изработила оградата на училището и църквата и поставянето 
им на бетонна основа. Тя е изградена през 1930 г. и вече към 2015 г. на-
вършва 85 г., все така здрава и ще продължи да се експлоaтира още. В 
тази работилница се изработваха най-добрите детайли и резервни части 
за селскостопанските машини. Добри коларо-железарски работилници 
бяха на: Коста Иванов Костов, Къньо Христов Кънев, Аптула Фейзула 
Небовлу, Ахмед Келмехмед, Али Ахмед Саков, Салим Карасюлейманов, 
Йордан Нейков, Пенчо Малкодански.

Дърводелски работилници имаха Христо Стефанов Недев, Мендо 
Сотиров Караниколов, Иван Петров Маринов, Тотю Колев, Георги Ней-
ков, които по-късно основаха дърводелска работилница към ТКЗС Гло-
джево. 
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Подковач – работилница за подковаване на работен добитък имаше 
Трендафил Георгиев Трендафилов, който работи дълги години този за-
наят. 

Бъчвари. Бъчварство работеха майсторите: Пеньо Иванов Пенев, 
Стоян Николов Недев, Касим Халил Чапар, Кенар Мехмед.

Есен, когато дойдеше време да се бере гроздето и да се правят туршиите 
от зеленчуци, улиците покрай бъчварите се запълваха с бурета, качета, 
постав за бране на грозде. Всеки искаше да престържат съдовете му, да 
се затегнат с папур, за да влязат в експлоатация. 

абаджии. Добри абаджии, които са шиели потури, салтамарки, еле-
ци, и то с орнаменти от гайтани, са Недьо Папишташев и Крум Ангелов 
Арабов, заселили се в с. Глоджево преди Освобождението на България, 
и по-късно, след Освобождението, дядо Христо Абаджията.

Шивачи. Дългогодишни шивачи в Глоджво са били: Димитър Ба-
нев, известен като Митьо Котата. Той единствено от шивачите освен че 
шиеше костюми, панталони, жилетки, шиеше и военни бричове. Йордан 
Шишев, известен сред местното население като Панталонджи Йордан, 
Халил Мустафов с прякор „пъдикчи“, Мистан Ходжев, Ахмед Саков 
и Янка Великова Костадинова, която шиеше шалвари и фереджета за 
жените. Често пъти срещу празниците шивачите не можеха да прие мат 
всички поръчки, и някои клиенти ползваха услугите на шивачите от 
Кубрат.

Бръснари. Гилдията на бръснарите била най-многочислена. Бръсна-
рите бяха учредили кооперация. Работеха на две смени, но кооперацията 
съществува няколко години и се саморазпусна. През годините на времето 
като дипломирани бръснари работеха: Илия Кръстев Ламбев, Аптула Та-
тар, Мехмед Ибошев, Садула Реджебов Садулов, Осман Адемов Татар, 
Адем Османов Татар, Александър Игнатов – дядо Сандьо, Адем Белбе-
ров, Петър Станев, Али Белберов, Али Чапар. Техните бръснарници би-
ваха отворени по всяко време на денонощието, а бръснарите вежливо 
посрещаха и изпращаха всеки дошъл клиент. 

Обущари. Обущарите имаха най-много работа, особено през Втора-
та световна война и следвоенните години. Цените на новите обувки са 
много високи и недостъпни за много от жителите на селото. Цървулите, 
изготвени от кожа, са замествали този лукс на обувките. Оставало е само 
да кърпят старите обувки и да ги възстановяват. Стигна се до там, да се 
изготвят обувки с дървена подметка – ходило и с изкуствена кожа или 
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плат да се ушият отгоре. Най-уважаваният от гилдията на обущарите 
е бай Ганчо Тодоров Върбанов, от неговия занаят са се научили мно-
го майстори. Нeговата работилница е най-посещаваната, с най-много 
калфи, които след като изработват необходимия стаж, се явяват на изпи-
ти и вземат майсторски свидетелства и могат си отворят работилница. 
В работилницата на Ганчо Тодоров се е извършвала и партийна работа. 
Като обущари са работили: Вели Хюсеин Тираки, Добри Петров Шишев 
(Буров), Ангел Киров, Нанко Димов, Симеон Антонов Върбанов (Си-
меончето), Ангел Кръстев, Адем Дженазие.

Бояджии. Този занаят биваше най-търсеният от населението, защото 
то си произвеждаше прежди от вълна и памук, но тези прежди, за да 
станат дрехи, трябваше да се боядисат. Бай Павльо, който имаше казани 
за варене на маджун от цвекло и захарна тръстика, ги затвори, и отвори 
нов бизнeс – боядисване. В този бранш той не се организира добре и 
често имаше неприятности, че забавя поръчките. Поръчките бяха много 
и той с едно чираче само трудно смогваше да обработи преждите. Но 
в цветовете беше майстор. Каквото му се поръчваше, изработваше го 
качествено. Неговите бои не се смиваха, не избледняваха. Бай Павльо, 
интелигентен, ерудиран, възпитан човек, беше преселен в Глоджево от 
гр. Пловдив.
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Гл. IV ВЪЗРажДаНе
Дошлите преселници от Върбица, и особено от Мусина, идват да 

търсят препитание в Глоджево, но те, освен че жадуват за един по-сносен 
живот, напускат родните си места, където се задушават в гъстонаселена-
та Мусина, където нищо не достига, нито земя, нито вода в зеленчукови-
те градини, нито бизнес. Те идват тук с желание да забогатеят, но заедно 
с това те са носители на нови идеи. Те са потомци на поколения, чиито 
бащи, дядовци, братя и чичовци са водели борба срещу поробителя. Те 
са били в революционните комитети на Васил Левски, те са сподвижни-
ци на Матей Миткалото. Търновският бунтовен край се отразява върху 
оформянето на характера им и националноосвободителното движение 
за свободна България. Идвайки в Глоджево, те намират едно население 
от 2288 жители. Животът е бил феодално затворен, това е масив от 2288 
души, които са напълно неграмотни, бедни, изцяло под влияние на исля-
ма. Ходжата ги държи в невежество, подложени на лоши битови условия 
и без медицинска помощ. Първата цел, която е поставена в Княжество 
България, е да установи броя и етническия състав на населението. 

Етнически състав с. Глоджево
Година 1880
Всичко 2288
Българи 12
Помаци –
Турци 2255
Гърци –
Евреи –
Цигани –
Други 21

От приложената таблица се вижда, че има 12 българи, но те са 
пристигнали и са се заселили в Глоджево през 1872 г. Това са две фа-
милии, дошли в Глоджево да упражняват абаджийски занаят. Това са 
майсторите абаджии – семейства на Недьо Стоянов Папишташев и Илия 
Арабов с петте си деца. До 1872 г. Глоджево е с чисто мюсюлманско 
население. 

Управление
Първата задача на новоосвободеното Княжество е да установи и да 

наложи управленческа структура на населените места. През 1888 г. в 
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община Глоджево се установява следната структура: кмет, помощник-к-
мет, секретар-бирник, чиновник гражданско състояние, чиновник писар 
(язъджъ), двама стражари и един прислужник. За съжаление обаче, няма 
информация кои са първите служители на Общината. Има данни, че през 
1894 г. кмет на Глоджево е Хасан Кърджалиев. При избора на кметове 
и през следващите години кметовете са били избрани от местното насе-
ление. Това са: Хасан Кърджалиев през мандата 1894 – 1897 г., Ферад 
Джиниев 1898 – 1902 г.; Мухарем Софтов 1903 – 1907 г.; Хафъз Шюкрю 
Мандаджи от 01.01.1908 до 31.12.1908 г.; Садула от 1909 до 1910 г. 
След 1910 г. кметовете са били назначавани. Такъв е Петър Попов, кой-
то служи от 1910 до 1918 г. Секретар-бирниците са били назначавани 
от областния управител, а останалия персонал назначавал кметът, така 
започва обществено-политическият живот след Освобождението в Гло-
джево.

Духовен подем
Първата и най-главна задача на преселниците в Глоджево е да се 

открие училище. Всичките те са единодушно обединени, че население-
то има нужда от просвета. Те дошли от Върбица и Мусина, искат да 
превърнат Глоджево като техните населени места. Искат децата им да 
учат, да са просветени. В тези природно-икономически, демографски и 
политически условия се заселват първите български семейства. Те искат 
промяна на обществено-политическия, културния и стопанския живот 
в Глоджево. Първите – Недьо Папишташев, Крум Ангелов Арабов, и 
семейства от Върбица, които са носители на търговския бизнес и за-
доволяването с най-необходимото в производствените магазини: дрехи, 
обувки, строителни материали и всичко необходимо за промяна в бита 
на населението.

Втората голяма група от заселници от Мусина от Търновския край, са 
носители на промяната на образованието, културата и светския живот.

Това са потомците на будното население на Търновския край, които 
още през 16-и в., подгонени от беднотията, глада и мизерията, заминаха 
за Унгария. Те учеха унгарците за производството на зеленчуци. На Бу-
дапещенския пазар и сега се чува българска реч. Това се потомците от 
Търновския край – Мусина, Куцина, Жюленица, Полски Тръмбеш и др. 
Бащите и чичовците на сегашните мусенчени, които се заселиха в Гло-
джево, са участвали в Търновското въстание. Те са съучастници с Бачо 
Киро, Поп Харитон, Матей Миткалото и много от тях са били в револю-
ционните комитети, създадени от Васил Левски.

Новите заселници в Глоджево, пристигнали от бунтовния Търновс-
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ки край и околностите на Търново, обединили се с предприемчивите, и 
просветени за онова време заселници от Ново село, Русенска област, да 
не говорим за предприемчивите, дошли от Върбишкия балкан. Всички 
те, заедно и дружно, решават да направят живота си по-добър, по-за-
можен и духовно извисен. Те не могат да живеят този живот, който е 
преживяло глоджевското население през вековете. Те с всички сили се 
стремят към просвета, култура и светски живот. В такъв момент те се 
заселват в с. Глоджево, което се нуждае от пълно преобразуване на жи-
вота в селото.  Още със стъпването на глоджевска земя те съзнават, че 
най-важното е да се просвети простият народ, да няма деца, които да 
растат като неграмотни, защото неграмотният човек е непълноценен. 
Първата им грижа била откриването на училище.

Училище
Първото първоначално училище е било открито през 1903 г. в двора 

(Хармана) на Хасан Топалахмедов, днес там живеят братята Марин, Пе-
тър и Недьо Маринови. Сега къщата на Недьо Маринов закупи Ахмед 
Абтула Софта. Дворът на първото училище е под джамийския двор на 
долната джамия, близо до Общината. Сградата на училището е била ка-
фене на Хасан Топалахмедов, кафенето е било без дъсчен под. Подът е 
бил замазан с глина, както е било в къщите на глоджовчани. Родителите 
на Жена Христова Влаева и на Марийка Неделчева Узунова, в желанието 
си да дадат образование на своите деца, ремонтират въпросното кафене 
– лично, със свои средства и труд правят дъсчен под. Жените на дядо 
Христо Влаев и Неделчо Узунов измазват стените и приспособяват по-
мещението за учебна стая.

Много трудни са били условията за каквато и да била работа в това 
училище. Сградата е била крайно нехигиенична, нямало е подходящи 
чинове, а на това отгоре са се намирали хора, които да се подиграват 
на инициаторите за отварянето на училището. Христо Влаев и Неделчо 
Узунов казват на присмехулниците, че „един ден техните имена щели 
да бъдат записани със златни букви“. Днес това заслужава да се огласи 
сред населението на Глоджево, че преди 112 г., оценявани от днешна 
дата – 2015 г., тези глоджевски будители са запалили искрата на прогре-
са, основали са училище. На тях трябва да се даде заслужената почит и 
уважение. Като всяко начало, трудности е имало, няма удобни чинове, 
няма учебни помагала, даже не е имало и дърва за огрев. Учениците, 
като отивали на училище, носели по едно дърво за огрев, впоследствие 
Общината им е осигурила дърва за огрев. Заплатите на учителите на 
първо време се заплащали от родителите на учениците. Най-трудно е 
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било да се осигурят необходимият брой ученици. Защото е имало изиск-
вания колко ученика трябва да има, за да се открие първоначално учили-
ще. Условието е било в трите класа да има 16 ученици. Тук, освен уче-
ниците от първи клас, се записват деца от Глоджево, но които са учили в 
други населени места. Когато изготвят списъка на учениците, не достига 
един ученик. Наложило се е да се открие училището на всяка цена, като 
ученикът Димитър Недев Стоянов, който е завършил 3-то отделение в 
Разград, да се запише като ученик също в трето отделение, но в гло-
джевското училище. Така през 1903/1904 г. се открива първото българс-
ко първоначално училище. Второто и третото отделение учениците са 
били глоджевски деца, обаче те са учили предната година в отделения в 
други населени места. През първата учебна година е имало шест учени-
ци в четвърто отделение, пет ученици във второ и пет ученици в трето 
отделение. Това са: Димитър Недев Стоянов, Жейна Христова Влаева, 
Марийка Неделчева Узунова, Стефанка Василева Манева, Миньо Мари-
нов Башаров, Йорданка Станчева Джабарова, Василка Драганова Ста-
матова, Влайо Христов Влаев, Кольо Маринов Бъчваров, Иван Колев 
Славов, Матей Станев Матеев, Друми Иванов, Илия Кирилов Журов, 
Йордан Савов, Мита Кирилова Джурова, Иван Кръстев Кунов, Иванка 
Радева Аврамова, Боца Нанкова Цанкова, Пенка Костадинова Чобанова, 
Василка Кирилова Джурова. Чиновете са били дълги – сядали са по 5–6 
ученици на чин. Чиновете били три – по един за всяко отделение, имало 
е черна дъска, сметало и карта на България, черна ламаринена печка. 
Учителят е преподавал едновременно и на 3-те отделения. От първо 
отделение са писали на плоча и изтривали с гъба.

Първият учител е бил Неделчо Йорданов Чобанов от гр. Разград, ро-
ден на 29.06.1884 г. Учебната година започва на 13.08 1903 г. Той с голям 
ентусиазъм поема учебния процес и възпитанието на учениците, свирел 
е на цигулка, ползвал се е с уважението на възпитаниците си и техните 
родители. Станал е любимец на жителите на селото. А второто и трето-
то отделение пишели с моливи на тетрадки и много малко са пишели с 
мастило. Дворът е бил достатъчно широк, където децата играели. Имало 
е час по физическо възпитание, основните игри са били: прескочикоби-
ла, гори-гори кърпа, надбягвания и народна топка. 

Домашни упражнения не са им давали, каквото са научили в учили-
ще с това остават за деня. Изискванията са били учениците от първо 
отделение да научат буквите, да сричат и бавно да четат, по смятане са 
учили събиране и изваждане до 20, във второ отделение са учили да съ-
бират и изваждат до 100, започвали са да учат таблицата за умножение, 
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същата таблица са продължавали да учат и затвърдяват в трето отделе-
ние. В трето отделение са учели смятане до 1000 – събиране, изваждане, 
умножение и деление. Най-тежък учебен материал е бил в 3-то отде-
ление. В последното, 3-то отделение, са се упражнявали да пишат в 
отделни тетрадки и краснопис. През първата, т.е. 1904/1905 г., е открито 
и 4-то отделение, там са учили естествознание, отечествознание и други 
предмети. 

През учебната 1904/1905 г. за втори учител в назначен Петър Ганев от 
Разград, той е обучавал 4-то отделение. С всяка измината година броят 
на учениците расте. Досегашното училище става тясно и през 1909 г. 
Общината купува от Хасан Османов Мирянов една сграда за училище, 
което е било на мястото на сегашната църква. Помещенията давали по-
добри удобства за водене на учебния процес. През 1911 г. към закупе-
ната постройка, която е била бившо кафене, Общината построява още 
една голяма стая, която е приспособена и за театрални представления. 
Там местните самодейци при народното читалище изнасят първата пие-
са „Илю войвода“, а след това „Ралю войвода“. За първи път на тази 
сцена в с. Глоджево е отпразнуван Денят на българската писменост и на 
братята Кирил и Методий.

С увеличаването на броя на учениците расте притокът на нови учители, 
в селото трети по ред пристига Къньо Жеков Василев от Разград, 4-ти по 
ред учител е била Вангелина Симеонова, родена в град В. Търново през 
1889 г. Тя за първи път на 18.05.1910 г. провежда тържествен изпит на 
учениците си от 4-то отделение, по новия закон на министър–председа-
теля Никола Мошанов, в присъствието на министерски представител от 
Областното управление на просвещението – на който изпит присъстват 
родителите и близките на учениците. Денят на изпита е напрегнат и за 
учениците, и за учителката. Но учителката е спокойна, защото е сигурна 
в знанията на учениците, защото тя е положила много труд за тяхното 
обучение и възпитание. Изпитът започва – въпроси освен учителката 
задава и представителят на Министерството на просвещението. Още с 
първия въпрос учениците до един вдигат ръка, когото посочат да отгово-
ри – ученикът става и със силен глас, уверено и компетентно, отговаря 
на въпросите. Така, от първия до последния ученик, всички отговарят и 
се надпреварват кой да вземе думата. Изпитът се превръща в празник на 
училището, учениците, родителите и близките им. Представителят на 
Министерството на просвещението е дал много висока оценка на учили-
щето, че училищният процес е воден на много високо ниво, а оценката за 
учителката Вангелия Симеонова не е добра, а хвалебствена оценка. Не 
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след дълго време се получава заповед за награждаване на учителката и е 
обявена за „образцов“ учител.

При учителстването на учителката Вангелия Симеонова през 1910 г., 
училището е преместено в нова сграда, закупена от Общината и при-
годена за училище. Вангелия Симеонова е обучавала през нейното 
6-годишно учителстване 1908 – 1914 г. средно по около 50 ученици на 
учебна година в четирите отделения. Училището в с. Глоджево в този 
период е между най-добрите училища в Русенска област. Началникът на 
областното просвещение вижда, че условията, при които работят учите-
лите, не позволяват изява на техния талант и добро обучение на учени-
ците. 

През пролетта на 1910 г. русенският окръжен управител е назначил 
комисия, за да избере подходящо място в центъра на селото за строи-
телство на сграда и двор на Българското първоначално училище в 
Глоджево, и втора комисия от окръжния инженер да изработи план за 
строителство на сградата. Комисиите са си свършили съвестно работа-
та. Първата комисия предлага и се утвърждава училищният двор да се 
разположи на поляната, като с двора се оформят три улици. Дворът на 
изток опира на главния път Кубрат – Ветово, на запад улицата от къща-
та на Божан Станчев до къщата на Васил Петков – по-късно назначен 
за прислужник в училището. На юг улицата била от Голямата джамия 
до шосето за Кубрат. В тези си граници училищният двор е от 50 дка. 
Полага се основният камък на учебната сграда на 5 май 1914 г. Планът 
предвижда изграждане на сграда с 3 учебни стаи и учителска стая. Това 
е училището с камбанката, което през 1967 г. бе съборено, понеже уче-
ниците се преместиха да учат в новопостроеното училище. 

Старото българско начално училище, 
строено през лятото на 1914 г.



61

Учителката Вангелия Симеонова при полагането на основния камък 
е произнесла прочувствено слово за делото на училището и неговото 
бъдеще. Училището е построено, в Глоджево има училищна сграда, в 
която учат 4 класа по 25 ученици, но само българчета, в същото време 
деца мюсюлмани в учебна възраст от 1-ви до 7-и клас, 840 на брой, не 
учат и са неграмотни.

Първите наченки за просвета на турските деца датират от 1890 г. Де-
цата са се учели да четат Корана – основна религиозна книга на мохаме-
данската вяра. Коранът е написан на арабска азбука, децата не четат, а 
наизустяват (назубрят) текста под непосредствения поглед и респект от 
ходжата.

Момчетата се учели при одаите (стая) за подготовка на правоверните 
преди влизане за молитва в джамията. Помещенията са били ниски, по-
дът – замазан с глина, и върху него се слага рогозка от папур. Прозорци-
те са били малки, а стаите – със слабо осветление. Всички ученици са 
сядали на колене, притиснати един до друг. Пред тях е имало поставка, 
върху която се слага книгата Коран. На ходжата учител плащали родите-
лите на децата по 2 шиника (крина) пшеница на ученик. Първият учител 
на Коран е бил Калън имам, родом от с. Глоджево, живущ в Долната 
махала, а преподавал в Голямата джамия. В Малката джамия, която се 
намира до Общината, учител е бил Хафъз Билял, прадядо на сегашния 
Билял Хасанов Мехмедов. В Сар мале е имало мечит (джамия) без мина-
ре. При него е имало училище с първи учител Хафъз Мухарем Джиниев.

Преподавателите ходжи занимавали децата с Корана, като го четели 
папагалски на арабски език, без да разбират съдържанието и смисъла 
на прочетеното. В тези училища били приемани ученици на различна 
възраст, от 30 до 40 деца, даже и повече. Учели в една стая. Интерес 
имал от това ходжата да събере повече ученици с цел да получи от тях 
повече жито. А какво ще ги научи, това за него не е било интересно. В 
този вид на религиозна просвета е имало много строг режим на децата, 
голямо чинопочитание към ходжата и голям страх от Аллах. По време на 
обучението на Корана са се водели и практически занятия. Учели се на 
„моаси“ – един вид молитва. Практикували са да вземат „аптез“ (да си 
измиват ръцете, лактите и краката до коленете), преди да влязат на мо-
литва в джамията. Всички ученици по време на практическите занятия 
са влизали в джамията по обяд в 12 ч. и след 16 ч. след обяд пак отивали 
на икиндия „дале“ – молитва. Учениците по обяд не са си отивали вкъ-
щи, а са си носели суха храна в торбички. Сами са обядвали под стряха-
та на сградата. Когато един ученик прочете Корана (без да разбере нищо 
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от прочетеното), наричали го „хатиб“ и за да се разгласи, че младежът 
е прочел Корана, тогава всички ученици – малки и големи, отивали в 
дома на младежа, строени в редица по четирима. В къщата на младежа, 
прочел Корана, отивали само момчетата, ако е момиче, отивали само 
момичетата.

В дома, където са отивали, родителите на ученика поднасяли варе-
но царевично зърно. На този ден се готвели храни в голям меден котел 
и всички правят едно религиозно тържество. Отивайки в дома на „ха-
тиба“, по-големите момчета четат особена молитва, наречена „илахи“. 
От време на време спират четенето и останалите деца повтарят хорово 
„Амин“ и така 3 пъти. 

На връщане от къщата на новопроизведения в религиозен чин „ха-
тиб“, родителите на същия изпращат по децата на ходжата в една бохча 
памучна риза, гащи, пешкир и един чифт чорапи. Ако пък ходжата има 
син, на него изпращат „чевре“ – по-особена кърпа, а в чеврето слагат и 
една кесия.

За да се даде на един младеж религиозна титла „хафъз“, той трябва да 
знае Корана – 600 страници наизуст от Корана и плюс това да практику-
ва година и половина при определен стар ходжа, на когото младежът не 
плаща нищо, тъй като Аллах ще му определи на оня свят блаженство, че 
след смъртта му душата на ходжата ще се разходи в „Дженнет бахчесъ“. 
Това било начин ходжата да се подготви за Рая. Щом старият ходжа се 
увери, че прикрепеният към него младеж добре знае Корана наизуст пре-
дизвиква обща молитва, след което го наричат „хафъз“, а впоследствие 
и ходжа, ако в джамията има вакантно място. Това са децата на богатите 
турски родове. Народът в Глоджево помни като такива първите титулува-
ни „хафъзи“ – Хафъз Нури Хаджиоглу, завършил в Цариград „медресе“; 
след него завършва Хафъз Хюсеин Кочев. По-късно религиозни титли 
са давани след завършване на Шуменското училище „Нювваб“. От Гло-
джево това училище е завършено от Ибрахим Билял Генджев; Фейзула 
Хаджихафузов; Зекерие Халибов; Искендер Джиниев – така нареченият 
„Искендер ходжа“. 

Тази система на религиозно обучение, явно притъпяване на мирогле-
да на децата в почит към Аллах, продължава до есента на 1914 г., когато 
се открива Турско първоначално училище, в което освен Коран учат и 
съвременни светски науки като смятане, турски език, български език, 
история, география, природонаучни предмети, физкултура и пеене, 
без да се придържат към програмата на Министерството на народната 
просвета. В селото се откриват на 3 места такива начални училища. Те 
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са разположени в сградите на 3-те джамии – Голямата джамия, джамия-
та в Долната махала и мечита – подготвителните стаи към джамия.

В Първото начално турско училище, както и в Българското училище, 
при откриването му условията са били лоши. Учениците са сядали на 
дълги, груби чинове, до 10 ученици на един чин. Условията за водене 
на учебна работа са били примитивни. Много малко ученици са имали 
учебници, в първите 2 отделения са пишели с калем на плоча, изтривали 
са със сюнгер (гъба). Писането е било много малко и веднага се е изтри-
вало. Писането на тетрадки е ставало с молив и много малко с мастило. В 
3-то и 4-то отделение писането с мастило ставало най-напред в тетрадка 
по краснопис, която е с тесни и широки редове. Четенето и писането е 
ставало на староарабски и от дясно на ляво, с особени писмени знаци. 

В това начално училище са били на първо време млади учители, 
добре подготвени за времето си. Те били избягали от Турция през 1913 
– 1914 г., поради репресии и тежък политически режим в страната. Това 
са били предимно турски офицери от турската армия. Идват в Бълга-
рия, за да се спасят от затвора, може би и от смърт поради различните 
си политически убеждения от управляващите. Такъв е Хасан ефенди в 
Долната джамия, същият е живял в одаята на Али Сюлейманов Тираки. 
След учителството си в Глоджево се връща в Турция, до скоро се знаеше, 
че е жив, живеел в Източна Тракия, Одрински вилает. Много живо се е 
интересувал и се е срещнал с наши глоджевски турци, които са изселени 
в Турция, разпитвал ги е за хората в Глоджево. 

Другият учител е бил Мехмед ефенди, който е бил учител при Го-
лямата джамия, а третият учител при мечита – Гафур ефенди, тримата 
обучавали слети отделения. Същите учители са учили децата само една 
учебна година – 1914/1915 г. При обявяването на европейската война те 
са напуснали нашата страна и се връщат в родината си Турция. След тях 
идват в селото ни и продължили тяхното дело в същите училища Сали 
ефенди от с. Раковски, Разградско – за учител при Долната джамия, той 
е учителствал няколко години. Бил е за времето си много подготвен учи-
тел и активно се е включил в обществено-политическия живот в селото, 
бил е член на БЗНС в родното си село. Става член на БЗНС в Глоджево, 
по-късно е избран за секретар на местната земеделска дружба. Предсе-
дател на БЗНС – 1915 г. е бил Костадин Рачев – Попито. След преврата 
на 9.06.1925 г. Цанковата полиция го взема по време на учебен час и го 
закарва в Общината при кмета. Търсели в него документи на местната 
земеделска дружба. Той не ги е дал, като казва, че не са в него и не знае 
къде са. Нанасят му тежък побой, и като се е върнал в училището – по-
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върнал кръв. Напуснал училището, разболява се и скоро умира.
Друг учител в това училище е бил Сюлейман ефенди от гр. Кубрат, 

който се е изселил в Турция през 1935 г. Сега е жив и живее в гр. Бурса. 
При него е учителствал Хафъз Зекерие Гарибов, родом от с. Глоджево и 
жител на селото, баща на Адем Зекерие Гарибов (Бардарина). 

В тези импровизирани училища учеха децата на по-заможните мю-
сюлмански семейства. Но това обучение на 80–100 деца е нищо в сравне-
ние с целия масив деца, който подлежи на обучение, това са 840 деца в 
училищна възраст, а се учат едва 80 – това е по-малко от 10 %. Възниква 
сериозен проблем с необходимост от сгради за училища. 

Турски ученици с учителката си

Молла Ахмед Камберов в качеството си на кмет и издигнат от БЗНС, 
където е бил активен член, е ходил два пъти в София на среща с ми-
нистър-председателя Александър Стамболийски с искания да разреши 
строителство на сграда за училище на турските деца и да се предоставят 
ниви и мера от държавния поземлен фонд за издръжка на това училище. 
Тези искания на прогресивните мюсюлмани от Глоджево съвпадат с по-
литиката на правителството на БЗНС. През 1921 г. Александър Стамбо-
лийски в град Разград провежда окръжна конференция по въпросите на 
просвещаването на турското население. На тази конференция са пока-
нени кметове на села с преобладаващо турско население и заможните и 
влиятелни турци. От Глоджево на тази конференция присъства Молла 
Ахмед Камберов, в качеството си на кмет на Община Глоджево.
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Регионална среща на кметове и заможни граждани в гр. Разград на 11 май 1922 г. с 
министър-председателя Александър Стамболийски по просветата сред турското 

население (откриване на училища). Седналите от ляво на дясно, 
вторият е Ахмед Камберов Чобанхасанов.

Започва строежът на нова сграда за училище на турските деца. Осно-
вите се поставят през 1921 г. През есента сградата е построена. По това 
време министър на просветата е Стоян Омарчевски. Това училище се 
изгражда от всички жители на селото – българи и турци, на стопански 
начала и трудова повинност. Населението е взело участие за добиване 
на камъни от каменната кариера, превоз на камъни до сградата, печене 
и превоз на тухли, сечене и превоз на дървен строителен материал от 
общинската гора. Плащането на майсторите е ставало с пари, събрани 
чрез самооблагане на населението. По време на строителството кмет на 
Глоджево е бил Молла Ахмед Камберов, председател на турското учи-
лищно настоятелство е Акиф Ешрефов, а касиер е Хафъз Адемов Абту-
лов – така нареченият „Кьор ходжа“.
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Строителят на училището Ахмед Камберов Чобанхасанов – кмет на с. Глоджево – 
седналият вляво, Акиф Ешрефов – председател на училищното настоятелство – 

седналият вдясно, и учителят Пейчо Христов Влаев

Мястото, където е построено новото турско училище, преди строежа 
е било голямо сметище, останало от вековете. Стар селски боклук, угнил 
и се превърнал в пръст, заемащ площ от 8–10 дка, което е представлява-
ло голяма могила, премахната и изравнена с участие на цялото населе-
ние на селото, на трудови начала.

Дотук описаните училища в джамиите се преместват в новопострое-
ното Начално училище. Новите учители са: Хаккъ Газиев, Ибрахим 
Мъстънов, Хафъз Мухарем Джинниев, но идват и нови учители – Хали-
ме ханъм от гр. Шумен, която е завършила Учителския институт в Шу-
мен, първите двама са били с гимназиално образование. Същевременно 
при тях са били учители по Корана Хафъз Зекерие Гарибов, Хафъз Адем 
Къроглу и Хафъз Юсуф Хаджиосманов, всички са родени в село Гло-
джево. 

В новото училище учениците идват на училищни занятия с тога-
вашната турска униформа на децата: потури, фесове, чалма, в същата 
униформа са били и учителите, а момичетата ученички са идвали на 
училище с шалвари, от купен пъстър плат – басма, и ръчно изтъкано фе-
редже. Така облечени и с покрита глава стояли в учебната стая. Обикно-
вено явление било да отсъстват учениците от учебни занятия – най-вече 
момичетата. Училищният инспектор Цанко Вълев с ревизионен акт от 
10.04.1927 г. констатира, че учениците отсъстват масово, от 240 учени-
ци, записани по дневниците на училището, присъстват 130 ученици. 
Пак на това място инспекторът отбелязва, че това е постоянно явление 
от няколко години насам. Същият нарежда да се глобят родителите и 
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във връзка с посещаващите ученици да бъдат назначени необходимият 
брой учители, а не да се назначават учители въз основа на записани-
те ученици. На учителите се е заплащало от училищното настоятелс-
тво с пари, набирани от наем на училищните ниви. Все по това време 
учители в това училище са били Пейчо Христов Влаев, Драган Матеев 
Драганов – двамата със средно гимназиално образование, родени и жи-
тели на с. Глоджево; Йордан Василев Мутафов от с. Осенец, Разградски 
окръг; Миряна Петрова Тодорова от Шумен; Люба Николаева Баева от 
Кубрат; Марин Ганев от с. Глоджево, с гимназиално образование. Много 
трудности имаха учителите, докато си получаваха заплатите, те винаги 
се даваха със закъснение, а много често им се даваха полици, подписани 
от наематели на училищните ниви, да си събират сами наема. Или пък 
от таксите на населението. В много тежко и унизително положение бяха 
поставени просветните работници. Населението прояви особено висок 
интерес към училището. Учениците станаха много, а наличните учи-
лищни сгради не можеха да ги поберат, започнаха да се наемат частни 
къщи за класни стаи. Това наложи учениците от Турското училище да 
се сгъстят още повече, т.е. отделните паралелки да учат в джамийското 
кафене, така учебният процес продължи до 1944 г. Непосредствено след 
09.09.1944 г., на 15.09.1944 г., при Турското училище се откри и про-
гимназия. Попълниха се ученици и в 3-те прогимназиални стаи. 

Българска прогимназия. През учебната 1921/1922 г. се открива 
първи прогимназиален клас с 16 ученици. Назначават само един учи-
тел – Керка Камбурова (Кина Стефанова Крусева). Откриването на 
прогимназията става благодарение на това, че прииждат и се заселват 
доста българи от селата Дряновец, Топчии, Кривня, Разградски окръг, 
още повече че тогавашното правителство на БЗНС начело с Александър 
Стамболийски държи да се открие прогимназия във всяко село и уче-
нието да е задължително до трети клас на прогимназията – днешния 7-и 
клас. Първото помещение на първи прогимназиален клас е било кафе-
нето на Голямата джамия. За учебни помагала и нагледни средства се 
ползвали наличните такива от Българското начално училище. През вто-
рата учебна година – 1922/1923 г., се открива 2-ри прогимназиален клас 
с новоназначен нередовен учител – Пенчо Христов Влаев. Втори учител 
е назначен Методи Ангелов от гр. София. И през тази учебна година 
помещението пак е било в кафенето в Голямата джамия. Броят на учени-
ците от двата класа нараства на 28. През учебната 1923/1924 г. се откри-
ва трети прогимназиален клас. Учителският персонал е от 4-ма души 
– над 34 ученици. В прогимназията от тази година до 1935 г. учебните 
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паралелки на класовете са били винаги малочислени, но въпреки че се 
изисква да бъдат по пет от определения минимум за клас, тъй като в 
селото преобладава еднородно турско население, просветата от гр. Русе 
разрешава паралелки с по-малък брой.

Учители в Началното училище: 
Симеон Захариев Антонов, Парашкева Йорданова. 

Учители в прогимназията: 
Стоянка Спиридонова, Минчо Антонов Гецовски – един от първите оратори 

на глоджевска сцена. Снимката е от 18.10.1923 г.

Съществуването на прогимназията е било проблематично поради 
малкия брой на учениците в паралелките. През тази учебна година учи-
тели са били: Минчо Антонов Гецовски – директор, Ангел Колчев, Заха-
рина Н. Стоянова. По инициатива на тези млади учители през учебната 
година са изнесени една вечеринка, една забава и едно представление 
на пиеса в полза на фонд „Бедни ученици“. Учениците за първи път 
упражняват „трудова седмица“, работейки в училищната градина при 
Началното училище. Трите прогимназиални класа на българската про-
гимназия се преместват в къщата на Иван Попов (бивша кръчма) в съ-
седство с Българското първоначално училище. Дирекцията и канцела-
рията са били общи в помещението на първоначалното училище.
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Учениците от слетите отделения при Българското начално училище 
в с. Глоджево – 01.10.1927 г. 

Учители: Минчо Ангелов Гецовски и Стефан Симеонов Иванов

Помещенията на Иван Попов, където започва учебният процес, са 
неподходящи за училище. Крайно нехигиенични, с малки размери на 
прозорците, слаба светлина, без двор, в междучасието учениците изли-
заха да играят направо на улицата, а при естествена нужда учениците 
се облекчаваха в тоалетните на началното училище. Също така идваха 
да пият вода от дървеното каче при началното училище. Учителите през 
междучасието отиваха в общата канцелария на началното училище.

От есента на 1927 г. до края на учебната 1957/1958 г. директор на про-
гимназията беше Станчо Димитров Йовчев. През този период учители 
бяха: Станчо Димитров – директор, Мара Абаджиева, Донка Димитрова 
Ганчева, Методи Попов, Надежда Гичева Георгиева, Пеньо Ников, Сте-
фан Георгиев.

Българската прогимназия имаше за патрон Васил Левски, а начално-
то – Черноризец Храбър. След тази дата, 1959/1960, началното учили-
ще се преименува и прие патрон Христо Ботев. Същият патрон остана 
и след сливането на училищата през 1959/1960 г. Заедно със светските 
предмети се учеше и вероучение. Освен това, че всеки ден имаше часове 
по вероучение, то и по четири пъти на ден четяхме молитвата. Сутрин 
обучението в училището започваше със ставане на крака. Учениците се 
обръщаха на изток, със събрани и вдигнати ръце към религиозния олтар, 
изпяваха хорово молитвата „Отче наш“. Същите след това се обръщаха 
към „Националния олтар“, намиращ се отсреща, над учебната дъска, къ-
дето бяха наредени портретите на цар Борис III и неговото семейство. 
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Изпяваше се химнът на негово величество царя: „Боже, царю на царете, 
молим, царя ни пази, дай му сили, за да може вразите ни да срази“ и т. н. 

Когато обучението се водеше, в обедните и следобедните часове, от 
дежурния ученик на 3-ти и 4-ти клас и нагоре по класове се изискваше 
да казва (като стихотворение) 4 молитви: „Сутрин при благи господи“,  
преди започването на занятията. При отиване на обедна почивка същият 
казваше „Отче наш“, следобед, преди започване на обучението, първия 
учебен час той казваше молитвата „Царю небесни“, а вечер, преди на-
пускане на учебната стая – „Благодарим ти, създателю наш“.

Учител, който спазваше този ред на молитвите строго, минаваше пред 
учебния инструктор за добър и благонадежден, а който си позволяваше 
нарушението му, биваше определян като неблагонадежден в службата и 
биваше освобождаван от длъжност.

Още в началото на учебната година (15.09.1944 г.) се почувства гри-
жата на народната ОФ власт и Министерството на народната просвета с 
министър проф. Станчо Чолаков. Дадоха се подробни указания за бъде-
щото учебно дело, без вероучение. Обърна се много сериозно внимание 
за прибиране в училище на всички деца от предучилищна възраст без 
разлика на етнос. Всички деца от турски произход бяха прибрани в тога-
вашното Турско училище. Нещо небивало в миналото, задължителното 
обучение на децата в предучилищна възраст в миналото беше само една 
мечта.

Или с други думи, след 09.09.1944 г. започна да се спазва много стро-
го Законът за народната просвета, относно прибиране на децата, подле-
жащи на обучение в основното училище, т.е. мечтата се осъществи в 
реалност. 

На 15.09.1944 г. при Турското първоначално училище се откри и турс-
ка прогимназия с 3 класа (1-ви, 2-ри и 3-ти клас).

Българската прогимназия беше с малобройни ученици и в трите кла-
са, бяха в южното крило на Турското училище. След това тя се премести 
в новопостроената (незавършена) сграда на бъдещата прогимназия. С 
две учебни стаи, малък салон, вестибюл, който се приспособи за трета 
учебна стая. Това помещение на прогимназията го нарекоха „гьолското 
училище“, защото бе построено в средата на един голям гьол сред село-
то. Днес въпросното помещение е преустроено по европейска програма 
и се превърна в база за селски туризъм, собственост на Недим Генджев.

Българската прогимназия бе тук с чисто български деца, до 15.09.1959 г. 
До деня, в който се обединиха, т.е. сляха се Турското и Българското учи-
лище под едно общо наименование – Основно училище „Христо Ботев“ 
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– с. Глоджево. Тогава настъпи една паника (суматоха) между учители-
те – българските учители се уплашиха и негодуваха как да водят обуче-
нието в класовете на български език, когато турските деца не владееха 
българския език, а турските учители се плашеха, че ще бъдат уволнени, 
като слабо владеещи българския език. МНП съобрази това състояние на 
ученици и учители, в нашия и други като нашия окръг. Всички учители 
преминават едноседмични опреснителни курсове. Затегнаха се редиците 
и постепенно учебното дело в с. Глоджево се нормализира, т.е. тръгна в 
нормалния си ход. 

Училищен колектив при сливането на училищата 1956 г.

Учебните сгради в селото бяха крайно недостатъчни да поберат около 
1140 деца, от детската градина до 8-и клас на средния курс.

Децата бяха прегрупирани в съответната паралелка по успех и етнос: 
българчета, турчета, циганчета, те бяха в паралелки 1/6 българчета, 5/6 
турчета и 1 част циганчета. Така се започна тази първа учебна година на 
обединеното училище. 

Бившето Турско училище се нарече „Горното училище“, то имаше 
8 учебни стаи с размер 5 на 4 м и 8 малки стаи. Двете малки стаи по 
необходимост станаха учебни стаи. Тук прекалено препълнено с учени-
ци се води обучението цели 10 години. В Българското училище се наста-
ниха учениците в 4 учебни стаи, като се приспособи бившата учителска 
канцелария в учебна стая, същата стая в миналото се ползваше като сце-
на. Така в това помещение учебните стаи станаха 5 на брой.

Трапезарията стана също учебна стая, до нея и стаята за кухня и тя 
стана учебна. Впоследствие се наложи столовата да се приспособи за 
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класна стая. Въпреки тези преобразувания на помещенията, пак се чувс-
тваше недостиг на класни стаи. Също се ползваха и трите приспособени 
стаи на бившата прогимназия за учебни, обаче на целодневната детска 
градина. Наеха се частните сгради на: Александър Димов Зидаров, Пе-
тър Илиев Петров, Васил Петков Генчев, Хюсеин Акиф Джебе, Кою Бо-
тев Нестеров и на всички тези места се водеше обучението на две смени. 
Големи несгоди преживяваха и учители, и ученици. 

Родители и ученици изтъкваха това състояние на нещата по учебното 
дело пред местните, околийските, окръжните и държавните ръководи-
тели, че това трябва да се премахне и да се сложи край на обучението 
в тези нехигиенични места и стаи. Крайно време е да се направи ново, 
голямо учебно помещение, за да се води учебният процес при нормални 
условия за ученици и учители. 

Ученици от Основно училище „Христо Ботев“

Много бяха инициаторите за строеж на ново, модерно училище, обаче 
инициативата се подкрепи от народния представител за нашия район Ки-
рил Георгиев Нестеров, човек с авторитет, председател на БНБ. Той пре-
гърна присърце идеята за построяване на ново училище, строителството 
на което започна през пролетта на 1966 г. По време на строителството 
на училищната сграда имахме следното съотношение на паралелките по 
класове. Четири паралелки в полудневната детска градина, 16 паралелки 
в началното училище, т.е. по 4 паралелки на отделен клас, 4 паралелки 
в 5-и клас, 4 паралелки в 6-и клас, 3 паралелки в 7-и клас и 2 паралелки 
в 8-и клас. Или общо 33 паралелки с 1142 ученици и 52-ма учители, 8 
прислужници, а на следващата година – 58 паралелки с 10 прислужници. 
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Учителски колектив 1960 г.

Училището беше завършено и влезе в експлоатация през есента на 
1968 г. На 15.09. с. г. бе директор на училището Стефан Трифонов Стефа-
нов, а преписката на неговия строеж започна много по-отрано – 1963 г. 
при директор на училището Петко Цветков.

Направено бе тържествено откриване на училището на 07.11.1968 г. с 
доклад на директора – Стефан Стефанов, в присъствието на учители и 
ученици, местното население, местните ръководители и гости от окръга.

Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ с. Глоджево

Сградата е триетажна, с трапезария в приземния етаж, където се хра-
нят ученици и учители, т.е. може да се каже, че тя е 4-етажна сграда. Учи-
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лището е голямо, с парно отопление, с всички удобства за едно образцо-
во заведение. Училището е построено по проект на МНП с 32 учебни 
стаи, кабинети и други помещения. Сградата е модерно водоснабдена и 
електрифицирана. 

Материалната база коренно се подобри с нови чинове, бели дъски, ка-
тедри на подиумите, електрически звънци за влизане и излизане от час, 
кабинетите – с потребните нагледни средства и помагала за по-лесно 
затвърдяване на преподавания урок по отделните учебни дисциплини. 
Училището притежава компютърен кабинет, голяма библиотека, лекарс-
ки кабинет, оглавяван от училищен фелдшер, както и за времето си пио-
нерска стая. Физкултурният салон, в който учениците прекарват часо-
вете по физическо възпитание и спортни игри, се ползва и като фитнес 
зала. С включването в експлоатация на новата учебна сграда си отдъхна-
ха учители и ученици. Ликвидирани бяха двусменните занятия. Затегна 
се дисциплината и се подобри обучението в училището, заработи се с 
нов девиз: „Училището по-близо до живота“. Учениците провеждаха 
по-здрави теоретико-практически занятия. Осъществи се на практика 
онагледяване на уроците, устното преподаване се свежда до минимум, 
резултатите от ден на ден са по-добри.

С идването на учителя по физкултура Тончо Георгиев училището 
спечели добро име в областта на спорта. Има получени много отли-
чия в спортовете и много имена на ученици, участващи в регионални 
и окръжни състезания, бяха отличени. Спортът в селото се издигна на 
висота.

Художествената самодейност в училище постигна завидни резулта-
ти. Проведените тържества „Утро“, спектакли, изявените хористи и 
театрални участници от учениците спечелиха авторитет между местното 
население и на окръжните състезания. Пиесите, изнасяни от учениците, 
песните, рециталите, въобще изявата на учениците спечелиха обичта на 
родители, близки и официални лица. Самочувствието на едните и други-
те се повдигна. Това радва всички на село. 

Гимназия
По предложение на Общинския съвет в гр. Ветово и експертна оценка 

от Регионалния инспекторат в гр. Русе със заповед РД-14-27/28.03.1996 г. 
на министъра на образованието, науката и технологиите на основание 
чл. 11, ал. 3 от закона ЗНП и чл.12, ал. 1 и 2 от ППЗНП преобразува, счи-
тано от учебната 1996/1997 г. ОУ „Христо Ботев“ с. Глоджево, Община 
Ветово, в СОУ „Христо Ботев“. С този нормативен документ се сбъдна 
мечтата на глоджевската интелигенция Глоджево да си има гимназия. 

Много трудно се достигна до това решение. Една част от съветниците 
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в Община Ветово бяха негативно настроени за откриването на средно 
училище в Глоджево, опасявайки се, че това ще попречи да се развие 
нормално гимназията във Ветово, и застъпваха тезата учениците от Гло-
джево да отиват да учат средно образование във Ветово. 

Обществеността в Глоджево не се примири с това развитие на пробле-
ма, продължиха срещите със съветниците на Община Ветово, ректората 
на Университета в Русе, видни общественици и депутати.

Активно участие за решаването на този проблем има народният 
представител Иван Костадинов Иванов, родом от с. Глоджево, активно 
работеха по откриването на гимназията в Глоджево Димитър Райнов от 
инспектората в Русе, Алеко Алеков – директор на основното училище в 
Глоджево, Али Трайков – кмет на кметството в Глоджево.

През учебната 1996/1997 г. гимназията отвори врати. Местните уче-
ници, завършвайки 7-и клас, продължаваха в гимназията до 12-и клас. 

Първата година гимназията започна учебната година с пълен брой па-
ралелки 8-и, 9-и, 10-и и 11-и клас. Последните два класа се попълниха 
от ученици от частното училище на Недим Генджев. 

Откриването на средното училище наложи да се прегрупира учи-
телският състав. Да се потърсят опитни преподаватели и да се проучат 
програмите за обучение, изпратени от инспектората. Учебният процес 
се водеше много стриктно. Изискванията към учители и ученици бяха 
на нов, по-висок етап.

Учителски колектив 2003 г. 
Третият от дясно на ляво е Алеко Алеков – директор.

Така минаваха година след година, завършваха випуск след випуск, 
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така се появиха завършилите първия випуск с отличен успех, така се 
появиха и първите студенти във висшите учебни заведения от средното 
училище в Глоджево.

За директор на СОУ „Хр. Ботев“ бе назначен Алеко Алеков, който към 
2015 г. има 25 г. учителски стаж, а само като директор – 18 г.

Директори през годините са били:
Станчо Димитров Йовчев – директор от 1927 до 1958 г.
Мария Петкова Колева .........................от 1958 до 1959 г.
Петко Георгиев Цветков.......................от 1959 до 1962 г.
Лукан Георгиев Луканов ......................от 1962 до 1964 г.
Тончо Иванов Георгиев ........................от 1964 до 1966 г.
Цветан Вълков Вътков .........................от 1966 до 1967 г.
Стефан Трифонов Стефанов ...............от 1967 до 1969 г.
Христо Василев Неделчев ...................от 1969 до 1970 г.
Ибрахим Мехмедов Хюсеинов ...........от 1970 до 1972 г.
Стоянка Крумова Чортова ...................от 1972 до 1976 г.
Дауд Хюсеинов Халибов .....................от 1976 до 1981 г.
Петър Радев Тодоров ............................от 1981 до 1983 г.
Димитър Харалампиев Димитров.......от 1983 до 1989 г.
Радка Панайотова Николова ................от 1989 до 1990 г.
Дауд Хюсеинов Халибов .....................от 1990 до 1998 г.
Алеко Антонов Алеков ........................от 1998 – продължава.
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Преподаватели през годините са били:
Неделчо Йорданов Чобанов, главен учител от 1903 до 1904 г.
Петър Ганев, гл. учител ........................... от 1904 до 1906 г.
Кънчо Жеков Василев, гл. учител ........... от 1906 до 1908 г.
Вангелина Симеонова, гл. учител ........... от 1908 до 1914 г.
Марин Митев, гл. учител ......................... от 1914 до 1915 г.
Ангелина Георгиева, гл. учител .............. от 1917 до 1918 г.
Тодорка Иванова, гл. учител .................... от 1918 до 1919 г.
Симеон Захариев Антонов, гл. учител ... от 1918 до 1926 г.
Минчо Антонов Гецовски, гл. учител .... от 1926 до 1943 г.
Борислав Антонов, гл. учител ................. от 1943 до 1944 г.
Иванка Шолова ......................................... от 1959 до 1972 г.
Учители:
Стойка Иванова Кожухарова – 1926/1927 г.; Пейчо Влаев – 1923 – 

1925 г.; Цветанка Стефанова Попова – 1929/1930 г.; Миряна Петрова То-
дорова – 1937 – 1942 г.; Донка Стефанова Паскалева – 1947 г.; Иринчо 
Дяков – 1947 г.; Вичо Петров – 1952 – 1959 г.; Ганка Вичева Петрова – 
1958 – 1965 г.; Хафуз Нури Хаджиоглу, завършва в Цариград „медресе“; 
Хафуз Хюсеин Кочев, завършва в Цариград „медресе“; Зекерие Гарибов, 
Пеньо Ников Савов, Стефан Георгиев, Зекерие Солаков, Фейзула Фей-
зулов, Камбер Камберов, Хюсеин Аптишев, Сабри Кърсътлъ, Неврие 
Рахманова, Халиме Касимова, Небие Гайтанова, Фатме Мехмед Деми-
ран, Веселка Йорданова, Севинч Османова, Мерлин Мухарем Махмудо-
ва, Жасмин Ахмедова, Ремзие Ремзиева, Яна Асенова, Метин Ахмедов, 
Зеким Сеферов, Петър Донев, Гюнай Сейдолска, Нилюфер Мустафо-
ва, Сюлбие Чакърова, Хайрие Гарибова, с. Селимова, Неджля Ризова, 
Мурат Камбешев, И. Тодорова, Гюлвер Солакова, Иван Керчев, Мария 
Керчева, Сабиха Азисова, Салиха Яхова, Беркант Сейдолски, Сезер Сей-
долски, Фатме Якубова, Юмгюл Яшарова, Гюлджихан Мехмедова, На-
хиде Камберова, Мюсебие Гайтанова – медицински фелдшер.

Частна английска езикова гимназия
Частната английска езикова гимназия е едно от частните училища 

на територията на България, което се намира в едно от малките градче-
та на Лудогорието – гр. Глоджево. Открита със заповед РД 14–135/ 
01.10.1997 г. на Министерството на образованието и науката. 

Училището представлява езикова гимназия с интензивно изучаване 
на чужди езици с прием след 7-и клас и профилиращи предмети – анг-
лийски, руски език и информационни технологии. Училището разполага 
със собствена материална база, включваща учебна сграда, ученическо 
общежитие и ученически стол. 
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Предоставят се на учениците безплатни учебници, столова храна и 
общежитие. От няколко години в училището функционира и компютъ-
рен кабинет с осигурен интернет достъп, което осъществихме с огромни 
усилия. 

Понастоящем в учебното заведение се обучават по 60 ученици, които 
са от малцинствените групи, главно от социално слаби семейства, и са 
от съседните области и населени места. Гордост за гимназията и показа-
тел за добрата работа са многобройните бивши ученици от завършилите 
вече випуски, които са приети като студенти в различни специалности в 
наши и чужди висши учебни заведения и колежи.

Частна английска езикова гимназия

Детска градина
В Държавния архив в гр. Разград се пазят документи, свързани с дей-

ността на училищната и предучилищната дейност в с. Глоджево. 
Документирано е, че през 1935 г., по време на кметуването на кме-

та Андрей Чернев, който е бил не само добър строител на пътища и 
обществени сгради и благоустрояване на селото, но и голям обществе-
ник. С многото си задължения, които е имал, той е намирал време да 
води църковния хор като диригент и да ръководи училищната дейност. 
По негова инициатива през 1935 г. е открита сезонна детска градина. 
Като приключи срокът на учениците на 24.05., училищните стаи се де-
зинфекцират, подреждат се и се открива детска градина, тя работи до 
15.09., когато започва новата учебна година. Първата детска учителка е 
била Анжелика Кондова. Детската градина се помещавала в Българското 
основно училище.

През 1942/1943 г. за първи път в Глоджево се открива детска градина 
целогодишно и се назначава първата детска учителка – Мария Георгиева 
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Милтенова, родена през 1929 г. в с. Светлен, Поповска околия. Детската 
градина се помещава в една пристройка в двора на основното училище. 

Детски ясли за пръв път се откриват за деца от 1 г. до 3 г. по реше-
ние на Управителния съвет на ТКЗС през лятото на 1947 г., на пълна 
издръжка от ТКЗС.

Изрично е подчертано, че в яслите ще се приемат деца на членове на 
ТКЗС. Първата ясла се помещава в къщата на Драган Матеев, понастоя-
щем къщата на Сюлейман и Файзе Мусови. Първата назначена готвачка 
е била Василка Димитрова. Председател на ТКЗС е бил тогава Коци 
Иванов Каравасилев. След време яслата се премества в къщата на Заха-
ри Манев в центъра. От 1967 г. до 1979 г. яслите се помещават в сградата 
зад читалището. Сградата не може да поеме потока от деца и тогава се 
пристъпва към строеж на нова сграда за детска градина. 

На 01.11.1968 г. се открива целодневна детска градина „Надежка 
Крупская“, за директор е назначена Труфка Цонева Ангелова, родена 
1934 г. в с. Глоджево, бивша редовна детска учителка, завършила Педа-
гогическо училище за детски учители в гр. Русе. 

Градината се открива по настояване на обществеността на селото. 
За откриване на целодневна градина най-голям дял имат началникът на 
отдел Просвета към ОНС Иван Петров и районният инспектор Никола 
Станчев. Детската градина е настанена в Турското училище, тъй като 
след обединяването на училищата тази сграда остава празна. Обособя-
ват се 3 групи с 3 занимални и спални, сервизни помещения, учителска 
стая, дирекция, офис и складово помещение. Групите са три с общ брой 
78 деца от 3 г. до 6 г., с 6 учителки, в това число директор с група. По-
мещенията се оказват малки, не могат да обхванат всички деца. Поставя 
се въпросът за построяване на нова сграда за детска градина. По настоя-
ване на обществеността на селото на 10.04.1974 г. е направена първата 
копка на сграда за нова детска градина „Обединено детско заведение“. 
Първата копка е направена от първия секретар на Окръжния комитет на 
БКП гр. Разград – Бончо Митев. По този случай е изнесена богата музи-
кално-литературна програма от децата в детската градина.

На 12.02.1975 г. сградата е построена и предадена за експлоатация. 
Назначен е помощен персонал и на 05.03.1975 г. започва работа с деца-
та. Тържественото откриване на детското заведение е на 07.11.1975 г., 
лентата е отрязана от секретаря на ОК на БКП Разград – Христофор 
Иванов. Прочувствено слово произнася директорката на детската гради-
на Труфка Ангелова, като отбелязва събитието като проява на грижата за 
децата. Тържественото откриване е придружено с богата музикално-ли-
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тературна програма, в която освен читалищния хор, немалък дял имат 
и възпитаниците от детската градина. Обединеното детско заведение 
започва със 7 групи – 5 групи с деца от 3 до 6 г. (140 деца) и 2 групи с 
деца от 1 до 3 г. (56 деца). За директор е преназначена Труфка Цонева 
Ангелова (без група). 

През есента на 1980 г., по решение на Изпълнителния комитет на 
Общината, става обединение на целодневните детски градини и ясли в 
обединено детско заведение под едно ръководство. Групите от 1 г. до 6 г. 
стават 8 с 208 деца, а от 1 до 3 г. стават 4 гр. със 114 деца, или всичко 
322 деца. 

  
IV група на деца от ОДЗ с директорката 

Рефие Ралева, учителката Зейнеб 
Байрактарова вдясно 

и лелята Назифе Демкеш вляво

Колективът на ОДЗ гр. Глоджево, 2016 г.

Сградата на ОДЗ „Здравец“ е публична обществена собственост. 
Построена по специален типов проект през 1979 г., общата площ на те-
рена е 8416 кв. м, от които 1416 кв. м е застроена площ, а 7000 кв. м е 
двор с цветни градинки, спортна площадка и затревени площи. Сградата 
е на 2 етажа с 4 входа. Детската градина разполага с 8 занимални, от 
които 5 се използват за спални, медицински кабинет, методичен каби-
нет, физкултурен салон, учителска стая, кухненски блок, перално поме-
щение. Сервизните помещения са облицовани с фаянс, малки клекала, 
автомати за течен сапун, удобни душове с топла и студена вода, сешоа-
ри. Сградата изцяло е осигурена с локална парна инсталация. Базата 
отговаря на изис кванията на наредба 3/05.02.2007 г. на Министерството 
на народното здраве за здравните изисквания към детските градини. 
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ОДЗ „Здравец“

ОДЗ „Здравец“ има официално знаме и химн. Детската градина разпо-
лага с богат методичен кабинет, закупени са всички нови дидактични 
материали (табла, пособия, дидактични игри за деца от ПУВ), които се 
предлагат на пазара. Разнообразен е гардеробът, с костюми на герои от 
приказките, модерни танци, народни носии, библиотечен кът в детска-
та градина с методични учебни помагала по педагогическа литература, 
най-новите енциклопедии за деца на различни теми.

Учебният процес, трудовите навици и възпитанието на децата се 
води на най-високо ниво. Градината е водеща между първите в Русенски 
окръг.

Детската градина се финансира със средства от държавния бюджет, 
чрез общинския бюджет на Община Ветово. През годините на съществу-
ването на детските градини като директори са работили: 

Труфка Цонева Ангелова – родена в Глоджево през 1934 г., директор 
на целодневна градина „Надежда Крупская“ 1969 г. и първи директор на 
Обединеното детско заведение „Здравец“ до 1981 г.; 

Маргарита Йорданова Матева – родена в с. Глоджево – 1982 – 1989 г.; 
1990 – 1995 г. 

Тодорка Енева Митева – 1989/1990 г.
Рефие Хидаетова Ралева – 1995 – 2007 г.
Гюнай Февзиева Сейдолска – 2007 – 2012 г.
Рефие Хидаетова Ралева – 2012 г. – продължава.
Всичките директори работеха всеотдайно за издигане на престижа на 

Обединеното детско заведение „Здравец“, но над всички се откроява пе-
риодът на директорката Труфка Ценова Ангелова и сега на Рефие Хидае-
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това Ралева, която успешно поддържа достигнатото ниво и надгражда. 

Народно читалище „Просвета“ гр. Глоджево, област Русе
Читалището в гр. Глоджево е основано на 19.11.1910 г. Новозасели-

лите се преселници в с. Глоджево идват с намерение да забогатеят, да 
придобият недвижимо имущество и земеделска земя. Това те постигат, 
закупувайки имотите на изселващите се в Турция бивши жители на 
с. Глоджево. Заселили се вече, устроили се и постигнали имотно състоя-
ние, новодошлите жители на с. Глоджево не могли да се примирят с на-
чина на живот на местното мюсюлманско население, което е един масив 
от 2300 души, от които само единици са просветени. Цялото населе-
ние било неграмотно, живеещо при много лоши материални и хигиенни 
условия. Те са били подвластни на ходжата, който насажда Корана и би-
товия консерватизъм. 

Новите жители на Глоджево искат да променят живота в селото, да 
стане като живота в Търновския край. Селото да стане такова, каквито са 
били техните села – с просветено, будно население. Те слагат началото 
на прогреса в с. Глоджево: откриват училище през 1903 г., а през 1910 г. 
учредяват читалище. С тези действия искрата на прогреса в с. Глоджево 
е запалена. 

Събират се 9 души – глоджевски жители, които преди няколко години 
са се заселили тук, за да обработват земя и да упражняват земеделска 
професия, които вземат решение да се учреди читалище в селото.

Учредителите на читалището в с. Глоджево са били патриоти с вро-
ден интелект и с различни професии, всецяло отдали се на работата за 
просветата и издигането на културното ниво на населението на село-
то. Болшинството от учредителите са от село Мусина, Търновски окръг. 
В село Мусина е имало читалище, основано през 1870 г., наименувано 
„Нов живот“ от един от неговите вдъхновители и първи деец – отец Ма-
тей Преображенски – Миткалото.

Учредителите на читалището в село Глоджево били:
1. Ботьо Нестеров Станев 
Роден през 1865 г. С начално образование, по професия земеделец. 

Преселен в селото ни от с. Ново село, Русенско. Към датата на основава-
нето на читалището е бил на 45 г. Починал през пролетта на 1927 г. 

2. Иринчо Петров Миховски
Роден през 1884 г. Син на дядо Петър Миховски – ученик на учителя 

революционер Бачо Киро Петров от с. Бяла черква, Великотърновско, 
с начално образование, по професия земеделец и шивач. Преселен от 
с. Мусина, Великотърновско. Към датата на основаване на читалището в 
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Глоджево е бил на 26 години. Убит на фронта през 1918 г. в последните 
дни на Първата световна война. 

3. Симеон Петров Радев
Роден през 1873 г., син на Петър Радев, загинал с четниците – въста-

ници през 1876 г. в Дряновския манастир под предводителството на Поп 
Харитон и Бачо Киро, с начално образование, по професия земеделски 
стопанин, преселен от с. Мусина, Великотърновско. При учредяване на 
читалището е на 37 г. Починал в с. Глоджево.

4. Петър Колев Василев – Пеновченин
Роден през 1884 г. С начално образование, по професия земеделски 

стопанин, преселен от с. Мусина. Бил е член на основаното през 1870 г. 
мусинско читалище. Към датата на основаването на читалището в Гло-
джево е бил на 26 г. Починал в Глоджево. 

5. Стойчо Дончев Паликрушев
Роден през 1887 г., с начално образование, по професия земеделец, 

преселен от с. Мусина, Великотърновско. Към датата на основаване на 
читалището в Глоджево е бил на 23 г. Убит е през Балканската война 
1912 – 1913 г.

6. Петко Костадинов Ненов
Роден през 1884 г., с начално образование, по професия земеделски 

стопанин, преселен от с. Мусина, Великотърновско. Бил е на 26 г., когато 
се основава читалището в Глоджево. Починал в с. Глоджево.

Неговата племенница – Кристина Недялкова Генова (Костадинска), 
родена през 1858 г. в с. Мусина, починала през 1936 г. в с. Глоджево. Тя 
доушива спешно и предава знамето на знаменосеца на Попхаритоновата 
чета през 1876 г. За поколенията тя е Мусинската Райна Попгеоргиева.

7. Иван Иванов Дончев
Роден през 1882 г., с начално образование, по професия земеделски 

стопанин, преселен от с. Еларе (Русаля), Великотърновско. По време на 
основаване на читалището в Глоджево е бил на 28 г. Убит по време на 
Балканската война.

8. Петър Пенков Генков
Роден през 1878 г. в с. Емен, Великотърновско, с начално образова-

ние, по професия земеделски стопанин. Към датата на основаването на 
читалището в Глоджево е бил на 32 г. Починал в Глоджево.

9. Богос Гемиджиян Бедрозян
Роден през 1880 г., с начално образование, арменец, преселен от 

гр. Варна, по професия дребен бакалин и тенекеджия. Занимава се и с 
писане на фирми, а по време на войните е бил писар в местната Община. 
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Към датата на основаването на читалището в Глоджево е бил на 30 г. Той 
е бил самоук художник. Роден с чомачести пръсти на ръцете, наречени на 
турски език „компил пармак“ (картофени пръсти), откъдето произхожда 
и името, което е носел. Нарисувал върху конопено платно първата заве-
са за първата театрална сцена в селото. Завесата изобразявала женска 
фигура, която държи факла в дясната си ръка, подобно на Жана д‘Арк. 
Тази завеса се ползва за театралните представления в селото до есента 
на 1937 г., до изграждане на новата читалищна сграда в с. Глоджево.

Основателите на читалището, млади, сравнително образовани мъже, 
се събрали в старата, срутена сграда на Българското училище, което се 
намирало на площада, днес на мястото на църквата. Сбирката на учреди-
телите се провела вечерта. На слаба лампена светлина прочели уставите 
на читалищата на село Мусина и село Ново село, Русенски окръг. Съща-
та вечер, на 19.11.1910 г., изготвят единен устав на читалище „Просвета“ 
с. Глоджево. Освен че приемат устава на читалището и основават чита-
лището, учредителите си дават „честна дума“ да работят така, както е 
работило читалището в с. Мусина, Великотърновско. 

Учредителния протокол написал Иринчо Петров Миховски. В прото-
кола е вписано конструиране на читалищната управа: за председател на 
читалището с пълно болшинство е избран Ботьо Нестеров Ботев, който 
бил най-възрастният между основателите, за секретар – Иринчо Ми-
ховски, който е бил най-енергичният радетел за основаването на чита-
лището и инициатор на редица добри начинания за културно-просветна 
работа, и за касиер – Симеон Петров Радев.

След написването на учредителния протокол Иринчо Миховски 
произнася слово за предстоящата дейност на читалището за култура и 
просвета на населението в с. Глоджево, за материалната издръжка на чи-
талището, като посочва, че приходите трябва да се събират от: членски 
внос, помощи, дарения и от театрални представления. 

Поради това, че няма собствена сграда, дейността на читалището се 
провежда в училището, където се развива театрална дейност, изнасят се 
беседи и сказки, развива се и художествена самодейност, а за библиотека 
е наета една стая от дома на Никола Крушков.

За театрална дейност се пригаждат стаите на началното училище, 
пристроява се още една стая. Изгражда се импровизирана сцена с декори 
и завеса. Сцената била поставена на дървени магарета, върху които били 
наредени дъски, а двете учебни стаи били пригодени за салон за зрите-
лите, като за целта се махала стената от дъски помежду им. За столове 
се ползвали чиновете. Като се обърнат, ставали за сядане на зрителите, 
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за осветление служела газена лампа. Щом започнело представлението, 
светлините в салона се намалявали до минимум, светели двете лампи на 
сцената. При тези условия се работело до 1914 г., когато се построила 
новата сграда на Българското първоначално училище. Подът на учителс-
ката стая бил метър по-висок от стаите на трето и четвърто отделение, 
които се сливали в една стая и ставало салон за зрителите, а сцената 
създавала по-добри условия за артистите. Първото театрално представ-
ление било постановка на пиесата „Ильо войвода“, следвала пиесата 
„Вълко войвода“, а по-късно – „Многострадална Геновева“. Това са пие-
си, отразяващи борбата срещу поробителя, зареждащи с патриотично 
и национално самосъзнание. Театралната дейност, макар и при много 
трудни, дори примитивни условия, се развивала успешно. 

Всички роли (мъжки и женски) в пиесата се играели от мъже, което за 
времето си е било нещо нормално, а и публиката не претендирала защо 
така са облечени артистите.

Първоначално артисти са били основателите на читалището и 
местни артисти от селото, предимно все младежи, които доброволно се 
включвали в представленията. На по-късен етап за участие в театрални-
те представления се включват и девойки. Артисти са били: Гено Коста-
динов Петков, Васил Стаматов, Гено Костадинов Ненов, Славчо Петков 
Добрев, Петър Колев Василев, Христо Димов Кабакчиев, Жейна Христо-
ва Влаева, Марийка Неделчева Узунова, Минка Попова Шолева, Петра-
на Попова, цигулар при седянката и по време на театрални постановки е 
бил гъдуларят Ангел Станев Пестилджиев. Всеки артист се е грижел сам 
за своето театрално облекло и за своята дегизация. 

Изградената театрална трупа към читалището през зимния сезон 
подготвяла и играела поне четири постановки на пиеси от различни 
жан рове – комедия, драма, трагедия. Играна е пиесата „Към пропаст“ и 
„Иванко, убиецът на Асен I“.

Населението е имало високо чувство за доброволна дан към читали-
щето, всеки да допринесе по нещо.

Театралните дейци били изобретатели за подобряване на сценични-
те потребности. Така например, за да представят царските палати, 
тържествената зала, правили добре осветени полилеи. За тази цел си 
служели с големи глави лук, обвити в станиол, вместо с варак, в които 
забождали запалени свещи. Също така са облепяли синджирите на по-
лилея. 

През зимните сезони по време на вечеринките са разигравали томбо-
ла с печеливши номера с предмети, събирани като помощ от местните 
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търговци. За читалищните лотарии се давали предмети от самодейците 
и от населението на селото: кокошка, ярка, пуйка, яйца и др. 

По този начин се набирали средства, освен за издръжка на читали-
щето, и за строителство на нова сграда за читалищен дом. За набиране 
на средства много е работил Петър Аврамов Радевски, много години е 
бил избиран за касиер на читалището, понеже е бил честен и пробивен и 
никой не му отказвал да даде „нещо за читалището“.

За читалня и библиотека, отворени за времето от първи октомври до 
първи април, когато започва полската работа, е наета една стая от къщата 
на Нестор Нестеров и друга на Никола Крушков. Спазарява се бюфетчик 
да приготвя и сервира кафе, чай, сладки и др. Със събраните средства 
той покрива разхода за наема, осветлението, отоплението и други разхо-
ди. В библиотеката посетителите можели да четат вестници, списания и 
книги. Книгите се съхранявали в един шкаф, стоящ в ъгъла на въпросно-
то кафене. Един от първите бюфетчик и библиотекар бил старият чи-
талищен деятел Христо Кабакчиев, който доброволно носел и раздавал 
списанията и книгите. Той отварял библиотеката от 14 ч. до 20 ч. През 
зимния сезон читалището се посещавало от около 600–700 читатели, ре-
довни и нередовни членове. Под редовен член на читалището се разбира 
това лице, което си е платило членския внос от 50 ст. месечно или 6 лв. 
за година. Редовно отчетените членове в различните години са от 150 до 
200. Събирането на членски внос в определено време зависи в голяма 
степен от работата на касиера. Много добре са работили касиерите: Пе-
тър Аврамов Радевски, Стефан Симеонов Иванов, Боби Иванов Бобев.

С всяка измината година се разраствала и подобрявала дейността на 
читалището. През годините в читалнята на читалището винаги са по-
лучавани вестниците: „Зора“, „Заря“, „Утро“, „Последни русенски но-
вини“, „Русенска поща“, „Окръжен вестник“, а от списанията: „Добро 
здраве“, „Нашето семейство“, „Земеделски уроци“, „Златорог“, „Древна 
България“ и др.

В библиотеката към 1937 г., когато се пренесла в новата сграда, е има-
ло 350 книги. 

За периода 1918 – 1938 г. театралните трупи към читалището еже-
годно подготвят по четири-пет пиеси. Някои от пиесите са играни на 
сцените в селата Сеново, Каменово, Бисерци. В читалището се изнасяли 
целогодишно сказки и рецитали.

През 1928 г. е приет Закон за читалищата и е предложен типов устав 
за дейността на читалищата, изготвен от Министерството на просвеще-
нието. Впоследствие е приет правилник за приложението на този закон. 
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Във връзка с този закон ръководството на читалището провежда общо 
събрание на 18.03.1928 г., на което на вниманието на членовете на чи-
талището се предлага адаптиран към местните условия устав. Общото 
събрание го приема и уставът е изпратен за одобрение от Министерство-
то на просвещението с предписание № 2313 от 28.08.1928 г.

Изискванията на правилника налагат всяко читалище да има приет 
устав, да заведе протоколна книга за проведените заседания на чита-
лищното ръководство и събранията, партидна книга за членския състав 
на читалището, касова книга, летописна книга и прошнуровани кочани 
за издаване квитанции при изплащане на членски внос, партидна книга 
за имуществото на читалището и книга за проверките на ревизионната 
комисия. 

Самодеен театрален колектив при Народно читалище „Просвета“ – 1935 г. 
На снимката личат участниците: прави от ляво на дясно – Стефка Костова Попова, 

Иван Ст. Гайдаров, малкият Митко – дете – сега председател на читалището, Димитър 
Стан. Димитров (баща му Станчо Дим. Йовчев), Гарабед Мурадикян, 

седналите: Донка Петкова Митева, Донка Ст. Димитрова, Донка Пет. Колева, Иван 
Симеонов Петров, отпред седналите – Цветана Пет. Колева и Байзер Мурадикян.

С тези нормативни актове се поставя ред в дейността и ръководството 
на читалището, както и контрол на приходите и разходите на паричните 
средства.

Отдавна в Глоджево била назряла идеята за строителство на сграда 
на читалището. Събраните парични средства – 20 000 лв. по курса за 
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1926 г., са внесени в БНБ гр. Кубрат в спестовна книжка № 44163 от 
08.04.1926 г. Преди това читалищните пари се съхранявали в касиера на 
читалището. 

Изготвя се план за строителство на читалищна сграда с дялово участие 
на Потребителната кооперация, като една част от сградата да се ползва 
за магазини. Проектът се изпраща в Министерството на просвещението 
за одобрение. Министерството отхвърля представения проект с мнение 
да се строи самостоятелна сграда за читалище. Изработен е нов проект, 
одобрен от Министерството на просвещението. Но строителството не е 
разрешено до представянето на документи, че читалището разполага с 
необходимата сума за финансиране на обекта. Представени били доку-
менти, че читалището има в наличност 350 000 лв., както и да получава 
още 15 000 лв. от наеми на читалищните ниви. Също така допълнително 
за строителството на читалището Общината гласува субсидия, предви-
дена в общинския бюджет. Получавайки тази информация, Министерс-
твото на просвещението дава разрешение за строителството на сграда. 
Всички изисквани проектосметни документи са предварително одобре-
ни от инженер-архитект в окръжния град Русе. Тези книжа са изпрате-
ни в Министерството на обществените сгради в София през 1936 г. На 
12.01.1937 г. проектът е съгласуван, дадено е съгласие за строителство. 
По това време членове на ръководството на читалището били: предсе-
дател – Станчо Димитров Йовчев, подпредседател – Стоян Генчев Стоя-
нов, секретар-касиер – Стефан Симеонов Иванов, библиотекар – Бо-
рислав Антонов Гецовски, и членове: Петко Ненов Петков, Пеньо Ников 
и Никола Крушков.

През 1937 г. започва процедурата за строителство на читалищна-
та сграда в Глоджево. В брой 41 от 24.02.1937 г. в окръжния вестник, 
съгласно чл. 123 от Закона за търговете, е насрочен търг на 27.03.1937 г. 
с обявена стойност 330 000 лв. На определената дата за провеждане на 
търга участници не се явяват. Читалищното ръководство провежда засе-
дание с протокол № 02 от 30.03.1927 г. и взема решение да насрочи нов 
търг със съкратен срок от 10 дни. Обнародва се в Държавен вестник № 80 
от 01.04.1937 г., а търгът се провежда на 24.04.1937 г. Явяват се двама 
предприемачи: Марин Иванов Маринов – строителен техник от Разград, 
и Христо Йотов Власев. След като внасят по 14 000 лв. за участие в 
търга, те представят удостоверение да упражняват строителство. Търгът 
е с тайно наддаване. След като се отварят пликовете, се установява, че 
Марин Маринов дава съгласието си да наеме изграждането на сградата 
с 18 % над обявената сума. А Христо Власев дава 15 % над обявена-
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та 330 000 лв. Веднага се написва тръжният лист и протокол, надлежно 
подписани от предприемача и тръжната комисия, на 24.04.1937 г. Про-
токолът се изпраща за одобрение от областния директор в гр. Шумен 
Борис Казаклиев, който одобрил проведения търг с писмо № 3709 от 
29.04.1937 г., и на 31.05.1937 г. се сключва договор между читалищното 
ръководство и предприемача Христо Власев от гр. Разград за строителс-
тво на сграда – читалище в с. Глоджево. Договорът нотариално е заве-
рен и вписан в Разградския околийски съд. От страна на предприемача 
технически ръководител е арх. Иван Манев, а откъм страната на чита-
лището – инж. Ангел Деветаков. Строежът започва на 15.06.1937 г. и 
завършва на 15.09.1937 г. Работници зидари са Андрей М. Терзиев, Рачо 
Ботев, Христо Цонев и Стефан Иванов, всички от с. Буковци, Дряновско. 
При тях работят и работници от с. Глоджево.

Благодарение на високата квалификация и постоянство на строи-
телните работници, с активната помощ от страна на извозвачите на ма-
териали и съдействието на доброволците – жители на с. Глоджево, става 
възможно изграждането на такъв голям обект за 3 месеца. Забележи-
телна била и отзивчивостта на биволарите: Исмаил Хашимов Апаз, Сю-
лейман Тъкъзов, Мехмед Халил Паша, Хюсеин Халил Паша и Хюсеин 
Осман Катранджи, които са извозили камъните от кариерата, тухлите от 
тухларницата, бетонното желязо и дъски от Русе, пясъка от ветовската 
кариера до Чукур пънар. Камъните за строежа на сградата са добити от 
кариерата от нашия съселянин Иван Христов Пенчев, тухлите са изра-
ботени от Аврам Радев. По време на строителството работят много гло-
джевци като доброволци. 

На 15.09.1937 г. с. Глоджево има нова читалищна сграда, която 
включва голяма зала за библиотека, отделна зала за читалня, отделни 
гримьорни за мъже и жени, голяма сцена, салон с 350 места, в това число 
70 места на балкона, кабина за прожекция на филми и голямо фоайе. С 
това се сбъдва мечтата на населението на с. Глоджево да има салон за 
общоселски събрания, просветни и културни мероприятия. 

Трудностите и мъките за читалищното ръководство започват след 
остойностяването и предаването на читалището. Стойността на обекта 
възлиза на 519 182 лв. при проектна цена 330 000 лв., или 189 182 лв. 
в повече. Цената е повишена от направените изменения на плана, а не 
от присвояване или злоупотреба, защото при разплащането е имало го-
лям контрол и всички са наблюдавали и са се възхищавали, че обектът 
се издига бързо. Сградата е завършена, предадена с протокол на чита-
лищното ръководство, където било вписано, че читалището дължи на 
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предприемача Христо Власев 189 182 лв. За да се реши проблемът, се 
наложило да се облага населението по 5 лв. на дка за притежавана земя, 
а служителите – процентно върху заплатата им. 

Кметът Петър Неталиев Белбуров и секретар-бирникът Петко Ненов 
Петков се отнесли несериозно по въпроса за изплащане на задължение-
то към предприемача, под предлог, че сградата не е строена през тяхното 
време и те са новоназначени. Независимо от тяхното отношение била 
проведена разяснителна работа сред населението, което се самообложи-
ло. Така била събрана необходимата сума и обектът – изплатен.

В новата сграда дейността на читалището се разширява. Читалището 
започва да се посещава все повече и повече от населението. В зимните 
месеци нямало дори място за сядане в библиотеката и читалнята.

Искрата, която запалили малцината смелчаци през 1910 г., вече се е 
разгоряла в пламък. Мусинчани донасят в Глоджево възрожденския дух 
на търновския революционен край. Те посочват верния път за повече 
просвета, повече знания, по-висока култура на глоджевци. 

С разширяване на дейността започва да се чувства паричен недостиг 
за покриване на разходите на читалището. В този момент в Глоджево 
идва бригада за оземляване, изпратена от Министерството на земеде-
лието и държавните имоти, в състав: Пеньо Гърбов – ръководител, и 
геодезисти Петър Харлаков и Иван Нинов. На основание Закона за на-
родните читалища чл. 9, ал. „3“, бригадата заделя 52 дка земеделска земя 
и оземлява читалището. Тези ниви се дават на търг за обработка от на-
селението, а наемът идвал като приход на читалището. Освен тези при-
ходи – 5 % от прихода на училищните ниви по чл. 9, ал. „в“ от Закона за 
народните читалища 5000 лв., или общо за годината по чл. 9, ал. „а“, „б“, 
„в“ читалището набира годишен приход от 27 300 лв. С тези парични 
средства в построената нова читалищна сграда ръководството развивало 
още по-добра дейност. 

През военните години намаляват читалищните мероприятия. Много 
от мъжете заминали на фронта, други били мобилизирани. Наложена 
е купонна система. Това принудило населението да се усамоти и да се 
затвори в семейството.

Идването на власт на Отечествения фронт е било нов импулс за дей-
ността на читалището. Издръжката на читалищата идвала от бюджета. 
Отпуснати били допълнителни щатни бройки служители. Така от година 
на година се чувства, че в селото пулсира този културен център. 

Истински триумф на дейността на читалището в Глоджево, което 
наброява 5069 жители, бяха годините след 1950 г. В университетите 
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и гимназиите учеха много младежи от селото. През ваканциите те се 
завръщаха в село и селото оживяваше, дори имаше нощен живот. Всеки 
ден се организираха тържества, честваха се бележити дати, провежда-
ха се Ботева вечер, вечер на апостола Васил Левски и други бележити 
българи. Провеждаха се сказки, рецитали, вечеринки. Местните дейци 
на читалището продължаваха с ентусиазъм и когато младежите замина-
ваха по градовете да учат.

Още се помнят постановките на пиесите „Чернозем“ (1951 г.) от Ни-
колай Фол, „Мечи сън“(1959 г.), „Неразделни“ (1960 г.), „От много лю-
бов“ (1960 г). 

Не се е провеждало общоселско мероприятие, събрание, честване, 
различни празници, карнавално шествие, което да не се предхожда от 
литературно-музикална програма от самодейните колективи към чита-
лището. 

През 1956 г. на Прегледа на художествената самодейност в Русе 
престижните първи места в два етноса заеха глоджевският български 
хоров състав с ръководител д-р Евгений Назъров, а по-късно – Труфка 
Ангелова, и турският хоров състав с ръководител Мюзекя Кязъмов 
Генджев.

Хор на българските младежи и девойки при народно читалище „Просвета“ 
с. Глоджево през 1956 год., с художествен ръководител Евгений Харалампиев Назъров
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Турски младежи и девойки правят национален хор при местното 
народно читалище „Просвета“ през 1956 год., с ръководител 

Мюзекя Кязимов Генджев.

Нашите самодейци от 1986 г. участваха в Събора на народното 
творчество в гр. Копривщица, на който с отличие бяха наградени инди-
видуалните изпълнители Цонка Неделчева, Мария Драганова Иванова, 
Велика Халаджова, Къньо Кънев

През годините 1950 – 1980 г. читалищният салон беше тесен да побе-
ре жителите на с. Глоджево. Не бяха малко случаите, когато се налага да 
се отварят вратите на салона откъм фоайето или да се разтваря външната 
врата на читалището към площада, за да могат желаещите хора да слу-
шат какво се говори на сцената. 

Големи заслуги за тази бурна читалищна дейност и голям интерес 
към читалището имат бившите учители и изявени общественици Станчо 
Димитров Йовчев и Стефан Симеонов Иванов. Първият е дългогодишен 
председател на читалището, с 35-годишна учителска дейност в с. Гло-
джево, а вторият – секретар на читалището, с 37-годишна учителска дей-
ност в село Глоджево. 

Много са преките участници, които работеха всеотдайно и доприне-
соха „за златния век“ на глоджевското читалище и културното издигане 
на населението на селото: Иван Станев Гайдаров, Труфка Цонева Анге-
лова, Недко Димитров Недев, Симеон Колев, Илия Караилиев, Христо 
Банчев, Иван Иванов, Йорданка Стойчева, Данка Паликрушева, Донка 
Петкова Колева, Веска Тодорова Пенчева, Руска Димитрова Димова, 
Гинка Тончева Георгиева, Гроздана Колева Бойчинова, Събка Петкова 
Радева, Величка Пенева Стойчева, Ради Тодоров Радев, Божидар Заха-
риев Манев, Христо Николов Крушков, Радослав Минков Минков, Илия 
Тотев Иванов, Костадин Петров Костадинов, Славчо Петков Славчев, 
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Стойчо Георгиев Стойчев, Васил Георгиев Стойчев, Величко Георгиев, 
Иванка Дочева, Иванка Илиева Янева, Калушка Иванова, сестра Марко-
ва, Станка Михайлова, а от мюсюлманите: Рейза Хаджиисмаилов, Му-
зекя Кязим Генджев, Шакир Осман Генджев, Адем Камберов, Зейнеб 
Алиева Мехмедова, Ибрахим Мехмедов.

Ето как е запомнил в детските си години проф. Димитър Русев чи-
талището в родното му село – Глоджево: „В съзнанието ми са запе-
чатани много събития, свързани с личния или обществения живот 
на хората от Глоджево, но най-силни са спомените, свързани с дей-
ността на читалището. То беше интелектуалният център на село-
то с уникалната си библиотека, читателската зала с ежедневници, 
салон за кинопрожекции“.

През всичките тези години успешно работи и библиотеката на чита-
лището. При основаването на читалището библиотеката разполага със 
112 тома книги художествена литература. А сега библиотеката разполага 
с 9300 тома книги, в това число художествена литература, специална 
литература и детска литература. Ежегодно се закупуват нови книги, с 
които се обогатява тематиката на библиотеката. Средногодишно разда-
дените книги от библиотеката са 4360 бр., а четени в библиотеката са 
2700, от които 1000 – от деца. Всеки жител на Глоджево може да прочете 
ежедневниците „България днес“, „Утро“, „Вестник за градината“, „Фо-
рум“, списание „Вкусотии в чинии“ и др.

След пенсионирането на дългогодишния секретар на читалище-
то Симеон Петков бе назначен Цветан Христов Банчев и за библиоте-
кар Бинка Йорданова. Председател на читалището е учителят Неделчо 
Петров. През този период работата на читалището замира, почти няма 
изяви като литературно-музикални програми, концерти и ученически 
представления. Това наложи да се освежи ръководството и за председа-
тел на читалището бе издигнат учителят Зеким Али Сефер и секретар 
Мелят Мюзелиф Софта. Новото ръководство пое с ентусиазъм работата 
и бъдещето ще покаже техните организационни възможности. 

Дейността на читалището продължава, но за съжаление, през прехода 
1998 – 2015 г. секна ентусиазъмът на самодейците и младежите. Сграда-
та на читалището се нуждае от основен ремонт. 

КИНО
Друго голямо мероприятие, което се осъществи под прякото ръко-

водство на ОФ комитет в Глоджево, е кинефицирането в селото. След 
войната още действаше купонната система. На населението в с. Глодже-
во се полагаше на човек 0,500 кг захар, която се заплащаше по 100 лв. кг, 
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а на черния пазар вървеше 1000–1100 лв. кг. На свободния пазар имаше 
голям глад за захар. Появи се идеята населението да отстъпи полагащата 
му се захар в полза на читалището (за 2450 кг захар на свободния пазар 
би се получила една солидна сума). С получените от захарта пари да се 
закупи кинопрожекционен апарат, който да се предостави на читалище-
то за експлоатация. Идеята беше добра, защото беше свързана с живота 
на цялото население на селото. За целта се налагаше да се разговоря с 
всяко семейство и то да даде доброволно своето съгласие, че отстъпва 
полагащата му се захар в полза на читалището. На 5 март 1948 г. се про-
вежда общоселско събрание. Събранието се ръководи от председателя 
на ОФ комитет. Дневният ред на събранието е с една-единствена точка: 
отстъпване от населението на полагащата му се захар, за закупуване на 
прожекционен апарат. Докладчик на събранието е тогавашният кмет 
на селото Юсуф Османов Карабаджаков. След станалите разисквания 
събранието взема следното решение: „Одобрява продажбата на отстъпе-
ната от населението нарядна захар от 2450 кг. Продава същите на ОСП 
„Хоремаг“ в гр. Варна – Иван Маринов, понеже той е дал най-изгодна 
цена до 02.04.1948 г. по изпратените оферти за 1 кг захар по 1060 лв., или 
всичко за продажбата на 2450 кг по 1060 лв. = обща сума 2 597 000 лв., 
като се разрешава на касиера да изплати направените разходи по про-
дажбата на същата, както следва:

 –  За телефонни разговори, телефонни обяви и др. по отчет – 1434 лв.
 –  Заплатено на кооперацията и търговците стойността на общо 2450 

кг по 128 лв. = 313 600 лв.
 –  Обработване на сметно разписание – 2577 лв.
 –  Платено за натоварване – 400 лв.
 –  Всичко – 318 031 лв. 
 –  Обща стойност на сумата 2450 кг по 1060 лв. = 2 597 000 лв.
 –  Печалба – 2 278 969 лв., да се внесе на влог до защитаването за 

стоката.

Непосредствено след събранието, на другия ден, се проявява и недо-
волство от приетото решение, че събралите се 200 души решили съдба-
та на 5069 души. Населението шумно се събираше на групи и с неу-
довлетворение коментираше решението на събранието. 

В общината се събират на заседание на ОФ комитет, съставен от 
представителите на партиите, и ръководството на читалището, в чия-
то полза се прави жестът от страна на населението на Глоджево. Недо-
волството произтича от противоречието, че едно двучленно семейство 
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от мъж и жена ще отстъпят 1 кг захар, а едно многодетно семейство, 
например деветчленно, където са живи дядото и бабата, трябва да отстъ-
пи 4,5 кг захар, които по 1000 лв. за кг на черна борса са 4500 лв. Това бе 
причината някои да считат, че са поставени в неравностойно положение 
спрямо други от жителите на селото.

Това наложи да се проведат срещи с цялото население, като за целта 
селото се раздели на райони. Определиха се комисии от трима члено-
ве, това бяха ръководители, учители и общественици. Тези комисии 
обхождаха селото и при всяка среща с главата на домакинството се 
подписваше декларация за доброволно отстъпване на нарядната за-
хар. На много места комисиите подходиха принципно – социално сла-
би, болни и самотни хора бяха изключени от списъците на дарението. 
Тези хора си получаваха полагащата им се нарядна захар. След като се 
получи съгласието на населението, се пристъпи към продажба на на-
рядната захар. Явиха се много купувачи, защото захарта се търсеше мно-
го на черния пазар. Най-изгодна цена бе дадена от една сладкарница в 
гр. Варна с отговорен ръководител – Иван Марков. Дойдоха в Глоджево 
с камион и закупиха захарта по 1060 лв. на кг. Стойността на цялото 
количество бе 2 597 000 лв., като се приспадат разходите от 318 000 лв., 
които следва да се заплатят на селото. Печалбата от нарядната захар 
остава 2 278 969 лв.

Натовари се председателят на читалището Дочо Иванов и секретарят 
Боби Бобев да търсят кинопрожекционен апарат. Оказа се, че в гр. Сви-
щов лицето Христо Мендов продава употребяван кинопрожекционен 
апарат. Договаря се цена. Същият дойде в с. Глоджево и го монтира на 
балкона в читалищния салон. Направи 72 ч. проба и демонстрира про-
жекция на филми. С останалите пари се купи един електрически агрегат, 
който захранваше с ел. енергия прожекционния апарат и осигуряваше 
осветление в читалището. Сделката се извърши коректно. От този ден 
Глоджево имаше вече кино. С останалите пари от продажбата на захарта 
се довърши строителството на двете крила на сградата отдясно и отляво 
на лицевата страна. Закупиха се и нови книги за библиотеката.

Здравеопазване
Медицинското обслужване на населението в с. Глоджево се осъ-

ществявало години наред от хора, придобили способност да лекуват, 
като използват опита на поколенията. Това са лечители, които прила-
гат лечение с народна медицина и с билки. Известни лечители в селото 
са: Хасан ходжа, който е лекувал с мехлем. Неговият мехлем е лекувал 
„всички болести“. А зъболекари са били бръснарите – когото го заболи 
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зъб, отива при бръснаря и той го изважда. Такива са дядо Илияз Генджев 
и Абтула Татар, той с клещите изважда болния зъб, без да се интересува 
от това подлежи ли на лечение този зъб. Не всеки зъб, който причинява 
болка, обезателно трябва да бъде изваден. Други лечители са ходжите. 
Когато има тежко болен, те пращаха близките на болния в Сеново или 
Кривня на р. Бели Лом да донесат пясък с камъчета. Отделят от пясъка 
40 000 камъчета, след това четат Корана, заливат камъчетата с кофа вода 
от реката, от която дават на болния да пие, за да оздравее. При други слу-
чаи изготвят муска, в която е написано пожелание болният да оздравее 
по-бързо. 

Февзие Хасан Делихасанова лекувала чрез леене на куршум. Куршу-
мът се потапя още като е горещ в едно менче с вода. Пострадалият – 
„уплашен“ или „стресиран“, пие от тази вода и уплахата му минава и се 
счита за излекуван.

В Глоджево се заговори за здравеопазване през 1915 г., когато избухва 
болестта Епидемичен въшков петнист стиф, предизвикан от Rickettsia 
prowazekii. Прекъсва се учебният процес в първоначалното училище 
през 1915/1916 година. В училището се открива полева болница, коя-
то се настанява в стаите на началното училище. Тук е командирован да 
потуши огнището на заболяването фелдшерът А. Шатердинов от Бяла 
Слатина, който се проявава като добър специалист. Организира лече-
нието на болните, взема мерки с помощта на общинските служители 
за обезвъшляване на населението. Организират се комисии от учители, 
добри стопани, общественици по махали за просвещаване и убеждаване, 
че въшката трябва да се убие, когато се намери, а не да се пуска на земя-
та под страха от Аллах, че не трябва да се убива. Заболяването взема 604 
жертви и самият фелдшер става жертва на коварната болест.

През 1921 г. официално в село Глоджево се открива медицинска 
служба. Първият завеждащ е бил фелдшерът Марин Кадиев от с. Каме-
ново, Кубратска околия. Той идвал на работа от време на време. Гледал 
работата си през пръсти. Селяните мърморели и негодували от този не-
редовен човек. И в крайна сметка Кадиев напуска селото.

Същата година идва от Русе фелдшерът Петко Ковачев, роден в 
гр. Добрич. Още първата година той станал любимец на цялото село. 
Нямало е човек, на когото да е отказал помощта си, независимо от вре-
мето – дали вали, вее или пече силно слънце. Той бил отзивчив, внима-
телен и неуморен.

Здравната служба, както училището и читалището, нямали сгради. 
Здравната служба се е местела от дюкяна на Димо Дяковски в дюкяна на 
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Нестор Ботев, оттам на друго място и така, докато била построена сграда-
та на Общината. В лявото крило на общинската сграда била настанена и 
Здравната служба. В началото малко хора пристъпвали прага на Здравна-
та служба, кога от страх, кога от притеснение, но Петко Ковачев успява да 
убеди със своята работа хората и да увеличи пациентите си. Славата му 
на добър доктор се разнася и в съседните села. Започват да идват при него 
каруци с болни от Беловец, Каменово, Равно. Ежедневно пред Здравната 
служба и пред дома му се стичали болни. Той едва смогвал да прегледа 
всички и да им назначи лечение. Нито един болен не е бил върнат, неза-
висимо в кое време на денонощието е потърсил лекарска помощ. Фелд-
шерът Петко Ковачев е работил в Глоджево от 1921 до 1943 г.

От 1943 г. до 1945 г. Здравната служба се оглавява от д-р Петър Ке-
сяков от София. От 1945 г. до 1948 г. медицински лекар е д-р Цвятко 
Цеков Илиев, също от София. Той, освен че се утвърждава като добър 
специалист, се проявява и като общественик. Успява да изиска от кме-
та и общинските служители да наложат на магазинерите и жителите на 
селото провеждане на мероприятия за хигиенизиране на селото, като за 
целта изнася беседи пред жителите на селото за значението на лична-
та хигиена, хигиената на децата и утвърждаването на принципите на 
бита. Д-р Цеков в качеството си на секретар на партийната организация 
допринесе много за утвърждаването на управлението на ОФ. След д-р 
Цеков в Глоджево бе назначен доктор Евгений Назъров, роден в гр. Русе. 
Той е потомствен лекар. Баща му е изявеният по това време д-р Назъ-
ров от Окръжна болница Русе. Още с назначаването си д-р Е. Назъров 
се захваща със задачата да се оборудва Здравната служба с нов инстру-
ментариум. Попълва щата на Здравната служба с необходимия среден 
медицински и помощен персонал. В Здравната служба вече работят два-
ма фелдшери – Иванка Илиева Янева и Станка Михайлова, медицински-
те сестри Калушка Иванова и сестра Маркова, акушерките Стефанка Ал. 
Първанова, Надежда Петкова, Иванка Дочева и Сехер Халилова. Като по-
мощен персонал работят хигиенистът Ради Тодоров, прислужникът То-
дор Иванов и след пенсионирането му – Стефана Тодорова, шофьори на 
линейката са били Драган Недев, Христо Димитров и Мехмед Генджев. 
За кратко време д-р Назъров става любимец на жителите на Глоджево. 
Денем той приемаше в амбулаторията, а вечер с чантата обикаля там, 
където има болен човек. За много късо време той познаваше хората от 
населеното място. Д-р Назъров стана инициатор да се разкрие болница в 
Глоджево. Така през 1960 г. се разкри селската болница в преустроената 
къща на Илия Петров (бай Илия), дошъл от Върбица и построил дву-
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етажна къща с два входа, с много стаи и санитарни възли.

Д-р Назъров провежда оперативка с личния състав – 1960 г.

В състава на болницата са: д-р Е. Назъров – гл. лекар, медицинс-
ки фелд шери Иванка Илиева Янева и Станка Михайлова, акушерки 
Надежда Петкова, Иванка Дочева и Сехер Халилова, сестра Калушка 
Иванова и сестра Маркова, хигиенист Ради Тодоров, готвач Георги Си-
меонов Георгиев, санитарки Веска Симеонова Георгиева, Фатме Осман 
Чакърова, шофьори на линейката Драган Недев, Христо Димитров и 
Мехмед Генджев. Готвач на детската кухня е Добра Димитрова и кару-
цар към болницата – Вели Адемов Хаджихафъзов. 

Болницата с всяка измината година укрепваше и се утвърждаваше като 
престижно лечебно заведение за района. Ръководството на Окръжната 
болница в гр. Русе, виждайки тези организаторски качества в д-р Евге-
ний Назъров, го изтегли в гр. Русе и го назначи за главен лекар на болни-
цата, където се пенсионира. И като главен лекар на Окръжната болница 
той продължи контактите си със село Глоджево. Потокът от болни хора 
от селото не спираше, винаги пред неговия кабинет имаше чакащи гло-
джевци. Колкото и да е зает, той винаги намираше време да изслуша 
болния, да го прегледа, да даде направление, а в много случаи напра-
во след прегледа ги оставяше на болнично лечение в Русе. За кратко 
време в Глоджево работи д-р Петър Павлов от гр. Завет, бивш съпруг на 
певицата Лили Иванова, д-р Дабчев от София, д-р Иван Иванов от Велики 
Преслав, д-р К. Караиванов от Кривня. От 1972 г. в Здравната служба 
в Глоджево започна работа медицинският фелдшер Аляйдин Искендер 
Джинниев. Роден в с. Глоджево, израснал и учил до 7-и клас в селото, 
след това завършва училището за медицински фелдшери в Русе. Като 
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млад специалист той много бързо обхвана медицинското обслужване 
на населението в селото. Той познаваше всеки жител на селото, за него 
нямаше почивен ден, той се отдаде изцяло на професията си. Ако не 
можеше да помогне на болния, той със състрадание изживяваше мъката 
на болния. Така той поддържа медицинското обслужване в селото цели 
43 г. и сега, през 2015 г., той продължава да работи в Глоджево. На помощ 
му дойде д-р Айдън Аляйдинов Джинниев, син на Аляйдин, завършил 
Висшия медицински институт и от 2000 г. е главен лекар на Здравната 
служба. Така син и баща – медици обслужват населението, контролират 
хигиената в училищата, магазините и обществените места. Осигуряват 
наблюдение над новородените, контролират ваксинациите, работят 
последователно и целенасочено за повдигането на здравната култура 
на населението. За тази им неуморна и хуманна дейност през 2014 г. 
Айдън Джинниев бе удостоен от Окръжния лекарски съюз с названието 
Доктор на годината. Изискванията за медицинско обслужване от година 
на година се повишават. Сградата в общината, където беше настанена 
Здравната служба, става тясна за медиците. Тогава се заражда идеята да 
се построи поликлиника с всички удобства за медицинския персонал, 
включително и стоматология.

В Изпълнителния комитет се взе решение да се построи поликлини-
ка и ОНС прие предложението на глоджевци. Изготви се технико-ико-
мическо задание. Възложи се на проектантска организация да изготви 
проекта. Но когато дойде време за определяне на парцела за строеж, се 
получи разнобой. Предложението беше поликлиниката да се построи в 
центъра на населеното място. Понеже нямаше свободен парцел, трябва-
ше да се отчужди къщата на Георги Паскалев. Тогавашният кмет Ради 
Тодоров Радев лобира, че не трябва да се дават пари за отчуждаване на 
имоти, когато има други празни парцели. И така той посочи един парцел 
в близост до неговата къща, която се намира в края на селото. Целта му 
беше да построи поликлиниката до неговата къща, за да има обществе-
на постройка около него. Така той промени решението поликлиниката 
да бъде в центъра на селото и се построи на свободен парцел в югоза-
падния край на селото, като остана далече за пациентите от Долната и 
Добруджанската махала. Поликлиниката е построена с разгърната площ 
300 кв. м. На партерния етаж от лявата страна е медицинското обслужва-
не, кабинетът на завеждащ Здравната служба Айдън Джинниев, каби-
нетът на фелдшера и манипулационни зали, а в дясното крило на по-
ликлиниката се помещава зъболекарският кабинет със стол за работа 
на зъболекаря и чакалня за пациентите. На втория етаж на сградата са 
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разположени аптеката и няколко апартамента за обслужващия персонал. 
През 2008 г. лекарите Аляйдин Джинниев и синът на Аляйдин привати-
зираха поликлиниката и от 2008 г. тя функционира като частна.

При новите условия в новоизградената сграда се настани комфортно 
Здравната служба. Поликлиниката работи денонощно. По всяко време 
приема пациенти. 

Освен това Аляйдин Джинниев и главният лекар Айдън Джинниев 
ежедневно посещават болни по адреси. В поликлиниката работят дълго-
годишната мед. сестра Недафет Шефкъ Ризова с трудов стаж 30 години, 
Сюлбие Адем Исмаил, дългогодишната акушерка с трудов стаж над 35 
години, съпруга на Аляйдин Джинниев – Хабибе Джинниева, и дъще-
рята на Аляйдин Джинниев – Сениха Джинниева, магистър фармацевт. 

Д-р Айдън Аляйдин Джинниев успя да сплоти колектива. Медицинс-
ката служба се ползва с уважението на населението на с. Глоджево. За 
тази позитивна работа д-р Айдън Джинниев беше удостоен през 2011 г. 
със званието Семеен лекар на годината от Българския лекарски съюз, 
през 2012 – за Лекар на годината от Районна комисия на Българския 
лекарски съюз, през 2014 г. получи приз за утвърждаване на професията 
семеен лекар на Общопрактикуващите лекари в гр. Русе. 

Д-р Айдън Джинниев е удостоен с отличието 
Медик на годината – 2012 г. на Районната колегия 

на Българския лекарски съюз – гр. Русе.

Зъболекар
До 1939 г. в с. Глоджево не е имало зъболекар. Населението е ползва-

ло зъболекарски услуги в градовете Кубрат, Разград и Русе. Идвали са 
зъболекари от съседните села – Каменово, Сеново, Ветово, които рабо-
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тят по два дни в седмицата. В Глоджево идва д-р Иван Петров от гр. Русе 
и работи в селото цели 13 г. От 1959 до 1964 г. зъболекар в Глоджево е 
д-р Лиляна Назърова от гр. Русе. От 1964 до 1979 г. зъболекар в Гло-
джево е нямало. Населението се е обслужвало по два дни от седмицата 
от д-р Джана Сапова от гр. Сеново и е ползвало услуги на зъболекари 
от Кубрат, Разград и Русе. От 1979 до 1982 г. зъболекар е д-р Славчо 
Страхилов Цоков от гр. София. През 1966 г. се построи новата сграда 
за поликлиниката, където е отделено място за зъболекарски кабинет, 
манипулационна, чакалня и сервизни помещения. От 1983 г. до 1986 г. 
зъболекар в Глоджево е д-р Айдън Генджев, от 1986 до 1993 г. зъболе-
кар в Глоджево е д-р Антон Петров Мануилов от гр. София. От 1994 до 
2015 г. зъболекар в Глоджево беше д-р Атанас Атанасов, по рождение 
софиянец. Купи къща в Глоджево и се смеси с населението на селото. 
Той оборудва зъболекарския кабинет с нов инструментариум. Понеже 
имаше много пациенти, той изискваше строго да се спазва часовият гра-
фик на всеки отделен пациент. Той беше вежлив към пациентите си и не 
се сърдеше, когато през нощта някой го събуди за спешен случай. Той 
отиваше в кабинета и обслужваше пациента. Не е имало случай да върне 
някого, защото е време за обяд или е краят на работния ден. През 2015 г. 
д-р Атанас Атанасов се пенсионира. 

От 2015 г. зъболекарският кабинет се обслужва от Медина Апазова, 
която тепърва предстои да прояви своите професионални качества.

Червен кръст
През 1960 г. се учреди Дружеството на Червения кръст в Глоджево с 

ръководител д-р Евгений Харалампиев Назъров. 
В Дружеството членуваха много жители от селото. Дружеството ре-

довно провеждаше събрания, на които лица с медицинско образование 
изнасяха беседи по: оказване на първа медицинска помощ, мерки за 
предпазване на кооператорите в полето от слънчев удар и боравене с ме-
дикаменти от първа необходимост. Обучаваха се и младежи за оказване 
на първа медицинска помощ.

Особено активни бяха членовете на Дружеството при провеждане на 
кампания по кръводаряване. Те разясняваха и агитираха населението за 
даване на кръв. Работниците от полевъдните бригади на стопанството с 
песен се явяваха пред пунктовете за вземане на кръв. 

По-късно към Дружеството се сформира санитарна дружина от 30 
членове. Това бяха младежи, които се обучаваха във военновременна 
обстановка да обслужват ранени. В санитарните дружини влизаха ме-
дицински лица: фелдшерите Иванка Янева, Станка Михайлова, мед. 
сестри Н. Маркова, Калушка Иванова и червенокръстците Събка Раде-
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ва, Труфка Цонева, Руска Димитрова Димова, Петка Димитрова Делче-
ва, Пенка Тодорова Неделчева, Христанка Пасева, Донка Симеонова, 
Иринка Ганева, Тодорка Иванова и др. 

аптека
До 1957 г. в с. Глоджево аптека не е имало. Медицинският лекар в 

един шкаф е поддържал минимум от медикаменти, които са му били 
необходими при спешни случаи.

Лекарите пишели рецепти, а пациентите са прибягвали до услугите 
на аптеките в гр. Кубрат, Разград и Русе. През 1958 г. се открива аптека в 
сградата на Общината, но на следващата година е преместена в дюкяна 
на Косьо Димов Косев. Пръв аптекар е Емилия Манева. 

През следващите години аптекари са били:
Емилия Манева, снаха на Глоджево .............. 1958 – 1962 г.
Дора Косева Иванова от Глоджево ................ 1963 – 1965 г.
Николинка Йорданова, снаха на Глоджево ... 1965 – 1969 г.
Неждет Мустафов от гр. Русе. ....................... 1970 – 1978 г.
Айше Мустафа от гр. Кубрат .......................... 1978 – 1979 г.
Назиме Ахмедова от гр. Кубрат...................... 1980 – 1981 г.
Зекие Еюбова Ахмедова .................................. 1982 – и дне.
Сениха Аляйдин Джинни от Глоджево – магистър фармацевт – днес.

През 1981 г. Аптечно управление гр. Разград изкупува къщата на Илия 
Петров Илиев, реконструира я изцяло, като на втория етаж са обзаведе-
ни кабинети и стаи за отдих, а на партерния етаж се изгражда аптека, със 
складови помещения за лекарства и магазин за продажба. В тази сграда 
аптеката работи до изграждането на самостоятелна сграда за поликли-
ника, където се помещава и днес.

Аптеката отговаря на нивото на изискванията на населението на Гло-
джево, винаги да бъде на разположение на пациентите и да осигурява 
ежедневно търсените лекарства. 

Дрогерия
През 1990 г. в с. Глоджево Калинка Петкова Василева откри аптека 

дрогерия. В тази аптека се продаваха лекарства без рецепта и стоки за 
бита. В аптеката се продаваха билкови препарати, кремове, сиропи за 
деца и др. Дрогерията разви добра дейност, просъществува в годините и 
продължава да работи.

През годините 1944 – 1998 г., по време на т. нар. социализъм, гло-
джевци имаха придобивки, свързани със здравеопазването: безплатна 
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млечна кухня за приготвяне храна на новородените, безплатни прегледи, 
безплатно лечение, лечение в санаториуми за сметка на предприятието, 
където работеше работникът. С демократичните промени в държавното 
управление и влизането на България в ЕС тези преференции бяха загу-
бени. Доходите на голяма част от населението не стигат да си покрият 
разходите от първа необходимост – вода, ток, телефон, храна, лечение и 
лекарства. Най-потърпевши се оказаха пенсионерите, които се нуждаят 
освен от средства за преживяване, така и от скъпоструващи лекарства и 
лечение. 

Съобщения
Телеграфопощенска станция (ТПС) в Глоджево не е имало.
Съобщенията са се осъществявали от 1937 г. по един-единствен те-

лефон, който се намирал в Общината. Всеки, който желае да разгова-
ря по телефона със свои близки, отива в Общината и дава поръчка до 
гр. Кубрат, където се намирала телефонната централа. Централата прие-
мала поръчката и започвала да търси насрещния абонат, а лицето от Гло-
джево, което е дало поръчката, изчаква, докато се осъществи връзката.

През цялата година се извозваха пощенските пратки, колети, писма, 
както и пътниците до Кубрат и жп гара Ветово. Използваше се кару-
ца, а зимно време – шейна. Каруцата беше кабриолет, единствен в на-
шия край, и същевременно возеше пътници от Кубрат до гара Ветово и 
обратно. Всеки искаше да се вози на кабриолета, тъй като не тръскаше, 
защото беше с ресори над осите. Каруцари на пощата са били Стефан 
Данев, Димитър Николов (Кьосето), Абтула Ариф (Кехая Абтула).

Дейността на ТПС след 1950 г. се разширява. Доставена е централа, 
която свързва телефонните разговори в населеното място, а избирането с 
други населени места продължава да се осъществява чрез Кубрат.

Развива се постоянна и сигурна дейност по кореспонденция с писма. 
Те вече не са само обикновени писма, но се приемат и изпращат препо-
ръчани и дори с обратна разписка. По този начин ТПС носи отговорност 
за този вид кореспонденция. Развива се в много големи размери изпра-
щането и получаването на колети.

Допълнителна дейност е вече раздаването на пенсиите и събиране на 
пари от ползвателите на ел. енергия.

ТПС Глоджево беше с най-голям обем дейност в бившата околия 
Кубрат, тъй като тогава селото наброяваше 5086 жители. ТПС Глоджево 
многократно беше обявявана като първенец в системата от окръжните 
станции на съобщенията. 

За много добрата работа са допринесли началниците на станция-
та Боби Иванов Бобев от с. Побит камък, Разградски окръг, завършил 
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средно техническо образование по съобщенията. Той беше първият на-
чалник на пощата в Глоджево от 1937 г. и работил като такъв до 1950 г. 
Образцов пощенски служител, винаги униформен, спретнат, напет, стро-
го взискателен към себе си и към служителите на пощата, а също и към 
клиентите на пощата. 

След пенсионирането му длъжността му беше заета от Кръстинка 
Пенчева в периода 1950 – 1956 г. По-късно началник беше Тодор Цвета-
нов от 1956 до 1961 г. Най-дългогодишният началник, от 1961 до 2001 г., 
беше Стефан Василев Бонев, служил цели 20 г. до пенсионирането си. 
По негово време ТПС се премести в собствена сграда и пусна в експ-
лоатация автоматична централа, с което абонатите можеха да набират 
без посредник и автоматично да изберат населените места от общината, 
а по-късно – и цялата национална система. През 1969 г. пощата имаше 
1120 абонати. След Стефан Василев от 2001 г. до 2011 г. станцията се ръ-
ководи от Назенде Исмаилова, а от 2011 г. и досега началник на станция-
та е Гюлер Неджатиева. 

Като телефонистки са работили Кръстинка Пенчева, която за ня-
колко години беше началник на станцията, Петинка Стоянова Генче-
ва, която обслужваше едновременно телефонната централа и местния 
радиотранслационен възел. По това време, 1960 – 1975 г., почти всяка 
къща имаше радиоточка, по която се предаваше информация и съобще-
ния. Не се чувстваше необходимостта от барабана на бай Върбан. Пе-
тинка Стоянова организираше предавания по въпросите на земеделието, 
медицинското обслужване, просветното дело и културата, като за целта 
ангажираше различни специалисти от различни сфери на обществения 
живот: агрономи, инженери, икономисти, лекари, учители и др. 

Като пощальони са служили от 1950 до 1961 г. Стефан Иванов Шолов 
и Ради Аврамов Радев, през периода 1961 – 1970 г. са били Иван Петров 
Маринов и Вели Хюсеинов Тираки, от 1970 до 1986 г. са Хасан Яку-
бов и Мехмед Чакъров, когото местното население нарече „Телефонджу 
Мехмед“, от 1986 г. са Зелиха Топалахмедова и Васвие Ибрахим, от 1996 
до 2002 г. е Фатме Делихасанова, и Халиме Карасюлейманова – от 2002 г. до 
2015 г.

Най-важният служител на ТПС Глоджево, който служи дълги години като 
телефонен техник, е Йордан Неделчев Чолаков. Той беше отзивчив, отзовава-
ше се на повикванията на телефонните абонати по всяко време – делник или 
празник, в дъжд и сняг.

Всички тези служители са били образцови в работата си. Всеки ден те 
имат контакт с жителите на селото. Всеки ден те чукват на нечия врата, за да 
донесат добра вест.
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Най-впечатляващ от служителите в ТПС беше пощальонът Стефан Ива-
нов Шолов. Той беше млад, още юноша, облечен в пощенска униформа, с 
фуражка, препасал пощальонската чанта през рамо, възседнал важно слу-
жебния велосипед и важно, на пръсти, върти педалите. Минава по главната 
улица, а децата го посрещат и изпращат с възгласи „ура“. 

ТПС в с. Глоджево през цялото това време е била на висотата на обществе-
ните потребности. Тя успешно продължава и след 2015 г. Едно само съобщи-
телно средство, макар и примитивно, но то беше стъпка към цивилизацията и 
хората можеха да общуват с близките си, които се намираха в други градове и 
държави, чрез телефона, писмото, телеграмата и с колетна пратка. 

Транспорт
Превозните средства в далечното минало бяха конските каруци и шейните 

през зимата. Имаше волска и биволска кола от Глоджево по стария римски 
път Русе – Шумен и Варна и обратно. Пътували са керванджиите от Глодже-
во: братята Исмаил и Хасан Апаз, Джингъл Сали, Чивгановци.

През 1939 г. селото е свързано с окръжния град Русе посредством малък 
частен автобус, собственост на Иван Качалунов от с. Писанец, Русенско. 
Автобусът тръгва сутрин рано в 5 часа от Глоджево, минава от Ветово, Писа-
нец, Бъзън и пристига на последната спирка – Писанския хан в Русе. Следо-
бед в 18:00 часа потегля обратно за с. Глоджево. Пътуването с автобуса беше 
голяма придобивка за населението на Глоджево. С увеличаването на пътни-
ците собственикът откри линия Глоджево – Смирненски (Княжева поляна) 
– Тетово – Ново село – Червена вода – Русе и обратно, а в 18 ч. – за Кубрат, 
Сеново и Разград. Редовен автобус имаше от 1945 г. 

Първият мотоциклет в Глоджево от 1943 г. беше на Величко Савов. Се-
мейството имаше вършачка и трактор, а синовете му – Савчо Величков Савов 
(големият) и Димитър Величков Савов, с мотоциклета обслужваха трактора 
и вършачката. Мотоциклетът беше „Аво“.

След тях и механикът на вършачката Кяшиф Торлак си купи мотоциклет, 
също и Адем Камберов.

Първата лека кола „Рено“, спечелена от игра на тото 6 от 49, в селото е 
на Панко Минков Чолаков. Почти по същото време с лека кола се снабди и 
Георги Атанасов Нейков от получено наследство, последва го Адем Камбе-
ров с лека кола „Волга“, а след това леките коли се увеличиха.

След 1946 г. селото бе обслужвано от автокомбината Разград. Бяха пуснати 
автобусни линии, които обслужваха населението Глоджево – Кубрат; Глодже-
во – Разград; Глоджево – Русе. Разписанието на автобусите беше синхрони-
зирано с движението на влаковете на гара Сеново и Ветово. От 1960 г. се 
ползва и самолетен транспорт от летище Русе и летище Бухово (Търго-
вищко), които бяха закрити през 1998 г. 
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Гл. V. РеЛИГИЯ
В Глоджево е имало две религии: източноправославна и ислям.
До 1887 г. в селото се е проповядвал единствено ислямът. До 1905 г. 

в Глоджево няма население, което да изповядва източноправославна-
та религия, няма църква, няма църковно служене. Със заселването на 
българите след Освобождението възниква въпросът как новодошлите 
заселници християни ще изповядват религията си. 

ХРИСТИЯНСКа РеЛИГИЯ
От 1905 г. до 1927 г. всички църковни обрeди – венчаване, кръщения и 

други са се изпълнявали в църквата в с. Ветово, Русенска област. След уве-
личаването на броя на българите заселници, които изповядват източното 
православие, църковната служба се е водела в една от класните стаи на 
новопостроеното Основно училище. От 1914 г. е идвал в Глоджево отец 
Василий, който е изпълнявал църковната служба и църковните обреди. 
Всичко това допълнително е създавало трудности на училищното ръ-
ководство и учебния процес. Възниква идеята да се построи църковен 
храм. Идеята се споделя от цялото население на селото. В строителство-
то на храма вземат участие всички жители на селото – и християни, и 
мюсюлмани. Участието се изразява в доставка на строителни материали 
и строителни работници. Строежът на църквата започва през 1927 г. На 
следващата година църквата е била покрита. Но след покриването, обза-
веждането се е проточило във времето. Всяка следваща година жителите 
на селото събират помощи и дарения. Майсторът предприемач Христо 
Конаров обаче не бързал да предаде обекта. Той често идвал на работа, 
но като дойдел, се запивал. Църквата си стояла недовършена в центъра 
на селото, а годините се търкаляли една след друга.

Кметът Андрей Чернев проявил отново своя организаторски талант, 
като още веднъж поканил населението за помощ – дарение за обзавежда-
не на църквата. Не! Той заставил по-богатите да помогнат за последен 
път при обзавеждането, изографисването, доставяне на полилеите, 
доставката на свещници, тронове, обзавеждане на олтара, и наистина 
е успял. Цялото обзавеждане е било подарено от по-заможните селяни. 
Най-значимо участие при обзавеждането е взел Захари Манев, брат му 
Стоян Манев, Александър Зидаров, Кою Ангелов, Стоянка Неделчева, 
известна като баба Узунка, която е най-заможният човек по това вре-
ме в селото, Христо Влаев, Иван Петров, Кою Ботев, Станьо Ботев, 
Георги Колчев и др. Официалното откриване на църквата се превърнало 
в празник на жителите в селото. При освещаването на църквата взема 
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участие владиката Михаил от гр. Русе и църковният хор на катедралния 
храм „Св. Троица“ от гр. Русе. Кметът Андрей Чернев е организирал 
тържествен обяд за селяните, изпълняващи Христовата вяра, и гостите, 
в двора на основното училище.

След обяда Захари Манев поканил владиката, кмета и първенците на 
селото в дома си на кафе, тъй като неговата къща е била най-обзаведена. 
А църковният хор отсяда в дома на Петко Ковачев – медицински фелд-
шер. Целият квартал се огласявал от песните на хористите от русенския 
катедрален храм.

Освещаването на църквата и празникът по откриването дава голям 
отзвук в населението, много след това те ще си спомнят за дядо влади-
ка – Доростоло-червенски митрополит Михаил, за хора на катедралния 
храм, за новата църква, която блести от изографисване и от полилеите и 
най-вече, че селото има обреден храм. 

Свещеници, които са работили в с. Глоджево: отец Василий от Ветово, 
отец Димитрий от Ветово, отец Михаил от Дянково, който е обслужвал 
най-много време църковния храм, отец Васил от Кривня, отец Иван от 
Просторно, отец Цоньо от Цар Калоян, отец Иван Неделчев от Кубрат, 
отец Димитрий Феодосович Терзи, отец Свилен Христов Сегалов от 
гр. Кубрат.

Възнаграждението се е изплащало от държавата, като индивидуална-
та заплата за всеки се определяла от владиката.

През 1937 г. църквата е оземлена с 50 дка обработваема земя, която 
ежегодно се дава на търг за обработка от населението. С приходите от 
наема за земята църковното настоятелство изплащало възникнали разхо-
ди. 

В църковното настоятелство по-продължително време са били: Иван 
Топалов, Ради Аврамов Радев, Димитър Стефанов Недев, Георги Стой-
чев, Захари Манев и др. Певци в църковния хор са били: кметът Андрей 
Чернев е бил диригент на хора, Димитър Недев, дядо Драган Заверата, 
Цонка Неделчева Друмева, Неда Косева Димова, Никола Недев, Недко 
Димитров, Андрей Колчев, Неделчо Генчев, Косьо Райков, Райко Гатев, 
Игнат Гатев, Д. г. Петкова, Стефан Драганов, Петко Генов, Сава Райкова, 
Мария Друмева Иванова (Череза) и др.

Най-продължително време клисарка в църквата е била баба Неделя 
Славова, от 2015 г. е Стойка Недкова Станева.

Касиер на църквата е Петинка Аврамова. 
Православната църква в Глоджево в момента – 2015 г., като сграда 

се нуждае спешно от ремонт. Появиха се течове по кубето и покрива, 
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мазилката под водосточните тръби е паднала. С всяка измината година 
стихва богослужението поради драстичното намаляване на българското 
население. Не след дълго църквата в Глоджево ще остане храм на култу-
рата поради липса на богомолци.

Друга религиозна формация е съботянството, появило се с идването 
на Иван Денев от с. Галово, Горнооряховска околия. В селото неговите 
последователи ги наричаха петдесятници, което не е правилно. Събо-
тяните нямаха религиозни обреди като кръщение, венчане, погребален 
ритуал. Съботата признаваха за почивен ден и нищо не работеха в този 
ден. За тях обредността е само в четене на Библията.

Ислямът 
Първата по-масивна сграда в Глоджево, която се откроявала сред 

скромните селски къщички, е била джамията, построена през 1702 г. в 
долната махала. 

През 1759 г. била построена Голямата джамия и повече от сто години 
се ползвало дървеното ѝ минаре. Много по-късно, едва през 1926 г., те-
тевенският дюлгерин Илия Тотев и неговите помощници Неделчо Ганев 
и Мехмед Яшар Кайакчи изградили високо каменно минаре.

Третата джамия, наричана Малкия мечет, е построена през 1931 г. с 
дървено минаре. Построена е от глоджевския майстор Иван Габровски. 
В Малкия мечет почти не са извършвани богослужения. Както във всеки 
храм, и в глоджевските джамии е имало Свещена книга – Коран. Тя уче-
ла мюсюлманите, че „Аллах дава живота и той го взема“, че има „Този 
свят и онзи свят“, че вярващите не трябва да забравят това. 

За да накарат боговете да им помагат, вярващите измислили молитви-
те и данъците. Няма религия без молитви и данъци, без тях тя не можела 
да съществува масово и трайно в историята на човечеството. Молитвите 
трябвало да умилостивят боговете, да ги накарат да обърнат внимание 
на молещите се. Данъците пък трябвало да възнаграждават в предплата 
боговете за добрините, които вярващите очакват да получат от тях. Спо-
ред Корана в култово-обредната практика на мюсюлманите съществу-
ват две групи молитви (намази) – всекидневни и периодични. Строго 
канализирани били всекидневните. Според тях всеки мюсюлманин бил 
длъжен да се моли 5 пъти на ден – от зазоряване преди изгрев-слънце 
до нощем преди лягане. Периодичните намази се спазвали стриктно при 
петъчните богослужения. Петък е седмичният празник на мюсюлмани-
те, а неделята е празник за християните. Периодични молитви се спазват 
при постене през мюсюлманския месец Рамазан, при двата – голям и ма-
лък Байрам, при слънчево или лунно затъмнение. Тези молитви форми-
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рали съзнанието на хората, че всеки ден всяка част от човешката душа 
е в ръцете на Аллах. Освен това в задължения на вярващите влизали и 
ритуалните измивания. В исляма, както във всяка развита религия, съ-
ществувала сложна система на данъци, която била така обоснована, че 
вярващият не можело да намери спокойствие, ако не ги заплаща.

Първият данък – зекятът, се раздава на бедни, вдовици, сакати и др. 
Така „правата вяра“ се представя като дълбоко хуманна, като изпълнена 
с човещина и в съзвучие с изконните стремежи на хората за разпреде-
ление на благата, за хуманен ред в техния живот. И когато вярващият 
издължал този данък, това означавало „отърване“, очистване от „грехо-
вете“. 

Другият данък е бил „фитрето“. Шериятът задължавал всеки мю-
сюлманин, който е имал осигурена прехрана за 3 дни за себе си и се-
мейството, да плаща този данък. Според учението на исляма фитрето 
се е давало, за да се признае постът от Аллах през месец Рамазан. Без 
заплащането му постът нямал никакво значение: не водел до опрощава-
не на греховете, не откривал пътя към мечтания Рай.

Приблизително такава била същността и на третия данък – „девир“. 
Той се е заплащал от семейството на починалия. Считало се е, че по-
чиналият може да не е изплатил всичките си дългове, че може да има 
неопростени грехове, затова близките му трябвало задължително да пла-
тят този данък. Ако нямали такава финансова възможност, те не можели 
да погребат починалия по религиозен обред. Затова бедните хора прода-
вали мило и драго, за да не ги обвинят, че са безверници.

Особено важно място в системата на мюсюлманската култова 
обредност заемал Байрамът. Освен седмичния празник в петък, мю-
сюлманите празнували и рождението на Пророка. Специалистите смятат, 
че това е своеобразно подобие на Рождество Христово. Тогава вярващи-
те устройвали пищни мевлидски тържества. Мюсюлманите празнува-
ли деня на възнесението (една трансформация на Великден) и деня на 
мъченическата смърт на внука на Пророка – шиитския имам Хюсеин. 
Но централното място в мюсюлманската религия заемали Рамазанът – 
големият пост на исляма, и Курбан Байрам. За Рамазана мюсюлманското 
духовенство давало „божествено“ осветление, оправдание и изисквания. 
Според него Рамазанът е бил указан лично от Аллах. В подкрепа на това 
твърдение се разказва една легенда, според която в дните на месеца Ра-
мазан Аллах бил показал най-голямата доброта към човечеството, като 
му изпратил чрез своя ангел Джебраил откъси от книгата за ръководство 
в неговия живот – Корана. От благодарност за това „Велико Божие дело“ 
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вярващите мюсюлмани трябвало да спазват пост от ранна утрин до 
късна вечер през всичките дни на свещения месец Рамазан.

Истината, разбира се, била съвсем друга. Постът през Рамазан бил 
стара традиция на арабите, която ислямът след появяването си не се 
осмелил да отхвърли. Това заимстване било описано дори в Корана: „О 
вярващи, предписан ви е пост, както бе предписано и за онези, преди 
вас“. Този мъчителен пост завършвал с тридневна радост, дните на Ра-
мазан Байрама. За да представят Курбан Байрам като свещено задължи-
телен, мюсюлманските духовници и фанатици разпространили една ле-
генда, която е доста плътно заимствана от юдейската и християнската 
религия. Тя разказва следното: Живял някога правоверник Ибрахим. Той 
обаче нямал мъжка рожба. Та молил Бога всеки ден да го дари с такава. 
Ибрахим обещал на Бога, ако го дари със син, да му го принесе в жертва 
(Курбан), и наистина му се родило момче – Исмаил. Когато пораснало 
момчето, бащата посегнал да го заколи за курбан на Бога. Но се появил 
ангел Джебраил, който заповядал от името на Бога вместо сина си, да 
принесе в курбан, като жертвоприношение, един къносан овен (коч).

Същото се разказва и в Библията, по-точно в Стария завет: Праведният 
Аврам нямал дете. Жена му Сара била вече стара, а Аврам наближавал 
100-те години, но по волята на Бога тя родила син, когото нарекли Исак. 
Когато Исак пораснал, Бог рекъл на Аврам: „Вземи едничкия си син 
Исак, когото ти обичаш, иди в земята Мория и там го принеси в жертва 
на една от планините, която ще ти покажа“. Аврам отишъл на посочено-
то място, направил жертвеник, наслагал дърва за огъня, вързал сина си и 
го поставил на жертвеника. Когато посегнал да го заколи, ангел Гавраил 
му извикал високо: „Авраме, не вдигай ръка върху момчето и не му пра-
ви нищо, защото те познах, че се боиш от Бога и не пожали едничкия си 
син за мене…“. Зад ангела стоял овен, който той дал да го заколи вместо 
Исак…

И всичко това се правело, за да се насажда в съзнанието на вярващите 
фанатизъм и презрение към възможностите на човека и смисъла на не-
говия земен живот.

Всеки вярвал на своя Бог и му служел, доколкото можел, в което 
изключение не прави и населението от Глоджево.

Гробища

Български гробища
Българското гробище датира от 1900 г., тъй като до Освобождението 

на България в Глоджево не се налагало да има български гробища. За 
български гробища е отреден парцел от 30 дка на поляната в южния 
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край на селото, в съседство с действащите мюсюлмански гробища. Две-
те гробища са заобиколени с еднометров ров, за да не влизат животни и 
да не строшат надгробните камъни. Това гробище се ползва до 1965 г., 
до запълването му. Последният човек, погребан в това първо гробище, 
е Недьо Николов Недев, бежанец от Добруджа, пристигнал в Глоджево 
през 1928 г. 

Новото гробище се измества в местността Арпалък (Чапар ба) в съ-
седство с действащо мюсюлманско гробище. Първият човек, погре-
бан в новото гробище, е през 1965 г. Новото гробище първоначално бе 
оградено с бодлив тел, но крави, овце и животни влизаха и повреждаха 
надгробните камъни. Общината построи сграда за обреди при погребе-
ния, но по време на преходния период след 1998 г. сградата беше ограбе-
на. Свалени бяха прозорците, вратите, извадени бяха тухлите, от сграда-
та остана бетоновият скелет. 

През 1971 г. гробищата бяха смесени, погребваха се в един и същ 
парцел християни и мюсюлмани. Само по надгробните камъни може-
ше да се разбере кой е погребан. По-късно, към 1980 г., отново имаше 
отделни гробища. През 2004 г. Община Ветово финансира и изгради ма-
сивна ограда от тухли, поставиха се врати и сега гробищата се поддържат 
в добро състояние.

Мюсюлмански гробища
От заселването на населението в с. Глоджево след напускане на 

чумното огнище в Коджаман за Долната махала се изгражда гробищен 
парк в местността Кору дереси в съседство с голямата черница на пътя 
Саръ баир, свързващ Кубрат с Глоджево. Това гробище се запълни през 
1970 г. До него се даде нов парцел за разширение. Но този парцел беше 
на наклонен терен, зимно време и при дъждовно време трудно се извърш-
ваха погребалните ритуали. Това наложи през 2000 г. да се изоставят и 
тези гробища и да се отреди парцел на подходящ терен. Такъв терен се 
определи в съседство със старите гробища в местността Керезли харман 
на самия път Глоджево – Кубрат. Гробищата се оградиха с оградна мре-
жа и се поддържат в много добър вид. 

Другите мюсюлмански гробища бяха в южния край на с. Глоджево, 
до които бе отделено място на първото християнско гробище. Това са 
изселниците, напуснали холерното огнище от бившето село Хошконду 
и заселили се в южния край на Глоджево. След като се запълни през 
1965 г., погребенията се извършваха в новото гробище в местността 
Арпалък (Чапар ба). 

Мюсюлманско гробище, което след заселването на преселниците от 
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Върбица, Мусина, Ново село, Разград, Сеново, Кривня и др. остана в 
чертите на селото – това е най-старото гробище, наречено Чапар ме-
зарлък (Чапарово гробище). Наречено е така, понеже около гробищата 
са живели много хора от рода Чапар. Погребения в това гробище бяха 
преустановени, макар да съществува от 3–4 века, защото нямаше вече 
камъни и беше се превърнало в поляна, където пасяха селските говеда. 
Впоследствие със съгласието на областното мюфтийство в Русе бе даде-
но за нива на Салим Таракчиев.

Друго замразено мюсюлманско гробище е в местността Юк ясак. Това 
е много старо гробище, където може би повече от 2 века не са извършвани 
погребения, добре оградено и защитено, със запазени всички надгробни 
камъни. Всъщност в Глоджево има два гробищни парка за погребването 
на мюсюлмани. Това са в местностите Керезли харман и Арпалък на 
пътя за с. Смирненски или т. нар. улица „Баба Тонка“ в селото.

Черкезки гробища
Населението на село Глоджево изолирало дошлите 20 семейства 

черкези и не ги приели в селото да живеят съвместно с тях. Не позволява-
ли младите жители на Глоджево да се женят за тях и не допускали какви-
то и да са отношения с тях. Причината била, че те били крадливи, убива-
ли, устройвали побоища. На тях е бил отреден парцел за гробищен парк 
на източния край на селото, където в момента е лозето на дядо Аврам, 
ясакът на Адем Карачобан и имотът на Салим Вели Саравели. Този парк 
е на пътя, водещ от Глоджево за с. Равно. Черкезите напускат Глоджево 
и в този парк повече не се правят погребения. Гробището беше обрасло 
с храсти и трева. Джамийското настоятелство даваше на търг гробището 
за паша на животните. През 1960 г., с разрешение на областния мюфтия 
и със съгласието на джамийското настоятелство, тогавашният Кър хо-
джа, прибраха надгробните камъни в джамията и площта се разора и се 
превърна в нива.
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Гл. VI БЛаГОУСТРОЯВаНе
До Освобождението на България от турско робство най-голямата 

сграда е била джамията. Къщите са били плетени от пръти, замазани 
с глина и покрити със слама. Улиците са били криви и тесни, без да 
се спазва някакъв план при изграждането им. Пролетно време са били 
трудно проходими от кал, а лятно време, и особено юли и август, в го-
рещите месеци вечер, когато се прибират стадата от паша, в селото се 
образувала димна завеса от прах, а листата на дърветата побелявали от 
прах. В селото имало много могили, издигнали се от вековни сметища, 
вече угнили и превърнати в пръст. Водата се е носела от кладенци. За 
хигиена въобще не може и дума да става. Нямало баня. В селото се води 
много примитивен живот. 

След Освобождението българското правителство не предприема 
нищо, за да се подобри животът на това население. Със заселване на 
български елемент също няма никаква промяна, извършва се смяна на 
собствеността, тези жители, които се изселват и заминават за Турция, 
продават нивите си, къщите си, едните заминават, други се заселват, но 
някакви съществени, позитивни промени няма. Освен това новите за-
селници, които са намерили просторно място – ливада и пасища между 
двете махали, започват да строят през периода 1900 – 1905 г. големи 
къщи, с прави, широки улици в центъра на селото. Такава е улицата на 
Ботевските, улицата на Станчо Цонев, сега Мехмед Солак, улицата на 
Трендафил Георгиев, сега Баки Солак, улицата пред Здравната служба и 
всички улици в центъра. Тези улици осезателно се различават от улици-
те, прокарани в двете махали при заселването си през 1774 г. Стремежът 
на новодошлите българи от 1915 г. е бил да се устроят, да построят къща, 
да закупят добитък, да закупят ниви. Инфраструктурата не е била обект 
на тяхното внимание. Едва след 1920 г., по време на управлението на 
правителството на Александър Стамболийски, с новия закон за аграрна-
та реформа и въвеждане на трудовата повинност и писмената реформа, 
населението в Глоджево започва да изгражда населеното място.

С въвеждането на закона за трудова повинност правителството отваря 
широк фронт за действие на общините и кметовете. В Глоджево тогава се 
заговорило за строеж на шосета с трошена каменна настилка. По време 
на управлението на правителството на Александър Стамболийски през 
1920 – 1922 г. е изградено шосето за гр. Кубрат с дължина 14 км и ширина 
6 м. Това са хиляди кубически метри камък, които трябва да се добият 
от каменната кариера, да се извозят до шосето, да се нареди основата 
(основният калдъръм) и да се валира с валяк. След това да се застели с 
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трошен чакъл на ръка с малко чукче. По данни от протоколите на Общи-
ната в шосето Глоджево – Кубрат са вложени 16 800 куб. м ломен камък 
и 12 600 куб. м трошен чакъл. Всичко това се извършва на ръка, извозва 
се с волска кола, а трошеният чакъл се разстила, като се пренася с ръчна 
количка. Това е един много трудоемък процес и труден за извършване.

В 1925 г. в Община Глоджево е получен от окръжното трудово бюро 
проект за градоустройствен план, но той не заработва. Прави се по нещо 
на принципа кой съветник ще получи благоразположението на кмета, за 
да направи шосе в неговата улица, кой от заможните жители ще издейства 
неговата улица да се шосира. Но цялостен благоустройствен план не 
се е прилагал. Едва през 1934 г. правителството на Кимон Георгиев за-
дължава кметовете да изготвят 5-годишен градоустройствен план. Спо-
ред упътване на Главна дирекция на трудовата повинност, изпратено от 
окръжните трудови бюра до общините, се казва: Съгласно чл. 44 от пра-
вилника за прилагането временната трудова повинност, всички общини 
са длъжни до 15.11.1934 г. да изработят и да представят в окръжните тру-
дови бюра 5-годишен градоустройствен план за времето от 01.01.1934 г. 
до 31.12.1938 г., за да се подпомогне Общината. Изпратени са образци 
– тетрадки, в които да попълнят протоколите: за назначаване на коми-
сията, натоварена с изработването на 5-годишен благоустройствен план, 
на Общинския съвет за приетия 5-годишен благоустройствен план, за 
работа с временната трудова повинност за годините: 1934, 1935, 1936, 
1937, 1938 г., и констативен протокол за свършената работа през 5-го-
дишния период.

Във висшестоящото разпореждане се казва, че необходимостта от 
този 5-годишен благоустройствен план е предизвикана от желанието да 
се сложи ред в системата на благоустрояването на населените места. Ето 
защо, веднъж съставен, този план и надеждно одобрен, провеждането 
в изпълнение на този план трябва да става без изменение. Тъй като в 
противен случай ще се дойде до същото днешно безредие и слаба ре-
зултатност от прилагането на временната трудова повинност. Като се 
върви по системата на тези 5-годишни благоустройствени планове, 
общината ще може да разчита на едно значително благоустройство, а 
населеният пункт може да се смята за благоустроен, когато:

 –  Има преди всичко хигиенни условия за живот, т.е. водопроводна 
мрежа, чешми, кладенци, хигиенни училища, обезблатена околност с 
поставени на безвредно и добре прибрано място за гробища;

 –  Който е предпазен от опустошенията на разни стихии, т.е. реки-
те и деретата, пресичащи през района, са му коригирани, създадени са 
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необходимите канали и баражи, залесени и укрепени са пороищата, на-
селеният пункт е снабден с достатъчно запаси от вода в специални ре-
зервоари против пожар;
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 –  Когато има подобрени съобщения като: шосирани улици, площади, 
мостове, междуселски и горски пътища и телефонна връзка;

 –  Който има добри обществени сгради като: болници, читалища, 
общински домове, общински обори за разплодни животни, кладенци, 
оградени училищни дворове и гробища и др.;

 –  Който има одобрени битови условия като: обществени бани, парко-
ве, фонтани, обществени градини с облагородени дръвчета, залесена 
околност.

Законът за трудовата повинност е предоставил на властта на общинс-
ките управи достатъчни трудови сили и средства, за да се благоустроят 
населените места по указания по-горе ред.

В изпълнение на указанието общинските съветници в Глоджево прие-
мат план и започват действие за неговото изпълнение. От приложения 
протокол № 26 от 30.09.1933 г. на Общинския съвет на Глоджевската 
община от Балбунарска (Кубратска околия) се вижда как съветниците 
организират населението за благоустрояването на Глоджево. 

Протоколи на Общинския съвет на Глоджево 
С протокол № 26 от 30.09.1933 г. Общинският съвет установява броя 

на хората и колите, които ще участват в 5-годишния план, а с протокол 
№ 27 от 12.10. 1933 г. предвижда кои обекти ще се работят.

В изпълнение на такива 5-год. благоустройствени планове от 1921 г. 
в Глоджево се извърши следното: премахнаха се вековните могили, ня-
когашни сметища на населеното място, пръстта се извози с каруци и 
местата се изравниха, изградени са шосета в посока Глоджево – Кубрат 
14 км, Глоджево – Ветово 14 км, Глоджево – Сеново 9 км, започнато е 
шосиране по посока с. Княжева поляна (Смирненски), но не е завърше-
но. Направени са шосирани улици в населеното място 27 км в периода 
1905 – 1965 г. Изградени са нови 1200 къщи. Сградният фонд е сме-
нен изцяло, няма ги вече сламените къщи. Новите къщи са строени с 
проекти, водоснабдени и с канализация, с бани и вътрешни тоалетни, 
с дворни парцели, в които зреят ябълки, круши, а гроздове, надвисна-
ли по асмите, показват култура на земеделие на някогашните (невежи) 
жители на Делиормана. Построиха се много обществени постройки: 
обществена баня, общинска сграда по време на кметуването на Фейзу-
ла Хаджифейзулов, която през 1927 г. е била най-красивата постройка в 
Русенска област, училищна сграда с камбанката (2015 г.), Турското учи-
лище (1921 г.), българската прогимназия, административната сграда на 
Потребителната кооперация (1956 г., по времето на председателството на 
Стоян Недев). Построени са и: нова училищна сграда на 3 етажа, осигу-
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ряваща обучение на 1200 ученици, което впоследствие стана гимназия, 
физкултурен салон към училището, сграда Спортен клуб на борците, 
Кооперативният дом на ТКЗС на 4 етажа, кооперативната фурна, болни-
цата (построена с личното участие на д-р Евгений Назъров), стадионът, 
изградено е водоснабдяването на селото, шивашките цехове на Мехмед 
Карасюлейманов, новата сграда на шивашкия цех на Осман Джинниев, 
автосервизите на Шефкет Хаджиоглу, Талят Мехмед Къров, Неджбидин 
Чакър, трите броя бензиностанции, от които една е собственост на Абту-
ла Джинниев, а две – на Неджбидин Чакър. 

След 1946 г. жителите на селото гласуваха самооблагане 2 % от дохо-
да на всяко домакинство, като средствата се акумулираха и се натрупва-
ха в една сметка „самооблагане“, с които се поставиха бордюри покрай 
шосетата, изградиха се тротоари и се поставиха плочи на централния 
площад пред Кооперативния дом. Плочите бяха от мрамор. През 1960 
– 1980 г. се асфалтираха всички пътища в селото и пътищата, водещи 
за Кубрат, Сеново и Ветово. В селото се засадиха много декоративни 
дръвчета, в кварталните градинки се засадиха рози, озелени се площта 
с райграс и се оградиха с мрежа. След 1970 г. се отделиха парични 
средства за поддръжка на вече изградени съоръжения и се финансираха 
от бюджета.

В резултат на наличните промени и с повишения стандарт на живота 
на жителите на селото през 2003 г. Глоджево бе удостоено с Указ на пре-
зидента и стана град. 

Благоустрояването продължава и през време на прехода, но не с таки-
ва темпове, както Общината работеше през 60-те години на миналия век.

Водоснабдяване 
Многократно вече се посочва, че главният проблем в селото е била 

водата. В далечното минало източник на вода са били гьоловете и кла-
денците, откъдето са пиели вода хората и животните. Още със заселва-
нето на селото през 1674 г. са изградени два основни водоема – „Куру 
балама“ и „Коджа балама“, които акумулирали няколко хиляди куб. м 
вода, но през сушави години пресъхвали, затова хората преминали към 
изграждане на кладенци. В Глоджево има изградени над 180 кладенеца, 
които са картотекирани с дълбочината от 20 до 35 м, но водата не във 
всички кладенци била годна за пиене. Вследствие на наличието на мно-
го соли, водата горчи и се ползва само за битови нужди. Кладенците се 
изкопават и се облицоват с дялан камък. Някои кладенци имат геранило, 
което представлява стълб, на който се поставя дълго дърво, на единия 
край на което се поставя тежест, а на другия се приковава една върлина, 
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където се завързва кофата за изваждане на водата. Вторият вид кладе-
нец е келева (кросно), на което се навива въжето с кофата. Кладенците 
са били източник на водата за битови нужди, за пиене, за готвене, за 
пране, миене, за къпане, въобще за всичко. За зла участ на глоджевци, 
не всичката вода от кладенците била годна за пиене. Сладководните 
кладенци са били малко. Те са се брояли на пръстите на двете ръце, а 
населението е било 5200 жители, както и много животни: овце, кози, 
говеда, коне и много биволи, освен впрегатните, имаше три чарди по 
около 100–120 бр. млекуващи се биволици. Сладководни кладенци били: 
кладенецът до горното училище (местността в древността се е наричала 
Пунарлък), кладенецът на Петър Стойчев (Малбашията), на Абтула Те-
тавалъ, друг до Халилгюве срещу Косьо Тодоров (дългия Косьо). Пора-
ди голямата консумация водата в кладенците се изчерпвала и започвала 
да извира мътна вода. Тези кладенци не можели да задоволят нуждите на 
петхилядното население на Глоджево и хората били принудени да доста-
вят вода от друго място. Преустройвали кола на 2 колелета, поставяли 
отгоре буре (каче) за 300–400 л и всеки ден отивали с тази кола за вода в 
местностите Карасулук и Кузалтъ. Понеже се натрупвали много хора на 
кладенците, се изгребвали и трябвало да се чака да се възстановят. Това 
принуждавало хората да отиват във Ветовското землище, на кладенците 
в местността Чукур пънар. При кладенците „Чукур пънар“ през цялото 
денонощие било като на панаир от хора, коли с каци и добитък. Кавги 
съпровождали набавянето на вода, кой по-напред да спусне кофата си. 
Караниците били нещо обикновено. Старият учител Стефан Симеонов си 
спомня колко труд, усилия и мъки изпитвали училищните прислужници 
да снабдят учениците с вода за пиене. През 1930 г. училищното настоя-
телство купува една волска кола и на нея се монтира едно буре 500 л. 
Прислужникът впрягал собствените си крави и отивал за вода. Когато 
се върне с пълно буре вода, децата го посрещали възторжено с „ура“, 
радостта им била голяма. Водата се пестяла и ползвала най-икономично.

През 1927 г. правителството решава да избави Делиормана от вековния 
му проблем – безводието. По проект на проф. г. Бончев се изгражда Ди-
рекция на безводния Делиорман в Шумен и водоснабдителната група 
„Изгрев“. През годините 1927 – 1935 г. в Лудогорието са изградени още 
няколко водни централи – „Воден“, „Димитрово“ (Сборяново), които с 
мощни помпи извличат водата от дълбоки 150–180 м подземни извори 
и изтласкват водата във високи кули и оттам по гравитачен път отива в 
селището. Благодарение на това строителство Лудогорието сега не само 
че не е безводно, но дава вода и на съседните области.
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Водата за Глоджево идва от с. Воден, Исперихска община, Разградски 
окръг, от извора „Махзар паша дереси“, каптиран през 1932 г. Проко-
пан е изкоп от 100 км, в който са положени манесманови водопроводни 
метални тръби. Водопроводът минава през селищата: Воден, Острово, 
Побит камък, Топчии, Равненско землище, Глоджево. В местността 
Сливака е изграден големият резервоар, откъдето се захранва Глоджево. 
Водопроводът преминава на запад по посока Ветово и гр. Русе. С пуска-
нето в експлоатация на водопровода от с. Воден се изгради цялостната 
водопроводна мрежа в Глоджево. На кръстовищата на улиците и площа-
дите в селото се изградиха чешми, от които жителите на селото вземаха 
вода за домовете си. Жените идваха на чешмите с кобилица на рамо, а на 
кобилицата два бакъра (менци). Така се носеше водата по къщите. През 
годините 1950 – 1955 ТКЗС организира една група водопроводчици и 
започна строителство на чешми във всеки дом. Това стана възможно 
благодарение на увеличените доходи на членовете на ТКЗС, които мо-
жеха да отделят средства за битово уреждане. Вследствие на това бяха 
премахнати уличните чешми.

При завишената консумация на вода в селото за битови и производстве-
ни нужди и увеличения брой на животните в стопанството и частния 
сектор водата почна да не достига. Започна режим на водата за ползване 
по квартали. Това наложи да се търси ново решение, за да се осигури вода. 

Изпълкомът на Общината в Глоджево реши да се търси местен во-
доизточник. Изготвен бе проект за изследване на подземните води и 
изграждане на обект Помпена станция. Аграрно-промишленият комп-
лекс, където членува и ТКЗС Глоджево, отдели необходимата сума и 
през 1977 г. със свои майстори и наети сондьори започна строителство 
на помпена станция с два дълбоки сондажа: единият на 180 м, а вторият 
на 150 м. Помпената станция е изградена от майстори на АПК. Тук ра-
боти строителната бригада на Хасан Демкеш. Първият помпиер е Адем 
Карачобанов. Съоръжението работеше на следния принцип. Водата се 
изтласква с тристепенни помпи от подземните води в 50 кубични метра 
резервоар, който е в сградата на помпената станция. От този резервоар 
с помпи водата се изтласква в големия резервоар, в който се акумули-
рат водите. Воденският водопровод беше изключен и беше пусната во-
дата от собствен водоизточник. Строителството на помпената станция, 
дълбокият сондаж и водопроводът до големия резервоар в местността 
Сливака се извърши под ръководството на кмета Ради Тодоров. Този 
голям сондаж, който беше собственост на АПК Глоджево, премина в 
държавна собственост съгласно Закона за природните богатства, където 
е записано, че всички подземни богатства са притежание на държавата.
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Поради повишеното потребление на водата, тя отново започна да 
не достига. Причините за това бяха: изграденият от ТКЗС и пуснат в 
експлоатация говедовъден комплекс с 2000 глави едър рогат добитък; 
отглеждането на тютюн на площ до 3000 дка, за засаждането на кой-
то беше нужна много вода; завишената консумация на вода за битови 
нужди.

Какъв беше проблемът? Вода имаше в достатъчно количество и ка-
чество, но тръбата до главния резервоар, която тръгва от големия ре-
зервоар и захранва водопроводната мрежа в селото, нямаше необходи-
мия пропускателен капацитет. Според поговорката ние изпаднахме в 
положение „Вода гази, жаден ходи“. Това наложи да се изгради успоре-
ден водопровод, който да подаде допълнително вода във водопроводната 
мрежа на селото. Тръбите, които се вложиха в успоредния водопровод, 
бяха ø 200, така че вече се подаваше вода в изобилие. Изграждането на 
втория водопровод се извърши под ръковoдството на Вели Небоглу, а 
изпълнители бяха водомайсторите Адем Карачобанов и Христо Кири-
лов. В резултат на разширението на водопровода в селото имаше вода 
в изобилие целогодишно и денонощно. Така Глоджево и Делиорманът 
забрави за безводието.

СТаДИОН
Младежите от спортното дружество „Георги Бенковски“ депозираха 

молба в Общината с искане да се отреди терен за строителство на ста-
дион. Причината за това беше, че през съществуващото футболно игри-
ще на поляната преминават всички животни, когато ги водят на паша, а 
това замърсяваше терена.

Записката се разгледа на заседание на ИК на Общината и предизви-
ка проблем с отреждане на терен. Терени имаше много, но когато се 
стигаше до отчуждаването и заплащането на парцелите, разговорите и 
обсъжданията спираха, защото нямаше кой да осигури свежи пари и да 
заплати отчуждаващите се терени.

Тогава разговорът се пренесе за парцел над 12 дка държавна земя. 
Това бяха одържавени парцели, иззети от собствениците им за неплате-
ни данъци. Взе се решение да се направи предложение пред Окръжен 
народен съвет за отпускане на този терен за строителство на стадион. От 
Окръжен народен съвет отговориха, че това е възможно, но се изисква-
ше да се направи предложение пред МЗХП за смяна на начина за полз-
ването на земята като терен за строителство на стадион. В продължение 
на две седмици се получи отговор от МС, че теренът вече е отреден. 
Председателят на физкултурното дружество със съдействието на ОК на 
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БСФС издейства проектантската организация да изготви проекта.
С готов проект председателят на ФД отново постави в ИК на ОбНС 

въпроса за започване на строителството на стадиона. Обсъждаха се мно-
го варианти за осигуряване на паричен ресурс за кредитиране на обекта. 
Кметът беше категоричен, че Общината не може да отдели парични 
средства. От ОК на БСФС казаха, че могат да финансират проекта, но 
той трябва да бъде включен в плана за изграждане на спортни имоти. 
Включването в такъв план е трябвало да се утвърди от София, което 
отнемало най-малко 3–4 години. Физкултурното ръководство негодува-
ше, понеже не се решаваше въпросът. 

От Общината разговорът се прехвърли върху ТКЗС. Стопанство-
то да кредитира строителството. Аз като председател на ТКЗС не бях 
подготвен за такива разисквания. Казах на членовете на ИК на ОбНС 
и присъстващите младежи – физкултурни деятели, че аз самостоя-
телно не мога да реша този въпрос, но ще го поставя за разглеждане 
от Управителния съвет на стопанството. Ако се приеме, поемам обекта 
за строителството. На следващото заседание на Управителния съвет аз 
докладвах изпратената докладна записка от физкултурното дружество 
с предложение да се отпуснат 15 000 лв. за строителство на стадион. 
Членовете на УС се отнесоха с необходимото внимание към исканията 
на ръководството на ФД. Утвърди разход от 15 000 лв. за строителство 
на стадион. Така успоредно с пряката ми стопанска дейност аз се заех 
да изграждам и стадион. Изпратих главния инженер Андрей Кръстев в 
МТС гр. Завет да сключи договор за два скрепера (машини), които да 
работят за изграждането на стадиона. Той се върна и каза, че всичко е 
минало добре. Сключил е договор и тракторите могат да дойдат, кога-
то ги повикаме. Настъпи най-отговорният момент – да получим разре-
шение за строеж. Да се осъществи трасирането на стадиона, да се за-
бият колчетата, за да се очертае обектът. Поканихме архитекта на ОНС 
Разград арх. Христо Христов и инж. Ахмед Мехмедов – главен експерт 
в отдел Архитектура и благоустройство при ОНС, и строителния техник 
при Общината в Глоджево, който води кадастъра на населеното място, и 
отидохме на обекта. Там вече се бяха събрали много младежи и съседите 
на изграждащия се обект. Всички бяха въодушевени, разговаряха оживе-
но. Тук бяха всички ръководители на селото: кметът, секретарят на ОС, 
партийният секретар, директорът на училището и много други гости. 
Чуха се възгласи: „Нека и в Глоджево да има нещо хубаво“. 

Специалисти започнаха да измерват игрището, което беше по проект 
с олимпийски размери. На терена не достигаха 8 м дължина. Да се изгра-
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ди стадионът при това положение, имаше два варианта, единият – да 
се нарушат олимпийските размери на проекта и да се направи едно 
селско игрище за футбол, и вторият – да се стесни улицата в северния 
край на стадиона. За това трябваше живущите на тази улица – съседи на 
изграждащия се обект, да дадат съгласието с писмена декларация.

Младежите възроптаха, когато чуха, че могат да се намалят размери-
те на стадиона. Кметът на Общината бай Дауд Даудов каза: „Вие сега 
забийте колчетата и стеснете улицата, а аз ще повикам стопаните, които 
излизат на тази улица, да подпишат декларация“. Обектът беше очертан 
и можеше да се започне със строителните работи. На другия ден кметът 
повикал в Общината Петър Цанков, Иван Казака и Димитър Пенев, кои-
то са съседи на стадиона. Разказал им какво ще се строи, казал им, че от 
тях зависи дали в Глоджево да има стадион. Петър Цанков и Димитър 
Пенев приветствали инициативата и дали своето съгласие, но Иван Ка-
зака отказва и напуска кабинета на кмета, като го заплашил, че ще отне-
се случая по-нагоре. Младежите бързат, дойдоха при мене и ми казаха, 
че са ходили при дядо Иван Казака, но той ги посрещнал много студено 
и само дето не ги е изгонил от двора си. Всичко беше направено: отреден 
терен, отпуснато кредитиране, обектът трасиран, само един човек спи-
раше строежа. Казах им да отиват в Общината и да търсят съдействие 
от общинското ръководство, което трябва да намери решение. Но като 
им говорех, си мислех, че аз трябва да посетя дядо Иван и не само да го 
посетя, но и да го убедя да си даде съгласието. 

На следващия ден, рано сутринта, току-що беше изгряло слънцето, 
чукам на вратата на дядо Иван. Той се обади: „Влизай, влизай!“. Вля-
зох в двора, поздравихме се, той ме покани да седна на една масичка с 
няколко стола под асмата. Седнахме и той започна да ме разпитва как 
върви работата в стопанството. Дядо Иван беше учредител на ТКЗС 
и два мандата е бил член на УС. Когато го посетих, беше на 73 г., но 
живо се интересуваше от работата в стопанството. През това време баба 
Иванца поднесе кафе. Видимо е било готово за тях, защото много бързо 
го поднесе. Пихме си кафето, а той все ме разпитва ту за тракторите, 
ту за животните. Но не ме пита защо съм отишъл и аз не му казвам. По 
едно време той ме попита с какво може да бъде полезен на стопанство-
то. Казвам му, че аз идвам при него с послание от жителите на селото 
и най-вече от младежите. Той каза, че толкова ли съм важен човек, че 
населението от Глоджево да се обърне към мене. Започнахме разговора 
за стадиона. Той казва: „Виждам аз, колчетата са забити, но това, дето 
стесняват улицата, няма да стане, ще отнеса въпроса в ОНС. Ако оттам 
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не обърнат внимание, ще се оплача в София. Това, дето сте си наумили, 
няма да стане“. Аз изстинах, той беше категоричен. В това време на по-
мощ дойде баба Иванца. Обръща се към него и казва: „Иване, няма да 
връщаш председателя, той е дошъл с добро при нас. Той мисли за цялото 
село, а ти улицата, та улицата. За какво ни е на нас широка улица. Ние 
сме три къщи на тази улица и другите са съгласни, само ние няма да се 
съгласим, ще приказва цялото село и ще помни, че не е построен ста-
дионът, защото Иван Казака не се е съгласил“. След тези думи на баба 
Иванца, бай Иван смени тона на разговора. Разговаряхме още малко и аз 
ставам вече да си тръгвам. Тръгнаха да ме изпращат до вратата. Вървей-
ки, той каза: „Добре, ще подпиша“. Аз излязох и се завърнах в стопанс-
твото и се обаждам на кмета, че бай Иван се съгласи да разпише. Кметът 
казва, но докато не разпише бай Иван, не вярва, защого го познава. 

След моето посещение бай Иван отива в Общината, но не влиза 
при кмета, сигурно е чувствал неудобство, че му е отказал да подпише 
декларацията, влиза при секретаря на Общината Костадин Иванов и му 
поискал декларация да подпише за стесняване на улицата. След няколко 
дни дойдоха и скреперите – започна работата. Всеки ден на обекта се 
събираха младежите. Тук е кметът Дауд Даудов, тук е партийният секре-
тар Иван Василев, а аз по всяко време, когато минавах, се отбивах на 
стадиона. Два месеца работиха машините. След това се построи събле-
калня, пейки и всичко необходимо за спорта. Строителството започна 
през април и завърши през юли. През есенния сезон футболистите имаха 
нова придобивка и играеха вече на стадиона.

Стадионът се използва не само за футбол. Тук се играеше волейбол, 
провеждаха се състезания по лека атлетика, по езда и конни състеза-
ния – конкурипик (прескачане на препятствия). Най-многолюдно е по-
сещението на стадиона при провеждането на борби. Борбата е любим 
спорт на глоджевци, неслучайно има толкова много златни, сребърни и 
бронзови медалисти, балкански шампиони, републикански шампиони. 
Стадионът продължава да служи и днес на глоджевци.

еЛеКТРИФИКаЦИЯ
Първата електрическа крушка в България светва в княжеския дворец 

– на 1 юли 1879 г., с електроенергия, добита от водната сила в Хаджи-
беровата воденица в гр. Габрово. Изграждането на микроелектрически 
централи за осветление в различни селища поставя началото на местна-
та електрификация, която е характерна за онова време не само в Бълга-
рия, но и за Европа, и продължава през първото десетилетие на 20-и в. 
Областната електрификация в България е характерна с изграждане на 
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по-мощни електроцентрали, преносни електропроводи, трансформа-
торни подстанции, и се развива сравнително бавно поради недостатъчни 
инвестиции.

В Глоджево изграждането на ел. мрежа започна през лятото на 1956 г. 
Центърът, от който се ръководеше изграждането на електрическата мре-
жа, беше гр. Русе. Строителната организация пристигна в Глоджево с 
пълна готовност: изготвени планове, скица на кварталите, определени 
места на трансформаторите. Доставката на електрически стълбове, кои-
то са две категории, едните са носещи, поставят се на кръстовищата, а 
другите са междинни. Разтоварваха се на улицата. Кметът беше бай Дауд 
Даудов. Той прие присърце изграждането на електрификацията на село-
то. Първо, открива един голям склад, в който „Електрификация Русе“ 
струпва стотици стълбове, стотици кълба (макари) с жица за ел. мре-
жа. Второ, чрез доброволен труд жителите на Глоджево подпомогнаха 
изграждането на ел. мрежа. Кметът организира 40 души на две групи, 
които предостави в помощ на ел. снабдяването. Те работеха на смени по 
15 дни, след това се сменяха с други жители на селото и така, докато се 
пусне електрификацията в експлоатация.

Организацията на ел. снабдяване беше много добра и бързо се огражда-
ха с жици квартал след квартал. Жителите на отделните квартали ходеха 
и ходатайстваха пред ръководителя на бригадата за енергоснабдяване за 
по-бързо изграждане на мрежата с цел по-скорошно пускане на осветле-
нието. Има и такъв случай. Бай Иван Георгиев, известен с прякора Кара 
Иван, живееше на края на селото. Решил да подкупи бригадира на ел. 
техниците, за да му пусне тока по-бързо. Накарал буля Сава да подготви 
баница, да сготви кокошка. Бай Иван извадил от мазата тригодишно 
вино. Посрещнал гл. техник и помощниците му, хапнали, пийнали, по-
черпили се. Тогава бай Иван казва: „Аз понеже съм накрая, да не чакам 
цялото село, докато стане готово, да пуснем най-напред в нас осветле-
нието“. На другия ден ел. техниците отиват и изграждат мрежата в него-
вия район. Бай Иван чака да светне токът в неговата къща, а техниците 
продължават да работят в другите квартали. А главният ел. техник, кой-
то беше зет на Руси Илиев от Глоджево, му обяснява, че независимо от 
това, че в неговия квартал е изградена инсталацията, той трябва да чака 
да се пусне трансформаторът до Стефан Бонев и едва тогава да дойде 
електричеството до бай Иван. Зевзеците в селото, след като научават за 
случилото се, започват да подиграват бай Иван за проявената неуспешно 
хитрост. 

На 10.01.1957 г. цялото село светна. Дауд Даудов благодари на ръ-
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ководителя на енергоснабдяване и на председателя на ОНС за това, че 
народната власт ни избави от вековна тъмнина. По този повод ученици-
те в училище пишеха съчинения за „Първата електрическа крушка“, за 
„Първата ел. шевна машина“ и др. През 1957 г. се проведе общоселс-
ко събрание, на което кметът на селото Дауд Даудов направи отчет за 
извършената електрификация в Глоджево. На събранието присъстваха 
Христо Неделчев – шеф тогава на ел. район на Русе, и много гости от 
околията и от областта. На събранието работата на ел. район Русе беше 
високо оценена, а на преките изпълнители се раздадоха предметни награ-
ди. След приключване на събранието се проведе вечеринка, на която жи-
телите на селото се веселиха до късна вечер на електрическа светлина. 

Община
След Освобождението новaта общинска администрация се настанява 

в една къща в Долната махала, с три стаи: една за кмета, една голяма за 
служителите и една стая за охраната. В тази стара къща Общината се 
помещава до 1928 г.

През мандата на кмета Фейзула Хаджихафузов започва проектира-
нето и строителството на сграда за Община. Проектът е изработен от 
инж. П. Сиромахов, който дава най-добро разположение на службите. 
Основата на сградата е на 380 кв. м разгъната площ и е на два етажа. На 
партерния етаж са разположени лекарският кабинет и манипулационна, 
до него е зъболекарският кабинет, отдясно на входа – две стаи за охра-
ната (тогава в Глоджево е полицейският участък), ветеринарната служба 
с кабинет на ветеринарния лекар и манипулационна. На втория етаж 
– кабинет за кмета, кабинет за помощник-кмета, кабинет за секретаря 
на Общината, помещение за данъчните служители и бирника, стая за 
обслужване на гражданите, кабинет за служителя по военен отчет. Сгра-
дата дава условия за пълно функционално разположение на отделните 
служби. Покривът завършва с часовникова кула. Тази сграда за времето 
си е била най-красивата Община в целия Русенски окръг. 

В с. Глоджево от 1894 г. до 2015 г. са управлявали 44-ма кметове, 
от които по два мандата Садула Реджебов Садулов, Фейзула Хаджиха-
фузов, Стоян Стефанов Недев, Фикрет Мехмед Ислям, Мустафа Сали 
Яхов, Илхан Басри Аптиходжев. В три мандата е избиран Дауд Даудов 
Халилов: 1956 – 1959 г., 1961 – 1964 г., 1962 – 1976 г. 

Всеки от кметовете е сътворил по нещо:
1. Петър Попов – 1911 – 1918 г. През неговото управление са шоси-

рани пътят Кубрат – Глоджево – Ветово (28 км), главните отсечки около 
центъра. Построена е сградата за основното училище. 
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2. Молла Ахмед Камберов. Роден в с. Глоджево. Неговият мандат 1921 
– 1922 г. е свързан със строителство на Турското училище, за което е хо-
дил да лобира при министър-председателя Александър Стамболийски. 

3. Фейзула Хаджихафузов. Роден в Глоджево. През неговото управле-
ние е построена сградата на Общината.

4. Андрей Чернев – юрист. През неговото управление 1935 – 1938 г. са 
шосирани: пътят Глоджево – гара Сеново, улиците в Глоджево. Построе-
на е читалищната сграда, сградата на българската прогимназия, сграда-
та на модерния обор. Завършило е строителството на църквата, изогра-
фисването и обзавеждането. Бил е също диригент на църковния хор. 
Най-характерното е било, че той е принудил и чорбаджиите да изпълня-
ват трудовата си повинност. Бил е принципен и строг кмет. 

5. Дауд Даудов кметувал 1956 – 1959 г., 1961 – 1964 г., 1967 – 1976 г. 
– 16 години. С неговото управление са свързани всички събития, ста-
нали в селото след 1956 г.: построяване на сградата на училището, сли-
ването на всички училища в едно и преместването им на едно място, 
преминаване на едносменен режим на обучение. Построена е сградата 
за поликлиниката, на детската градина за 322 деца, на миньорския блок. 
Масовизацията на ТКЗС и всичко останало в Глоджево става през този 
период.

Оценката за работата на кметовете винаги е бил техният принос за 
благоустрояване на населеното място, културният облик, нивото на 
образованието, здравеопазването и въвеждане на ред за опазване на на-
селението и неговата собственост. 

 Мандат (година) Име, презиме и фамилия
 1. 1894 – 1897 г. Хасан Кърджалиев
 2. 1898 – 1902 г. Ферад Джиниев
 3. 1903 – 1907 г. Мухарем Софтов
 4. 1908 – 1908 г. Хафуз Шукри Мандраджъ
 5. 1909 – 1910 г. Садула Реджебов
 6. 1911 – 1918 г. Петър Попов
 7. 1919 – 1919 г. Ахмед Чилоглу
 8. 1920 – 1920 г. Садула Реджебов
 9. 1921 – 1923 г. Молла Ахмедов Камберов
 10. 1923 – 1924 г. Гатьо Райков
 11. 1924 – 1925 г. Аптула Сеферов
 12. 1925 – 1926 г. Цоньо К. Рачев
 13. 1926 – 1929 г. Фейзула Хаджихафузов
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 14. 1929 – 1931 г. Али Сюлейманов
 15. 1931 – 1933 г. Хафуз Фейзула
 16. 1934 – 1935 г. Цоньо Маринов Стоянов
 17. 1935 – 1938 г. Андрей Чернев
 18. 1938 – 1940 г. Лазар Стоянов Николов
 19. 1940 – 1944 г. Георги Захариев Ангелов
 20. 1944 – 1945 г. Деньо Йорданов Денчев
 21. 1946 – 1947 г. Коци Иванов Каравасилев
 22. 1947 – 1950 г. Юсуф Османов Карабаджаков
 23. 1951 – 1952 г. Стоян Стефанов Недев
 24. 1952 – 1954 г. Дочо Иванов Караиванов
 25. 1954 – 1956 г. Хасан Сюл. Карасюлейманов
 26. 1956 – 1959 г. Дауд Даудов Халилов
 27. 1959 – 1961 г. Адем Мехмедов Пашев
 28. 1961 – 1964 г. Дауд Даудов Халилов
 29. 1964 – 1967 г. Стоян Стефанов Недев
 30. 1967 – 1976 г. Дауд Даудов Халилов
 31. 1976 – 1980 г. Ради Тодоров Радев
 32. 1980 – 1981 г. Стоян Пенчев Чифудов
 33. 1981 – 1983 г. Вели Аптулов Небовлу
 34. 1983 – 1984 г. Исмаил Аптулов Хасанов
 35. 1984 – 1988 г. Али Ибрахимов Ралев
 36. 1988 – 1990 г. Осман Хюсеинов Джиниев
 37. 1990 – 1991 г. Салим Вели Саравели
 38. 1991 – 1995 г. Фикрет Мехмед Ислям
 39. 1995 – 1999 г. Али Салиев Тираки
 40. 1999 – 2003 г. Мустафа Салиев Яхов
 41. 2003 – 2007 г. Фикрет Мехмед Ислям
 42. 2007 – 2012 г. Илхан Басриев Абтиходжев
 43. 2012 – 2015 г. Мустафа Салиев Яхов
 44. 2015 г.  Илхан Басриев Абтиходжев

Като народни представители от гр. Глоджево са избирани: 
– Ибрахим Хафуз Билял Генджев – мандат 1946 – 1950 г.
– Дауд Даудов Халилов – мандат 1956 – 1960 г.
– Иван Костадинов Иванов – мандат 2000 – 2004 г. 
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Официалните лица на трибуната пред Общината приемат манифестацията на труде-
щите се от с. Глоджево – 1962 г.

Общинските съветници с кмет Дауд Даудов – крайният вдясно. 
Най-удачният съвет през втората половина на XX век.
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Глоджевски послaници в София, които по всяко време бяха на разположение на 
Община Глоджево и работеха за просперитета на Глоджево. От ляво на дясно – Петър 

Антонов – юрисконсулт в Сметната палата София, Славка Антонова – учителка по 
руски език, Радка Радева – журналист, Георги Янев – председател на ТКЗС – Глодже-

во и Христо Николов Крушков – полковник от МНО

С решение № 391 от 30 май 2003 год. на Министерския съвет на Ре-
публика България Глоджево е обявено за град.
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Гл. VII ИКОНОМИКа
Земеделие
От древни времена основен поминък е било земеделието, и то двата 

големи подотрасъла – животновъдство и растениевъдство. Цялата тази 
земя от заселването на жителите на тогавашното село Лоджва (Глодже-
во) от 1674 г. и по-късно новодошлите заселници след 1900 г. и през 
следващите години се обработва и осигурява прехраната на населението 
на с. Глоджево. В самото начало то е било примитивно, екстензивно, 
докато в наши дни (към 2015 г.) то вече е модерно, обработвано с маши-
ни, ползващи GPS системи на управление, модерни редосеялки и зърно-
комбайни с компютърно управление и много други екстри. Внедряват 
се нови, авангардни технологии, нови сортове и хибриди с висок по-
тенциал на добиви. Животновъдството е било в разцвета си до идването 
на ликвидационните съвети в ТКЗС през 1992 г. и след погрома над жи-
вотновъдството през 1992 – 1994 г. 

За този период от 342 г. искам да разкажа как са живели нашите пра-
деди и как са обработвали земята. 

Оран

Оранта се е извършвала през вековете. Това е основната обработка 
на земята, с извършването на която се разрохква горният повърхностен 
слой. Създават се условия за засяване на семената.
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Орало

Орало. Това е най-древното оръдие на труда за обработка на земя-
та. То се изработва от подходящо криво дърво, което е във формата на 
дъга. На предния край на дървото се поставя метален лемеж (палешник), 
а извитият край нагоре се хваща от орача. Зад лемежа на дървото са 
поставени уши. Това са летви с размери 50 см дължина, 6 см широки 
и странична ширина 4 см. Оралото се тегли от коне. Средният лост се 
поставя върху количката с двете колелета, където е кантарът, и се запря-
гат конете. Ако оралото е за теглене от крави, не се поставя количка. 
Тегличът (оката) се прави с 3 м дължина и се запряга направо на хомота 
на кравите.

  
Плуг                                                                 Оран

Плуг. Плугът е по-модерно оръдие на труда, той бива обикновен и обръ-
щателен. Обикновен плуг – той се състои от метал. Има лемеж, стълбец, за 
който се закрепва лемежът и са прихванати ръчките за управление на плу-
га. Плугът се агрегатира с количка, върху която стъпва воището на плуга и 
се запрягат конете или кравите. Обръщателен плуг. Всичко е идентично с 
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обикновения плуг, разликата е в това, че стълбецът може да се върти около 
оста си – по такъв начин отметателната дъска отхвърля пръстта в една и съща 
посока, а плугът постоянно се движи в една и съща бразда и не губи празен 
ход за извършване на оран на леха. Най-подходящ е за наклонени терени.

Тракторен седемкорпусен обръщателен плуг. Агрегатира се на трактор с 370 к. с.  
Ахмед А. Ходжа – механизатор с 38 год. трудов стаж

Тракторни плугове – тракторните плугове извървяха цяла еволюция. 
Първият плуг, работещ в Лудогорието, това е плугът на Мидхат паша в 
„Образцов чифлик“, край гр. Русе, 1865 г. Той се тегли с въжета, а маши-
ната, която върти лебедката на въжето, стои на двата края на нивата. В 
по-ново време започнаха да се внасят различни плугове, еднокорпусни, 
многокорпусни, прикачни, навесни, обръщателни. Всички те имат за зада-
ча да отрежат горния почвен пласт в зависимост на колко см е настроен, 
и да го обърнат, за да падне в основата на браздата. Важно изискване за 
добра оран е всяка следваща бразда да покрива предшестващата и да се 
осигури равна оран.

Продълбочител



133

Продълбочаване – продълбочаването към 2015 г. не е станало още 
масова практика. То се прилага в отделни стопанства. Продълбочителят 
представлява една масивна рама, поставена на колесар със здрави стома-
нени работни органи, разположени един от друг на 60 см – могат да ра-
ботят на дълбочина до 50 см. Агрегатира се на трактор 350 конски сили. 
Целта на продълбочаването е да се мине към минимални обработки и 
дълбоката оран да се извършва на 4 г. веднъж. Научно е доказано, че това 
е приложима агротехническа практика с голям икономически ефект и 
запазване от разрушаване структурата на почвата.

Сеяч – сеитба на ръка

Сеитба – сеитбата бива на култури със слята повърхност – това са 
пшеница, ечемик, ръж, леща и др., и култури, отглеждани на редове – 
това са: пролетните култури като царевица, слънчоглед, фасул, тютюн 
и др. Сеитбата на културите със слята повърхност – след като нивата е 
преорана, сеячът взема и поставя семето в един шиник (крина), подпира 
шиника на хълбока си от лявата страна, като с лявата ръка придържа ши-
ника. Сеячът прави крачка напред с десния крак, с дясната ръка посяга 
и взема шепа семена, като направи крачка с левия крак, хвърля семената 
пред себе си. Получава се синхрон при сеитбата в движението на сеяча, 
десен крак, дясна ръка, лява стъпка, хвърля семето. След сеитбата се 
минава с влачка, теглена от работен добитък, която заравя семето. Някои 
стопани след това валират.
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Конска редосеялка тип ,,УНИКУМ“

Редосеялка – ALP

Редосеялка. На по-късен етап, през времето на управлението на 
правителството на Ал. Стамболийски (1919 г.), се появиха конски ре-
досеялки, внесени от Германия, марка „Уникум“. След като нивата е 
преорана и подготвена за сеитба, идва впряг с два коня, който тегли ре-
досеялката. Редосеялката има работна ширина 2 м. Семето се поставя в 
кош (бункер), след това минава през механизъм за настройване на сеитбе-
ната норма, след това посредством семепроводни тръби се отвежда до 
ралника, който отваря бразда и семето попада в браздата. Редосеялката 
се обслужва от двама работници, единият кара конете, вторият управля-
ва редосеялката. Производителността на един ден е 40 дка.
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След появата на конските редосеялки, на същия принцип се 
произвеждаха и носеха тракторни редосеялки, вече с габарити 3,20 м, 
4 м, 6 м, 8 м и 10 м. Те вече според начина на изсяването се делят на 
механични и пневматични. Механични са, когато зърното се изгребва 
механично от коша на редосеялката, а пневматични – когато семето се 
засмуква и изтласква към семепроводите с въздушна струя. Първона-
чално се появиха редосеялки тип саксония, СЗУ–3, 8, производство на 
Ямбол, завод „Сила“ – 4 м габарити.

Редосеялка HORSCH

След 1975 г. се появиха редосеялките на големите фирми „Хорш“, 
„Рабе“, „Лемкен“, „Моносен“. Производителността на тези редосеялки 
достига на една смяна 600 дка

Редосеялка за пролетни култури

Също така се усъвършенстваха и сеялките за пролетни култури. 
Измени се представата редосеялките да се настройват на сеитбена 
норма в кг на дка. Новите редосеялки се настройват на бр. семена на 
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дка. Това са прецизни редосеялки за точна сеитба. Първите редосеялки, 
които се внедриха, са „Гаспардо“ и „Моносен“, а в последните години 
асортиментът е много по-голям. 

Приложение на хербициди в стопанството

Химическа борба – опазването на културите от плевели и болести 
е вековна практика, която достигна и до наши дни, това е плевенето на 
културите. Плевене с „косер“ – това представлява метален извит нож, 
забит в дръжка на височина 1, 1,20 м, която се хваща от работника, и 
с него се отрязват плевелните растения. С изграждането на ТКЗС за-
почна и хим. борба с плевелите. Започна приложението на хербициди, те 
биват няколко вида – хербицид, който унищожава цялата растителност 
тотално, хербицид, който унищожава селективно житните плевели, и 
хербицид, който унищожава широколистните плевели. С разширението 
на дейността на ТКЗС се премина масово към приложение на хим. защи-
та срещу плевелите.

Лозарска гръбна пръскачка

Защитата на растенията от болести и неприятели – в практиката е 
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внедрено пръскане с бордолезов разтвор при лозята и овощните гради-
ни. Тези разтвори предпазват лозето от мана и овощните – от брашнеста 
мана и струпясване, див огън, червени листни петна, доматите – от 
картофена мана и листни петна. 

Освен тези защитни функции на синия камък, той се използва и при 
обеззаразяване на семената на пшеницата и ечемика. Впоследствие бяха 
пуснати много инсектициди, хербициди и фунгоциди, с които 100 % се 
гарантира опазването на културите от болести и неприятели.

Тракторна пръскачка

Опитно поле

Сортове и хибриди – за сортове и хибриди при земеделските култу-
ри се заговори около 1939 г., когато Институтът по семезнание и се-
мепроизводство „Образцов чифлик“ пусна на пазара сортовете пшеница 
№ 14, № 16, № 159. Тези сортове се сееха от по-богатите и заможни зе-
меделски стопани, които имаха възможност да си купят семена. Всички 
останали земеделци сееха семена от хамбара, често пъти непочистени 
и необеззаразени. Тогава се получаваше от 100 до 150 кг пшеница от 
дка. За сортове се заговори по време на ТКЗС и АПК, тогава се водеше 
надпревара кой ще вземе от Института „Образцов чифлик“, опитната 
станция в Садово или НАИИ „Генерал Тошево“ най-новите сортове и 
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хибриди, ще ги размножи в собственото си стопанство. Ще ги провери 
при местните условия как се развиват, какъв добив дават. Стопанствата 
тогава не гледаха колко струва един тон семена, а какъв добив може да 
се получи. В Глоджево през 1980 г. се получи среден добив от 1000 дка 
по 1000 кг пшеница. Тогава скептиците не повярваха, макар че комисия 
присъства по време на жътвата. Сега, след 35 г., към 2015 г., се получават 
от практиката по 800–900 кг пшеница на дка и не правят впечатление на 
никого, а в Института при университетски условия са получени по 1200 
кг пшеница от дка. Аналогичен е въпросът и със сортовете и хибриди-
те от пролетните култури. С дървеното рало – старите слънчогледови 
сортове получавахме 80–100 кг, а царевицата – 150–200 кг. Сега, към 
2015, са внедрени много и разнообразни хибриди, с къс вегетационен 
период, средноранни и късни, сега добивът при сухи условия при царе-
вицата е от порядъка 1000–1100 кг, слънчоглед – 380 кг, рапица – 450 кг 
на дка, и не впечатляват никого.

Торене с каруца – оборски тор

Торене. Торенето бива основно и подхранване. Основно торене пра-
веха стопаните, като трупат получения оборски тор, който се получава 
от животните, и го поставят да угние. През мъртвия сезон – в промежду-
тъка между жътвата или след жътвата, се извозва с каруца и се разхвърля 
на нивата, след което се заорава дълбоко. Основно торене се извършваше 
на 4 г. веднъж. Към основното торене спада и торенето със сложни ми-
нерални торове – моно амониев фосфат, съдържащ азот 12 % и фосфор 
52 %, диамониев фосфат, съдържащ азот 18 %, фосфор 46 %. ТСФ в 
съотношение: при есенните култури се внася преди сеитбата, есента, а 
при пролетните култури се внася преди последното култивиране. 
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Торене с торачка

Подхранване – подхранването на есенните култури се извършва с 
карбамид – 46 % азотно съдържание, амониев нитрат с азотно съдържа-
ние 43 %, амониев сулфат с азотно съдържание 34,5 %, употребява се 
при кисели почви. Подхранването на есенните култури се извършва 2 
пъти, 10–15 февруари, края на март или първите дни на месец април, 
като голямата доза е през февруари, а малката доза, която се явява като 
коригиращо подхранване, е в края на март. При определянето на дозата 
на торене се има предвид плодородието на почвата и предшественика на 
културата. 

Напояване

Напояване. Землището на Глоджево е карстов район, тук в минало-
то са текли реките Курт орман – пресъхнала в далечното минало, и р. 
Топчийска, която от година на година дебитът ѝ намалява, а заедно с 
това и протежението ѝ намалява, тя едва достига до язовира в с. Камено-
во, а зимата и до язовира в Глоджевско землище. На мястото на сегашния 
язовир в Глоджевско землище от 1948 до 1955 г. кооперативното сто-
панство имаше зеленчукова градина, която с произвеждане на зеленчу-
ци задоволяваше до голяма степен с. Глоджево, водата се ползваше от 
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Топчийската река. Но генерално беше решен въпросът с напояването на 
землището на Глоджево от водите на р. Дунав от помпена станция „Лю-
ляка“. През 1985 г. беше изготвен проект за изграждане на напоително 
поле в землището на с. Глоджево, положиха се тръбите и хидрантите и 
оставаше да се извърши 72-часова проба, и да се пусне в действие на-
поителната система. Но не сме имали късмет. След 1989 г., с идването на 
демокрацията на власт, се разграбиха помпените станции за подаване на 
вода от системата „Люляка“. След това циганите изровиха чугунените 
хидранти и ги продадоха за скрап (старо желязо), след това тръгнаха 
криминално проявените лица да вадят положените тръби и така нашето 
поле остана на книга, за което бяха изразходвани няколко милиона лв. 
Може ли да си представите какво земеделие щеше да стане, ако всичко 
беше поливно. Но засега за този провал няма виновни.

Навлизане на едрия капитал в селското стопанство
С развитието на пазарните отношения се усъвършенстват и оръдията 

на труда 1910 – 1923 г. Особено през управлението на правителството 
на Ал. Стамболийски се отделяше по-голямо внимание на земеделието. 
Направи се доставка от Германия на плуг за почвообработка с конска 
тяга, плугът беше първото оръдие на труда, което даде възможност за 
качествена обработка на земята. С обработката от плуг плодородието 
на земеделските земи се увеличи двойно в сравнение с обработката с 
дървеното рало. През 1923 – 1939 г. се внедри в почвообработката плуг, 
теглен с трактор. В Глоджево първият трактор, който обработваше земя-
та, беше на Стоян Василев Манев, марка „Диринг“. Стоян Василев Ма-
нев беше едър земеделски владетел, имаше 380 дка обработваема земя, 
по-късно построи мелница и купи вършачка. Вършачки закупиха още 
Александър Зидаров – 2 броя с трактор „Булдог“, Божан Станчев – 1 
бр., Величко Савов – 2 бр. вършачки с трактори „Булдог“, Илия Пейлиев 
– 2 бр. вършачки, Георги Маринов Кунев (Циганина) – 1 бр., Йордан 
Неделчев Йорданов – 1 бр. С покупката и пускането в експлоатация сто-
паните си отдъхнаха. Преустанови се вършитбата с дикани и с коне. Но 
хората биваха жестоко измамвани от вършачкаджиите при вземане на 
уема (ишлемето). Неприятности имаха стопаните с Георги Маринов Ку-
нев (Циганина), с Божан Станчев и с Йордан Неделчев (Даскала). 

С масовизирането на ТКЗС конската тяга отстъпи пред машините. 
Изградени са към МТС Кубрат две тракторни бригади с ръководители – 
първа бригада с бригадир Минчо Христов Димов, отчетник Рачо Василев 
Тодоров и механик Никола Димитров Рахов, втора бригада с бригадир 
Стефан Ботев от Брестовене, отчетник Георги Георгиев от Брестовене и 
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механик Петко Василев Тодоров. През 1962 г. ТКЗС стана собственик 
на всички трактори и селскостопански машини, които работеха в с. Гло-
джево. ТКЗС изплати на държавата стойността на машинно-тракторния 
парк и стана собственик. Ръководството на ТКЗС сля двете бригади в 
една и издигна за ръководители Минчо Христов – бригадир, Рачо Ва-
силев – отчетник, и Никола Рахов – механик. По-късно тракторите бяха 
прикрепени към полевъдните бригади, които бяха 12 на бр. Извърши 
се уедряване на бригадите и останаха 6 бригади, които се наименува-
ха полевъдно-тракторни бригади. Към 1962 г. в ТКЗС Глоджево имаше 
трактори марка ДТ–54 – 8 бр., ДТ75 – 1 бр., Ифа пионер – 2 бр., зетори 
– 6 бр., камиони – 10 бр. от които Шкода – 1 бр., Ифа – 2 бр., Зил 2 бр., 
и ГАЗ–53 молотовки – 5 бр., зърнокомбайни СК3 и СК4 – 6 бр., Е–516 – 
2 бр. и много земеделски инвентар. За да се поддържа тази техника, бе 
необходимо да се изгради нова техническа база. През 1964 г. се построи 
техническа работилница, съобразена с всички необходими изисквания. 
В техническата работилница имаше акумулаторно отделение, което се 
оглавяваше от Стефан Иванов Шолов, ковашко отделение с ръководител 
Абтула Небоглу, заваръчно отделение, което се ръководеше от Сюлей-
ман Карасюлейманов, ковашко отделение с модерен ел. чук оглавяваше 
Йордан Стефанов Данев (Сар Даньо), автомонтьорско отделение с ръко-
водител Ружди Хасан, с просторна зала за монтаж и демонтаж на маши-
ни с портален кран – 5 т. Първи началник стана Минчо Христов Димов и 
нормировчик Мехмед Адемов Пашев – известен като Мимито. 

След поникването на културите до 1970 г. пролетните култури се око-
паваха ръчно. Това е вековна практика на земеделие. С окопаването се 
унищожават плевелите и се аерира (проветрява се) почвата, прекъсват 
се капилярите на изпарение на влагата от долните пластове. Може ли 
да си представите Глоджево да има 43 000 дка обработваема земя, от 
които ½ са пролетници – 22 000 дка. Всичко това се окопаваше, и то два 
пъти – първа и втора копан. Полевъдните бригади тогава бяха 12 на бр., 
по 120 души в бригада – 1400 души. Като се наредят в полето, изглеждат 
подредени като жерави. След 1960 г. се премина на смесен тип окопава-
не – тракторите с култиватори (окопвачки) окопаваха междуредията, а 
вътре в реда се окопаваше ръчно. След 1972 г. се премина в смесен тип 
на действие при унищожаване на плевелите – ръчно, механизирано и 
частично по хим. път. След 1980 г. се премина на мащабна химическа 
защита на растенията, за да може днес, към 2015 г., да се премине единс-
твено към хим. борба срещу плевелите. 
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Прибиране на културите
Есенни посеви – пшеница, ечемик, ръж, лимец, тритикале, са 

отглеждани в Глоджево от векове. Това е било основната храна на насе-
лението – хлябът. Прибирането на културите се е извършвало със сърп и 
паламарка – ръчно. При откриването на жътвата, жътварите вържат един 
сноп и като дойде стопанинът, му изправят снопа, той върху снопа оста-
вя банкнота, няколко кутии цигари и други поощрения за жътварите. 
Представете си, половината землище на Глоджево от 22 000 дка е засято 
с есенни култури, всичко това се е жънело на ръка, със сърп и паламарка. 
Един жътвар може да пожъне 0,7 дка за един ден. За тези 22 000 дка са 
били необходими 31 400 човекодни. Жътвата е продължавала цял месец. 
Това е най-тежкият труд в отглеждането на есенните култури. Посевът 
се жъне и поставя на ръкойки, на трима жътвари има един връзвач на 
снопове, който събира ръкойките, поставя ги върху въжето, което също 
е от пшенични растения, само че жънато по-ниско до земята, за да е по-
дълго, и като се нажъне, се напръсква с вода и се затрупва на сянка, за 
да овлажнее. Връзвачът връзва снопите и върви след жътварите. Като 
се пожъне чакъма (лехата), всички жътвари се връщат назад и струпват 
снопите на деветини или кръстци. На деветини е, когато се поставят 
срещуположно (радиално) три снопа и върху тях се поставят още два 
снопа, или стават 3 редици с по 3 снопа и един сноп се поставя с класа 
надолу, за да се запазят от валеж. Кръстец е, когато се поставят 4 снопа 
един срещу друг с класа навътре, върху тях се кръстосват още по 4 сно-
па, пак с класа навътре, и отгоре се поставя един сноп, наведен с класа 
надолу, който да ги притиска и да пази от валеж. На последния чакъм 
жътварите отрязват брадата, оплитат я на плитка, като при всяко препли-
тане се вмъкват полски цветя, метличина, макове, маргаритки. Брадата 
се отрязва от най-младия жътвар с пожелание за още по-богата реколта 
през следващата година и я отнасят в двора на стопанина. Той ги поканва 
на вечеря. След като приключи жътвата в полето, започва извозването 
на снопите. Всеки стопанин приготвя хармана. Харман се прави, като се 
почисти земята от трева и плевелна растителност. Земята се напръсква 
с вода и се нахвърля мекина (плява) и след това се трамбова със спе-
циална влачка, може и с гладък валяк. След като се подготви харманът, в 
центъра на хармана се забива един кол, за който по-късно ще се вържат 
конете, които ще вършеят. Върху така подготвения харман се развързват 
снопите и масата се нарежда на тънък пласт, за да се напече от слънцето. 
След като стои на августовското слънце, се пристъпва към вършитба:
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С диканя
Това е вековно оръдие на труда, с него са работели пра-, прадядовците 

ни, тегли се обикновено от крави, волове или биволи. Представлява де-
бели талпи 6–8 м, съединени помежду си, като от долната им страна се 
нареждат камъни. Диканята се тегли от волове, диканята се пързаля по 
разхвърляните ръкойки на хармана, докато се отдели зърното от слама-
та. След това работниците отделят сламата от хармана с вили и събират 
зърното на куп, след което един мъж взема лопатата и хвърля нависоко, 
така че вятърът да издуха сламките и примесите, а зърното да остане 
чисто. После се пълни в чували и се прибира по домовете. Тези стопани, 
които имаха повече земя, си правеха хамбар от дъски, който прегражда-
ха, за да отделят отделните култури, един гьоз (дял) за пшеница, друг – 
за царевица. А по-бедните стопани го държаха в чували и от тях носеха 
на мелниците за брашно.

С коне
В центъра на хармана се забива един здрав кол. Нареждат се конете, 

които ще вършеят, един до друг, крайният кон към центъра се връзва с 
дълго въже, което, като обикалят, конете се завиват в средния кол. Ко-
гато конете стигнат до кола и въжето се е навило, стопанинът обръща 
посоката на движение на конете и въжето започва да се развива, коне-
те трябва да бягат по застлания харман с ръкойки, докато сламата се 
отдели от зърното. Отвяването е както при вършитбата с диканя. По 
късно, към 1935 г., е изработена веялка тип дебелец, с която става отвя-
ването на зърното от сламки, плевелни семена и инертни примеси. Тук 
вече има внедрен технически прогрес, съчетан е ефектът на вентила-
цията с действието на ситото. Така на събраното зърно на куп в харма-
на се поставя веялката, тя има кош около ¼ куб. м, който работниците 
постоянно пълнят със зърно. От коша зърното пада по едно сито, когато 
пада зърното на ситото, вентилацията, която се образува от въртенето на 
оста на веялката, върху която има перки, и създава вятър, който издухва 
сламките и мекината. А зърното и инертните примеси падат на ситото, 
което отделя инертните примеси, а зърното пада на второто сито, къде-
то се почиства прецизно. Издърпва се със специално за целта подготве-
но гребло. След като се напълнят чувалите, се отнасят за съхранение. 
През 1934 г. се внедри вършитбата с вършачка, това беше много голямо 
събитие. Захвърлиха се диканите и вършитбата на хармани. Тук имаше 
специална организация. Вършитбата се извършваше на поляните покрай 
село. Такива поляни бяха: Керезли харман, Кошу йол, до Голямата ба-
лама, южно от селото. Мястото се определя от Общината, купите със 
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снопи се нареждат успоредно една до друга, като помежду им се оставя 
5 м ивица, нещо като тунел (проход), в който влиза вършачката. Стопа-
ните извозват от полето и правят купи. След като започне сезонът на 
вършитбата, събират се близки и роднини или ако няма такива, стопани-
те наемат работници. Необходими са работници, които с вили да подават 
снопите на барабана на вършачката. Работникът, който е на барабана, 
има задача да развърже снопа и да го подаде на барабана за овършаване. 
Зърното и сламата от барабана минават през сита. В ситото се отделя 
зърното и отзад на вършачката от трасината пада сламата, която ра-
ботниците вземат и изнасят настрана, откъдето се извозва и се ползва 
за храна на животните. След като се изгради ТКЗС и понеже снопите 
са много и се отделя много слама, то се премина на трупане на купи от 
слама в близост до вършачките. Тези купи стигаха 15–20 м височина и 
100–120 м дължина. Тогава се премина да се ползва работен добитък, 
който да изтегля на около 150 м волокушата, която се пълнеше от тръ-
сината на вършачката от волове, а връщането на празната волокуша ста-
ваше с кон. Така беше облекчен тежкият труд по време на вършитбата 
на харман. 

Но революционно събитие беше механизирано провеждане на 
жътвата, където се съчетаваха 3 процеса: жътва, вършитба и трупане 
на купите или нарязване на сламата. Като започнаха да се организират 
колективни стопански ТКЗС, ДЗС, роднински кооперации за обработка 
на земята, тогава се внедриха зърнокомбайните. Това беше събитие от 
много голямо значение за земеделските производители. Премахна се 
робският труд на милиони хора, в това число и на жителите на с. Гло-
джево. Първият зърнокомбайн влиза в нивите на Глоджево през 1954 г. 
с комбайнер Манол Манолов и помощен комбайнер Пенка Върбанова 
Димова, наша съселянка. Този зърнокомбайн беше прикачен, агрегати-
раше се с трактор ДТ54. Голяма беше радостта на членовете на ТКЗС, 
като видеха машината, която едновременно жъне и вършее. Народът 
сътвори песни за комбайните и комбайнерите. В годините от 1954 до 
2015 г. през нивите на АПК, ТКЗС и сега на арендаторите, минаха много 
марки зърнокомбайни: „Димитровец–6“, СК3, СК4, СК4М, ДОН1500, 
Е513, Е516, Е517, „КЕЙС“, „ЛЕКСИОН“, „ДЖОНДЕР“ и още много 
други системи. С всяка измината година в света се усъвършенстваше и 
твореше. Това са енергонаситени машини и с голяма производителност, 
прибират културите без загуба, а към 2015 г. на тези машини работят 
с навигационни системи, стигна се до там, че след зададена задача на 
компютъра на зърнокомбайна, той се движи и изпълнява производи-
телния комплекс без комбайнер. Тези високопроизводителни машини 
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извадиха от производство хиляди работници. Сега фирма „Клас Ко-
мерс-2 ООД“ обработва 12 000 дка с 6 механизатори, аналогично е по-
ложението и в кооперация „Житница“, и в „Мелина ООД“, и особено в 
по-малките арендатори, които със собствен труд обработват земята си. 

Прибиране на пролетните култури
Царевица – по време на личното обработване на земята стопани-

нът отива на нивичката си, начупва кочаните, натоварва ги на каруца и 
ги закарва в двора си. Вечерта поканва седянка за белене на царевица. 
След като се обелят, кочаните се поставят за съхранение в царевичен 
кош. А от беленицата се отделя за правене на рогозки и за храна на 
животните. Сега прибирането на царевицата е напълно механизирано. 
Комбайн прибира царевицата на зърно и се извозва в склад.

Слънчоглед – пак през личния живот стопанинът запряга каруцата, 
слага една черга на дъното на каруцата, отива на нивата и нарязва пи-
тите от слънчогледа. Питите не се хвърлят на земята, а направо на ка-
руцата, след берачите върви и каруцата. След като приключи жътвата и 
след като се извозят питите в двора на стопанина, вечерта се свиква се-
дянка – близки, роднини и приятели се зареждат, една вечер отиват при 
единия съсед, друга вечер – при роднината, и очукват слънчогледовите 
пити от семето, така си помагали земеделските стопани, за да успеят 
дружно да приберат реколтата от всичко. Сега жътвата на слънчогледа 
е напълно механизирана.

Култура фасул (боб) – тази култура в древността е обявена като на-
ционална храна. Фасулът е пролетна култура, той се сее в края на м. 
април на междуредово разстояние 45 см, окопава се ръчно. След като 
стигне пълна зрялост, се събира. Прибирането до 1980 г. беше изклю-
чително ръчно, понеже при напичането на фасула и повишаването на 
температурата чушката се пука и зърното се разпилява.За да не се до-
пуснат загуби на зърно, стопаните отиват на полето в 3 ч. сутринта, като 
скубят бобените растения и ги поставят на ръкойки (купченца), но в 
прави редици, като 3–4-ма работници слагат на 1 редица. След като се 
оскубе бобът, една сутрин стопанинът отива рано на полето и натоварва 
ръкойките, като един работник се качва на каруцата и нарежда подаде-
ните му ръкойки и каруцата се напълва 1,50 м над шишовете на ритлите, 
след това се поставя една снопена върлина по средата на натоварените 
вече бобени стъбла и се привързва с въже отпред и назад на каруцата. 
Докарва се на хармана – разстила се и се оставя да го напече слънцето, 
да изсъхнат добре до разпукването на чушките. Едноличните стопани, 
които отглеждаха по 1–2 дка, го очукваха с тупалки и впоследствие отвя-
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ваха зърното на вятъра. Но при колективното обработване на земята при 
спуснат държавен план от ОНС, този план в отделни години за Глоджево 
стигаше до 2000 дка. Вършитбата се извършваше на харман с коне и се 
отвяваше с веялка тип дебелец. По-късно, в условията на уедрено селско 
стопанство, след 1970 – 1975 г., се внедри комбайн, който жъне и вършее 
боб.

Леща – използва се за храна на хората. Сее се като култура със слята 
повърхност. Сеитбата в ранни времена е била разпръскване на ръка, 
като нивата се изоре, хвърля се семето и след това с влачка от върши-
на или зъбна брана, или леса, теглена от жива тяга, се заравя семето. 
Ако се появят плевели, са плевили на ръка, а след 1965 г. се прилагат 
хербициди срещу плевелите. Прибирането в по-ранни времена е чрез 
косене на ръка, по-късно се включи за прибиране косачка, виндровери 
за разделна жътва, като след изсъхването на откосите, се извършва с 
комбайн. Ако се остави да изсъхне на корен, може да се жъне пряко 
от комбайна. Вършитбата първоначално е била с очукване, вършитба 
на харман, вършитба с вършачка и в по-ново време – едновременно 
жътва и вършитба със зърнокомбайн.

Овощарство – климатът и почвите в Глоджево отговарят на 
отглеждането на овощните видове. В миналото овощни градини има-
ха: Захари Манев – засадени орехи през 1935 г., градината е на 80 г., 
дърветата плододават още и през 2015 г. Овощна градина имаше Ди-
митър Василев в м. Коджабаир от 15 дка кайсии, засадена 1946 г. и 
изкоренена през 1966 г. поради изсъхване и застаряване на дърветата. 
Ябълкова градина имаше Деньо Йорданов Денчев в м. Китка – 12 дка, 
засадена през 1942 г. и изкоренена през 1975 г. поради застаряване на 
овощните дървета. Овощна градина от 150 дка имаше в ТКЗС Георги 
Димитров в гр. Глоджево, м. Кюлпере, засадена през 1948 г. и плодода-
ва до 1975 г. Развали се поради застаряване на овощните дървета. Кай-
сиева градина от 500 дка имаше ТКЗС в м. Ува търла, създадена през 
1960 г. и изкоренена през 1982 г. Сега, в по-ново време, по програмите 
на ЕС е създадена черешова градина на площ от 100 дка през 2002 г. от 
Валентин Петков Василев, която в момента към 2015 г. е в плододаване. 
По същите програми овощни градини от орехи създаде Ариф Кехая – 
30 дка през 2010 г. в м. Кошу йол, Хюсеин Паша – 14 дка в м. Черешак, 
Ремзи Кърсътлъ – 10 дка в м. Карасулук, Абтула Катранджъ – 6 дка в м. 
Средно чепелдже. Всички овощни видове в дворовете на стопаните в 
гр. Глоджево се развиват добре при положение, че се извършва компе-
тентна резитба и се води борба срещу болести и неприятели по овощни-
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те градини.

Лозарство
Отглеждането на лозята съвпада с идването на заселниците от Ново 

село, Русенско. Те създават първото лозово насаждение от 10 дка в 
чифлика на Иван Вълев, сега Помощно стопанство, така го наричаха 
местните хора – Чифлика на Иван Вълев. В това лозе, за разлика от 
селските лозя, са засадени културни сортове лози, десертни, винени, 
даже е имало и безсеменни, от които са правели стафиди. През 1960 г. 
под прякото ръководство на главния агроном на ТКЗС Глоджево Георги 
Янев се изготви проектосметната документация за създаването на 2000 
дка лозя, от които 300 дка десертни и 1700 дка винени лозя. Осигури 
се посадъчен материал. Понеже нямаше компетентни работници при 
парцелирането на площта, при маркирането на редовете и определя-
нето вътрешноредовото пространство, бригадирът на лозарската бри-
гада Кръстьо Андреев се затрудни в маркирането на редовете. Първия 
ден маркираха 200 дка, втория ден ги развалиха поради това, че няма-
ше праволинейност, на третия ден също не потръгна работата, тогава 
потърсихме помощта на управление Земеделие към ОНС. От служба 
Геодезия бяха изпратени специалистите Младен Женев и инж. М. 
Мехмедов, които с уреди, теодолит, призма и ролетка – 50 м, ръководе-
ха маркировката и засаждането на лозята. Голям дял за засаждането на 
това лозе има БНБ Разград, съответно директорът Слави Кръстев и кре-
дитните инспектори Илия Илиев и Трифон Трифонов, които отпусна-
ха нисколихвен кредит на ТКЗС и контролираха неговото усвояване. 
Най-голяма заслуга за изграждането на лозето и 500 дка кайсиева гра-
дина има главен агроном Георги Янев. Той изготви проектосметните 
документации, осигури посадъчен материал, организира засаждането 
и в продължение на 2 години обучи работници, които не бяха виждали 
лозя, а станаха майстори лозари. Бригадирът Кръстьо Андреев ръко-
водеше курса и подготовката на лозарската бригада. След години Гло-
джево стана център на лозарство. В средата на лозето имаше кьошк, от 
който продукцията се натоварваше на хладилни тирове, митничарят ги 
пломбираше на място и колите се отправяха за Москва и Ленинград, а 
кайсиите – за Австрия, виненото грозде извозвах ме до Винпром Разград 
и Търговище. Средните добиви при десертните сортове през различни-
те години се движеха от 1200 до 1500 кг на дка, а винените – 800–900 
кг на дка. През годините ТКЗС добиваше добри доходи от лозята. Но 
за съжаление, като дойде демокрацията, тези лозя бяха изоставени и 
рекултивирани в ниви.
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Зеленчукопроизводство
Отглеждането на зеленчуците е свързано с наличието на вода. Во-

доизточници в землището на Глоджево няма. Пресъхнала в далечното 
минало р. Курторман, а в землището на Глоджево пристига слаб приток 
на вода от р. Топчийска, който в сухи години едва стига до язовира на 
с. Каменово, а пролетно време, при топенето на снеговете, водата сти-
га до язовира на Глоджево. От 1947 до 1960 г. на площ от 45 дка в м. 
Тозкомпара на водите на р. Топчийска ТКЗС обработваше зеленчукова 
градина, предимно домати, пипер и краставици. Но реката беше нере-
довна, пролетта прииждаше, а през лятото, когато беше необходима вода, 
пресъхваше и културите биваха проваляни. По инициатива и прякото 
ръководство на председателя на Глоджево Георги Янев на това място се 
построи язовир с оглед да се акумулират зимните води на р. Топчийска и 
с помпа да се издигат до шосето за Кубрат. Язовирът събираше водите от 
водосбора и реката, но по обем не достигаше за изграждане на поливно 
поле. Язовирът се ползва и сега от горско стопанство за риболов и ловен 
туризъм.

Изграждане на земеделско стопанство за колективно обработва-
не на земята

В предвоенните години, и особено през Втората световна война, со-
циално-икономическото състояние на населението се влоши много. По-
виканите да отидат войници и по-късно запас напуснаха домовете си, 
мирният стопански живот на село секна. Голяма част от работния до-
битък също е на война. Зареждат се реквизиции на храна и добитък за 
клане за нуждите на войската. Настъпва недоимък и обедняване. Липс-
ват продукти от първа необходимост – газ, захар, олио, хляб, брашно 
и промишлени стоки. Въведена е купонна система на най-необходими-
те продоволствени стоки. Черната борса е обхванала целия обществен 
живот. Продуктите се продават на много високи цени, и то скрито. В 
Глоджево това се почувства най-осезателно, защото 100 домакинства 
притежават 80 % от обработваемата земя. А останалите 1200 домакинс-
тва притежават 20 %, и то от тези 20 % 2/3 са безимотни селяни. Рабо-
тят в нивите на чорбаджиите за един хляб. Чорбаджията през зимата му 
дава брашно, за да прехрани семейството си, а през лятото цялото му 
семейство работи на нивите на чор баджиите. Глад и мизерия се вихри 
в Глоджево, прехраната е с малко житено брашно, мамалига (качамак), 
полят с маджун, произведен от цвекло или захарна тръстика. Фасулът и 
зелето и зелевата чорба са основната храна. Приготвя се хляб с приме-
си от соя, въведената купонна система от пълна дажба имат само тежко 
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физическите работници, а хлябът, който им се полага, е 700 грама, и то 
черен. На интелектуалците е ½ хляб от 700 г, това значи да получи 350 
г за денонощие. Възрастните гладуват, за да нахранят децата си. Подго-
нен от глада, Али Къркики през 1942 г. в голямата зима взема две крини 
царевично зърно от Адем Хаджихафузов – селски чорбаджия, и тръгва 
на мелница в с. Кривня. Понеже е имало много небетчии, смлели му 
брашното към три часа следобед. Мелничарят му казал, че е късно да 
пътува за Глоджево, понеже е 14 км, да остави пътуването за другия 
ден, поради това, че има голяма виелица и времето е много лошо. На-
вън бушува виелица. Али Къркики отговаря на мелничаря: как да тръгна 
утре, когато децата не се яли нищо три дена. Взема брашното на рамо и 
тръгва за Глоджево, минава през кантона на Кривня, минава през м. Ко-
джа баир, стига до помпената станция на Глоджево, изкачва с последни 
сили баира към м. Сливака и капнал вече от умора, решил да седне да си 
почине. Сяда на чувала, но от силния вятър и ниската температура той 
замръзва, спохожда го бялата смърт и след 2 дни го намерили замръзнал, 
така, както е седнал на чувала, вкочанен от студ.

Военни години – американските и английските самолети минават над 
Глоджево, когато отиват да бомбардират нефтените рафинерии в Гюргево 
– Румъния. Майките, още не е мръкнало, поставят одеяла на прозорците 
за светломаскировка, да не би неприятелската авиация да бомбардира 
Глоджево. Народът ругаеше, мъжете псуваха и недоволстваха от прави-
телството, което бе неспособно да подобри живота на хората. В резултат 
на това се породи народно недоволство. Най-смелите напуснаха дом и 
семейство и станаха партизани, така възникнаха партизанските отряди: 
„Антон Иванов“ – Пловдив, „Чавдар“, „Търговищенският партизански 
отряд“, „Веселиново“ – Ямболско, Врачанският край. Организира се на-
родна съпротива. Жандармерията и полицията вилнееха, днес запалена 
къща на партизанин от с. Жребичко, Пазарджик, утре – в Стара Загора, и 
така от село на село къщите горяха. Премина се към арести и изтезания 
на ятаци на партизаните. Народът изпадна в неверие.

Появиха се първите смелчаци, които през 1938 – 1940 г. заговориха 
за излизане от това тежко положение на народа чрез изграждане на сто-
панства за колективна обработка на земята. Първите бяха стопаните от 
с. Слатина, Ловешка област, с председател Бочо Илиев, след тях са сто-
паните от с. Веселиново, Ямболско, председател Стоян Сулемезов, след 
тях стопаните от Ръжево конаре, Пловдивска област. В Разград е изгра-
дено ТКЗС „Искра“ през 1940 г. След изминаването на няколко години 
тази форма на стопанисване на земята показа своето предимство. Осво-
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бождава селяните от робския труд. На 09.09 1944 г. с Деветосептемв-
рийското въстание се установи народнодемократична власт – консолиди-
рана в ОФ и ръководена от комунистическата партия. Съпротивляваха се 
и търсеха пътя към обединение на старите буржоазни капиталистически 
групировки. Основното противоречие между тях беше, по кой път да се 
насочи обществено-политическото развитие на страната. Установената 
народнодемократична власт (ОФ) измени коренно политическите усло-
вия и откри пътя към народно управление. Но тя наследи от монархофа-
шизма изключително тежки стопански проблеми. Пълна разруха на ико-
номиката, липса на суровини и материали, пазарът беше пуст, рафтовете 
бяха празни и липсваха стоки за народно потребление. Обстоятелствата, 
които оказваха неблагоприятно влияние върху духа и поведението на 
част от българската общественост, реакционните кръгове използваха и 
скоро започнаха да набират сили за противодействие на народната власт. 
Насрочените избори за обикновено НС се отложиха. Главната причина 
за това е, че Никола Петков разцепи БЗНС, напусна ОФ и се обяви в 
опозиция на правителството. Разцепление настъпи и в Социалдемокра-
тичната партия – дясното ѝ крило се провъзгласи за опозиция на ОФ и 
контрира. Опозицията започна да събира сили срещу народната власт. 
Правителството на ОФ пренасрочи изборите за 18.11.1945 г. Изборите 
за Народно събрание наближаваха, прогресивните организации – БКП, 
БЗНС, РМС и ОФ, буквално се хвърлиха в трескава агитационна рабо-
та и дадоха отпор на опозиционните сили. И резултатите не закъсняха 
както в цялата страна, така и в Глоджево. С листата на ОФ гласуваха 
99 % от гласоподавателите. Това беше първият удар над опозицията, че 
тези непросветени трудови хора проглеждат много бързо политически, 
и че сигурно тръгват по нов път. После в дейността си XXVI обикнове-
но народно събрание допринесе много за народната власт, като гласува 
редица закони. Единият от тях беше провеждане на аграрна реформа и 
готовност на държавата да подкрепя по всички начини изграждането на 
стопанства за колективна обработка на земята.

И опозицията не отстъпваше. Напротив, тя трупаше сили за активна 
контрареволюционна дейност. По време на референдума, насрочен за 
08.09.1946 г., тя намираше опора в част от средните и заможни градски 
и селски слоеве, и нелоялно спекулираше със сериозните стопански 
затруднения. По време на референдума, насрочен за 08.09.1946 г., в наве-
черието на втората годишнина от победата българският народ е призван 
да каже своята решителна дума за бъдещата форма на управление на 
България. Опозицията беше активирала своята пропаганда максимално. 
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В отговор на това прогресивните сили в Глоджево бяха отново на крак. 
Те посетиха буквално всеки дом, разговаряха с всеки гласоподавател 
поотделно и на 08.09.1946 г. 98 % от глоджовчани изразиха своята воля 
за република – нов, демократичен строй за България. А това означава-
ше окончателното ликвидиране на монархия и отнемане на всякаква на-
дежда за евентуалното ѝ запазване. Но най-важната стъпка към оконча-
телното утвърждаване на новата власт беше направена с изборите за 
ВНС, което да приеме новата конституция на НРБ. Изборите завършиха 
с победата на ОФ и откриха пътя за довършване на преобразувателния 
процес. Първите битки вече бяха спечелени от народа. Тези успехи да-
доха повод на прогресивните сили в Глоджево да се ориентират към една 
от най-трудните, но най-важна и основна задача – подготовката на насе-
лението за учредяване на ТКЗС. Всъщност идеята беше подета още през 
пролетта на 1945 г., но ОПК и ОФ отчетоха, че разяснителната работа не 
е проведена задълбочено, неконкретна и индивидуална, пък и инициа-
торите нямаха никакъв опит в такова трудно, засягащо и душевността 
на селянина мероприятие – да се откаже от земята, наследена от деди 
и бащи, или спечелена с цената на много труд и жертви. Дори и някои 
от комунистите, довчера ратували и служили вярно на своите идеи, не 
можаха да се примирят, че трябва да се разделят със своята кърмилница 
– земята. Точно в този решителен момент за учредяване на ТКЗС като 
агитатори на опозицията в с. Глоджево дойдоха Петко Франгов, предста-
вител на БЗНС „Никола Петков“, придружен от сина на Цанко Бакалов, 
и Петър Тодоров – дългогодишен учител в с. Тетово, Русенска област. За 
отбелязване е, че по много таен начин бяха организирали част от члено-
вете на БЗНС и по-заможни селяни да проведат митинг сред селото, да 
организират и отклонят населението, което да бойкотира изграждането 
на ТКЗС.

Разказва председателят на читалището Стефан Симеонов – поискали 
са да ползват балкона на читалищната сграда да проведат митинг, а на-
селението да слуша на площада пред читалището. Читалището е било 
ангажирано с провеждането на друго мероприятие и им е отказано. Ве-
черта се събират в дома на Костадин Петров Костадинов, който е обя-
вен за кулак. Тук вземат решение митингът да се проведе пред дома на 
Петър Нестеров, а ораторите ще говорят от прозореца на втория етаж 
на къщата. На срещата в къщата на Костадин Костадинов присъстват: 
Петко Франгов, представител на БЗНС „Н. Петков“, синът на Цанко Ба-
калов, Петър Тодоров, представител на опозицията от Русе, и от с. Гло-
джево присъстват Христо Димов Кабакчиев, Марин Хаджигеоргиев 
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(Хаджиовлу), Цветан Тодоров Велев, Нестор Ботев Нестеров, Косьо 
Дяковски (Дългият Косьо), Петър Илиев (Камбура) и Божан Станчев. 
Кметът на Общината уведомява околийския управител на гр. Кубрат, че 
се организира митинг на опозицията с представители от София и Русе. 

Прозорецът се отваря и на него се явява Петко Франгов, а след него 
говорят Петър Тодоров, представител на Русе, а от името на местна-
та опозиция говорят Марин Георгиев и Цветан Тодоров. Замисълът на 
опозицията е бил да предотврати изграждането на ТКЗС в Глоджево. 
Главното в техните изказвания беше: „Отидоха ви нивичките! – викаха 
те от прозореца. – Простете се с имотите си завинаги“. 

А отдолу, от площада, партийните членове и ОФ, дошлите селяни от 
любопитство непрекъснато им противоречаха и ги освиркваха. В тяхна-
та група се виждаха и ръководителите на Околийския народен съвет, 
дошли специално за събитието, а редом до тях са: д-р Цвятко Илиев 
Цеков – млад медицински лекар, назначен в Глоджево от няколко годи-
ни, Деньо Йорданов Денчев – кмет на Глоджево, Коце Иванов Караваси-
лев, Стефан Симеонов, Абтула Юмер Небоглу, Симеон Петков, Мустафа 
Мюмюн Солаков, Петър Спасов, Лазар Костов и още много земеделс-
ки стопани от с. Глоджево. На площада пристигнаха организирано като 
опозиция членовете на БЗНС – десетина човека, но те се стопиха в мно-
жеството от хора. 

Отгоре говореха, отдолу викаха и нищо не се разбираше какво казват 
ораторите. Възмутена от пошлостта на това събитие, Буля Ботева на-
пълнила един котел с вода, плиска го от съседния прозорец върху хората с 
оглед да разпръсне събралото се множество под прозорците и измокрила 
хората от първите редици. Станал небивал скандал, примесен със смях. 
В крайна сметка митингът е прекратен, пришълците от опозицията са 
изпратени. Така се е сложило край на събранието на опозицията. Идеята 
за изграждане на ТКЗС се носеше от уста на уста, селяните се събираха 
по роднински и умуваха какво ще загубят и какво ще спечелят, ако вля-
зат в ТКЗС. Агитаторите на ОФ продължаваха да подканват стопаните за 
изграждане на ТКЗС. Въпреки всичко, инициаторите набелязаха около 
50 души, най-надеждните, които бяха поканени на учредителното събра-
ние. Те трябваше да обявят публично, че внасят всичкото си имущество, 
свързано с обработката на земята – работен добитък, овце, инвентар и 
най-важното – земята. Много грешки бяха допуснати тогава по време на 
изграждането на ТКЗС, но времето беше такова. То раждаше една нова 
епоха, която трудно се възприемаше. На ръководителите и на радетелите 
за изграждане на ТКЗС им стана ясно, че действията им са прибързани. 
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Трябваше им време и внимателен подход за убеждаване на стопаните.
Комунистите и ОФ започнаха нова агитационна работа. Като начало 

те проучиха, че в с. Топчии, Разградска околия, вече е създадено ТКЗС. 
Преди една година беше учредено и в с. Юпер, Кубратска околия. И за 
да се убедят селяните в предимството на колективната обработка на зе-
мята, в Юпер замина цяла делегация, за да сподели макар и малкия опит 
на юперчани. В делегацията влизаха: Васил Каравасилев, Иван Казака, 
Иван Янев, Петър Колев, Коци Каравасилев, Костадин Рачев. Те сами 
пожелаха да отидат и да видят със собствените си очи и да чуят със 
собствените си уши разказаното от юперчани.

През следващата – 1946 г., още в края на лятото на дневен ред излезе 
изграждането на ТКЗС в с. Глоджево. Започнаха срещи и разговори с 
хората, на които се разясняваше, че земята ще се работи с машини, ще 
се премахне тежкият физически труд, жътвата, а ще се жъне със зърно-
комбайни, ще се повишат добивите от единица площ, ще се увеличи бла-
госъстоянието на членовете на ТКЗС, особено безимотни и малоимотни, 
разпределението на благата ще бъде според трудовото участие. Към края 
на юли 1946 г. партийната организация реши, че вече може да се пристъ-
пи към учредяване на ТКЗС и насрочи за 03.08. с. г. събрание. Дневният 
ред имаше една-единствена точка: учредяване на ТКЗС в селото.

Организаторите решават на 11.08.1946 г. да се проведе учредителното 
събрание на ТКЗС. Ето какво пише в оригиналния протокол на събра-
нието.

Протокол №1
От 11.08.1946 г. В салона на читалище „Просвета“ с. Глоджево, 

Кубратска околия, събрахме се следните земеделски стопани от с. Гло-
джево, Кубратска околия, за да обмислим въпросното учредяване на 
ТКЗС. За председател на събранието се избра Иван Топалов, същият 
посочи за секретар Драган Матеев Драганов и за членове, които да пре-
подпишат протокола: Стоян Василев Манев и Деньо Йорданов Денчев, 
които се одобриха. Председателят, след като разясни целите и задачите 
на кооперативното обработване на земята и след като прочете типовия 
устав (който бе пригоден за условията на с Глоджево), направи допитва-
не на присъстващите земеделски стопани и след като основно се разгле-
даха всички въпроси,

Реши
Да се учреди ТКЗС „Житница“ със седалище с. Глоджево, Кубратска 

околия, с район за действие общината в Глоджево, за членове учредите-
ли се записаха следните земеделски стопани:
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Коци Иванов Каравасилев, Иван Иванов Казаков, Христо Драганов 
Христов, Стоян Василев Манев, Лазар Костов Попов, Васил Петков Па-
ликрушев, Иван Янев Панев, Станчо Тодоров, Стефан Симеонов Ива-
нов, Петко Костадинов Петков, Неделчо Иванов Ганев, Махмуд Мехмед 
Пашев, Деньо Йорданов Денчев, Иван Пенев Топалов, Хафуъз Ибрям 
Генджев, Марин Цвятков Цвятков, Васил Иванов Каравасилев, Коста-
дин Рачев Костадинов, Петър Павлов Николов, Драган Матеев Дра-
ганов, Павел Нейчев Барбалов, Пеньо Иванов Топалов, Стоян Нейчев 
Барбалов, Стойчо Иванов Пенев, Стоян Йор. Писанцалиев.

Уставът на ТКЗС, изработен от МЗДП, БЗКБ и ОСБЗ, се прие член 
по член, като член 78 от същия се прие в следния вид, чистият доход се 
разпределя така: 60 % за възнаграждение на труд, 30 % рента за земята 
и 10 % за фондове на кооперацията. След това събранието пристъпи към 
избор на УС, КС и комисия по оценка на животните и инвентара, които 
се внасят от учредителите.

Изборът се проведе при явно гласоподаване, като се избраха следните 
лица:

За управителен съвет:
1. Иван Пенев Топалов – среден земеделски стопанин;
2. Костадин Рачев Костадинов – среден земеделски стопанин;
3. Иван Иванов Казаков – среден земеделски стопанин;
4. Стоян Писанцалиев – заможен земеделски стопанин, внася 180 

дка нива;
5. Коци Иванов Каравасилев – среден земеделски стопанин – 

председател.

Подгласници:
1. Петър Павлов Николов – среден земеделски стопанин;
2. Христо Драганов Христов – среден земеделски стопанин.

За контролен съвет:
1. Стоян Василев Манев – заможен земеделски стопанин, има мо-

дерна мелница – внася 380 дка нива, притежава трактор и вършачка;
2. Стефан Симеонов Иванов – учител, интелектуалец, внася 220 дка 

нива;
3. Хафъз Ибрахим Генджев – духовно лице, ходжа – прогресивен.

Подгласници:
1. Марин Цвятков Цвятков – заможен стопанин;
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2. Иван Янев Панев – среден земеделски стопанин.
Събранието реши УС и КС на кооперацията да започнат работата си, 

като направят всичко необходимо за бърза регистрация. 

Бюро на събранието:
 Председател: (П) Иван Пенев Топалов
 Секретар: (П) Драган Матеев Драганов
 Членове:
 1. (П) Стефан Симеонов Иванов
 2. (П) Стоян Василев Манев
Новоучреденото ТКЗС беше наречено с подходящо име – „Житница“. 

Но още с учредяването му проблемите започнаха. Първият от тях беше 
регистрацията. За нея се изискваше всеки от членовете да представи 
удостоверение за съдимост, а както вече се знае, глоджовчани всички са 
преселници, месец ще е малко, докато пишат до родните си села и чрез 
районните съдилища да се снабдят с удостоверение за съдимост. Какво 
да правят – никакво време за губене нямаха. След като се приготвиха до-
кументите за регистрация, председателят на кооперацията замина за Со-
фия. Шест дена той обикаля в София от канцелария на канцелария и все 
не успява да регистрира новия кооператив, защото според изискванията 
той трябва да включва поне една десета част от земята на селото, а зе-
мята на двадесет и петте нови кооператори е 2670 дка. А в землището на 
с. Глоджево има 43 700 дка обработваема земя. Въпреки всички пречки, 
успява да се провре през „иглени уши“, но регистрира кооперацията. На 
27.09.1946 г. е регистрирано ТКЗС „Житница“ с. Глоджево.

Още със завръщането си той започва да организира работата в коопе-
ратива, да назначи първите си помощници, а това са: домакин – Атанас 
Андреев, касиер-счетоводител – Неделчо Генчев, бригадири – Иван Ка-
заков, Христо Драганов, Петър Петров Стойчев, Адем Хюсеин Миря-
мов, Сюлейман Томашев, завеждащ ферма – Васил Каравасилев.

Каруцари:
Иван Петров Павлов, Мустафа Мустафа Гагалъ, Юсуф Саросманов, 

Хасан Ахмедов Тюлеовлу, Осман Сюлейманов Чирак, Осман Бейтула 
Манав, Сали Алиев Чираков, Осман Хаджипехливанов, Мъстън Мехмед 
Сейдолкювлю, Хюсеин Ахмед Мусов, Якуб Амиш Ходжа, Димитър Фи-
липов Сейнов, Мехмед Делихюсеинов.

Комисия за приемане на инвентара: Коце Иванов Каравасилев, Коста-
дин Рачев Костадинов. Иван Пенев Топалов, Иван Иванов Казаков, 
Стоян Йорданов Писанцалиев.
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Да изпрати на курсове да се учат: по зеленчукопроизводство в г. Оря-
ховица Петър Иванов Янев, в Образцов чифлик край Русе Нестор Петков 
Костадинов, по животновъдство, в гр. София Иван Иванов Казаков да 
учи полевъдсто. 

Задачите възникват една след друга: трябваше да се комасира пре-
доставената земя в блокове, да се прибере инвентарът и добитъкът, да 
се осигурят семена за сеитбата. Обработваемата земя беше 2670 дка, ра-
ботният добитък беше 8 чифта, в това число един чифт биволи, един 
чифт волове и 4 чифта коне, трябваше да се приемат и нови членове.

В писмо № 1986 от 20.11.1946 г. околийският агроном от Кубрат дава 
указание да се сключат договори за оран и сеитба с частни трактори, 
които разходи ще ги изплати МЗ. Управителният съвет сключва договор 
за обработка на кооперативната земя с Георги Захариев, бивш кмет на 
Глоджево, собственик на трактор „Булдог“, работи с 5 плужни тела, Бо-
жан Станчев Джабаров, собственик на марка „Диринг“ 30 к. с., работи 
с три плужни тела. Договорите трябва да се изпратят чрез Околийския 
съвет в София. 

На 30.09.1946 г. се провежда общо кооперативно събрание с една 
точка от дневния ред: приемане на нови членове. Събранието приема 
51 членове. Новоприетите членове са: Неделчо Стоянов, Кръстьо Анд-
реев Иванов, Васил Йорданов, Исмаил Халил Сараосманов, Ради Мари-
нов, Хафъз Хасан Карасюлейманов – Дюканджията, Якуб Амишходжев, 
Мустафа Солаков, Шефкет Ахмед Хаджиовлу, Ариф Абтула Татар, Бе-
кир Мюмюн Солаков, Юмер Абтула Небовлу, Хюсеин Вели Чапаров, 
Неделчо Александров Зидаров, Али Хали Карачобан, Вели Хасан Ха-
дживели, Димо Василев Чолаков, Ибрахим Мехмед Софтов, Мустафа 
Мустафа Гагалъ, Пене Станиславов, Сюлейман Мехмед Томашев, Хю-
сеин Ахмед Мусов, Ахмед Тюлеовлу, Йордан Колев Димитров, Юсуф 
Халилов Сараосманов, Димитър Петков Банев, Нури Хасан Генджев, 
Абтула Небовлу, Ахмед Халил Сараосманов, Насуф Исмаил Бекирходжа, 
Сюлейман Ахмед Гарибов, Дауд Хафъзов Даудов, д-р Цвятко Илиев Це-
ков, Хафъз Махмудов Къров, Иван Всилев Каравасилев, Атанас Андреев 
Иванов, Пенчо Молкодански, Хасан Нури Генджев, Мехмед Хюсеинов 
Делихюсеинов, Адем Хафъз Мемишев, Христо Кирилов Журов, Добри 
Петров Шишев, Адем Хюсеин Мирямов, Стефан Драганов Заферов, Ди-
митър Филипов Сейнов, Хюсеин Ахмед Къса, Нестор Петков Костади-
нов, Петър Петров Стойчев, Нейно Мишев Нейков, Осман Сюлейман 
Хаджипехливанов, Осман Бейтула Манав, Кръстьо Ангелов Трифонов, 
Сали Али Чакъров, Марин Георгиев Иванов, Осман Сюлейманов Чирак 
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и Мустафа Мехмед Сейдолкювлю. Всичко 51 членове, които са имали 
готовност за встъпване в членство на първото събрание, но не са могли да 
представят удостоверение за съдимост. Или първите 25 членове и втори-
те 51 членове, всичко 76 членове, за да станат през 1956 г. 1210 членове. 
Новосъздаденият кооператив нямаше нито двор, нито постройки, внесе-
ни бяха 8 чифта работен добитък, дойни крави, един чифт биволи и 180 
бр. овце. Много умуваха членовете на УС какво да направят животните, 
къде да ги приберат да зимуват. Но какво може да се измисли, когато няма 
изход? Тогава двамата братя Коце Иванов Каравасилев – председател 
на кооперацията, и Васил Каравасилев предоставят дворовете и техни-
те обори за подслон на кооперативния добитък. Но едва решили единия 
проблем, задава се друг – времето за оран и сеитба изтича, а земята се 
увеличава с нивите на новите членове, работният добитък не достига да 
се засее и изоре цялата площ. А договорените трактори не идват. Искаха 
да им се предплати услугата сеитба и оран. Но с много усилия и това се 
реши, тракторите дойдоха на полето и започнаха работа на 03.10.1946 г. 
Тракторите започнаха да орат, буля Върба Косева отива до тяхната нива 
уж за последен път, като вижда, че тракторът влиза в нейната нива, ляга 
пред трактора и не му позволява да влезе в нивата ѝ. Готова беше да го 
спре с цената на живота си. Трактористите слязоха от машината, вдигна-
ха я от земята, казаха ѝ няколко успокоителни думи, тя се отдръпна и 
тракторът започна да работи. Мита Стойчева уж е тръгнала да покаже 
границата на нейната нива, която влиза в комасация на едно новосформи-
рано поле, а още като пристига на нивата, се хваща на крушата: „Ах, кру-
шице моя, няма да те дам“. Имаше и други членове разколебани, Стойчо 
Иванов и жена му Цвета два пъти напуснаха стопанството и пак влизаха. 
Ремсистите воюваха с бащите си и накрая – склонени, те казваха: добре, 
ще подпиша, заради момчето.

Като ранен се олюлява и Христо Йорданов Писанцалиев – когато 
трябваше да подпише, ръцете му трепереха, изпуска писалката, коми-
сията мълчи. Вековната привързаност към земята замъгляваше разума 
на всеки, после – превъзмогнал болката, поуспокоил се, той запитва къде 
да сложа подписа си. Бай Христо беше заможен земеделски стопанин, 
внесе 180 дка земя и бе избран за член на Управителния съвет, който 
допринесе много за укрепването на кооперативното стопанство.

Много бяха хората като бай Христо Писанцалиев – честни и почтени, 
откакто се помнят, ровили са в земята, поили я с потта си, кога има-
ли, кога нямали какво да ядат, но спокойствието им се е балансирало от 
това, че я имат.
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ТКЗС в страната с помощта на държавата започнаха да се множат и 
укрепват, но освен вътрешната опозиция, се появи и външна опозиция, 
радио Анкара и други радиостанции се обявиха против колективното 
обработване на земята и предлагаха на българските мюсюлмани да се 
изселят в Р. Турция. В смесените райони на страната хора мюсюлмани се 
оттеглиха от ТКЗС. Виждайки тази пропаганда, правителството покани 
Назъм Хикмет – прогресивен турски писател и драматург, избягал от 
репресиите на турското правителство. Назъм Хикмет посети Глоджево. 
Митингът се състоя на футболното игрище до къщата на Иван Дончев, 
сега на Рюстем Пашев, цялото население на Глоджево и жените с пе-
леначетата дойдоха да чуят какво ще каже световноизвестният турски 
поет, поляната беше пълна с народ, а по тези години Глоджево имаше 
население над 5000 жители. Незабравима остана срещата с него, селя-
ните още помнят неговите топли думи: „Скъпи братя и сестри, вашето 
място е тук, каза той на жителите на Глоджево, никъде няма да се чувс-
твате по-добре от тук, където сте се родили и израснали, където са роде-
ни вашите бащи и деди“. Сигурно думите му са докоснали най-тънките 
струни на сърцата на хората, защото имаше случаи с изготвени паспорти 
за изселване да се откажат от пътуване. И така, залутани в ежедневната 
си работа, в грижите, които ги съпътстваха, глоджовчани не усещаха как 
дните ги правеха по-близки, по-полезни един за друг.

Първата производствена дейност на глоджовските кооператори беше 
есенната сеитба на 1946 г. А каква сеитба беше тя? Нямаха зрънце за 
посев, уж с наети трактори ще се оре, уж с добитъка ще се сее, а бла-
гоприятното време за сеитба изтичаше всеки ден. Заваляха дъждове, 
идваше и сняг. От порта на порта, крина по крина (шиник), от последния 
си залък кооператорите отделяха семена, и едвам успяха да се съберат 
необходимите семена за посев. В сеитбата се включиха членовете на 
кооперацията: Васил Иванов Каравасилев, Иван Иванов Казака, Осман 
Хаджипехливанов, Якуб Амиш Ходжа, Юмер Абтишев, Кехая Абтула, 
братята Хюсеин и Хасан Късаахмедови, Кехая Фейзула, Хюсеин Дели-
хюсеинов, Христо Кирилов. Сутрин от рано до вечер късно работеха сея-
чите, но нивата голяма, все още има да се сее, макар и малко, но времето 
се начумери, облаците паднаха ниско, взе да прокапва дъжд. Дъждът 
пръска, а от време на време прехвърчат снежинки, а сеячите вървят и ши-
роко замахват с ръка и хвърлят семето за първата кооперативна реколта. 
След тях дървени влачки едва успяват да закрият семената, дрехите им се 
намокриха, краката и ръцете замръзват, но въпреки това засяват всички 
площи, предвидени за сеитба през 1946 г. за реколта 1947 г. 
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Опозицията гледа кооператорите и с подигравателна усмивка пуска 
злобни закачки по техен адрес. После, след години, на чашка ракия, 
поостарели вече, мъжете ще си спомнят всичко това, ще се чудят на своя 
инат и ще си признаят. Ако не бяхме млади и ако не бяхме един до друг, 
нищо нямаше да се получи. Горчивият опит на есенната сеитба отрано 
подтикна кооператорите за извършване на пролетната сеитба, купени 
бяха още 4 чифта волове, а от 6-и силистренски конен полк армията по-
дари на кооперативното стопанство 6 коня. Кооператорите извършиха 
предпосевната обработка за сеитба на пролетните култури много добре 
и извършиха сеитбата в срок и качествено. Но 1947 г. се оказа небла-
гоприятна: до м. юли – нито капка дъжд, пролетниците едва поникнаха. 
Много усилия бяха положени за тяхното спасение чрез окопаване, чрез 
плевене, но напразно. После пък, като заваля дъжд, посевите се съвзеха, 
но и плевелите се съвзеха. Жените кооператорки копаеха от тъмно до 
тъмно. За да се избегне сутрин жените вкъщи да готвят и да приготвят 
храна за полето, Управителният съвет реши за тези, които работят на 
полето, на обед да се приготвя храна на полето, запалваше се огънят, 
поставя се рогозка от една страна, за да не духа вятър, слага се казанът 
на огъня и се приготвя храна при полеви условия.

Опозицията най-старателно използваше неблагополучието в коопе-
рацията, например това, че жените работнички отиват пеша на работа, 
полетата бяха отдалечени от селото, а зеленчуковата градина беше на 
6 км от селото, всеки ден работници отиваха на работа и се връщаха на 
село. Те отново предричаха провала на новото стопанство, но напук на 
техните прогнози, кооперативът укрепваше. Бригадната организация на 
труда беше възприета отначало. Но икономически беше много слабо – не 
достигаше работен добитък, полетата, които обработваше кооперация-
та, бяха разпокъсани, не достигаха парични средства за строителство на 
стопански сгради. Заплащането за труда първата година беше добро, но 
не беше това, което очакваха кооператорите. Но от ден на ден успехите се 
виждаха, макар и малки, постигнати с много труд и постоянство. Много 
усилия полагаха членовете на кооперацията: Атанас Андреев – домакин, 
първите бригадири – Христо Драганов, Кръстьо Андреев, Петър Павлов, 
Васил Бонев, и младежите Милан Евтимов, Стефан Драганов, Петър 
Янев, Стоян Каравасилев, Коста Лазаров, Петър Пенчев Малкодански, 
а да не говорим за ремсиста Али Пашев, който в продължение на 40 го-
дини работи в овцефермата. Веселите им закачки разведряваха всички 
покрай тях и така неусетно минаваше дългият ден. Първото по-масово 
приемане на нови членове стана през 1948 г. Земята се увеличи на 8000 
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дка. Заедно със земята растеше и мощта на кооперацията. 
През лятото учащите се завръщаха от градовете и активно се включва-

ха в полската работа. Те си изградиха младежко звено със звеноводка 
Иванка Върбанова. Най-дейни бяха Христо Цачев, току-що върнал се 
от казармата, Калинка Неделчева, Георги Янев, Нестор Николов, Илия 
Раев, Илия Тотев, Иван Дочев, Йорданка Йорданова, Донка Дечева, Дру-
ми Петров Друмев и др. За да не губят време по пътищата, по жътва 
младежите спяха на полето. Много често те жънеха повече декари от ре-
довните бригади и затова те справедливо получиха знамето „Околийски 
първенец“ на Ремсовата организация гр. Кубрат, а от стопанството полу-
чиха знамето звено първенец. Двете знамена тържествено се вееха, зака-
чени на големия орех в м. Белюсту. Този орех и досега се пази единствен 
в блока като скъп спомен за младежкия ентусиазъм.

И друга болка си имаше ръководството на кооператива: нямаше ма-
териална база, а без нея от ден на ден ставаше все по-трудно, затова УС 
единодушно реши да започне строежа на първите обори, макар и прими-
тивно. Събират се първите строители на селото: Геньо Петков, Стойне 
Василев, Владо Методиев, Хасан Афузов, вземат със себе си за помощни-
ци Пене Станиславов и Сюлейман Кашавар и построяват първата стря-
ха, където прибират работния добитък, който вече е над 50 чифта. След 
оборите се построяват кошари за овцете – изгражда се плет на височина 
1,2 м от пръти, прави се покривна конструкция, а вместо с керемиди, се 
покрива със слама, като на 1–1,50 м се поставя вършина, (баскии), за 
да притиска сламата, да не я издухва вятърът. След като се покрие, же-
ните измазват прътите с глина, за да е топло в кошарата, и така, докато 
стопанството финансово укрепна, овцете се гледаха в такива кошари, а 
след време се построиха модерни овчарници. След оборите и кошарите 
за овцете се построи свинарник за 10 свине майки, навес за угояване на 
прасета и птичарник за 150 кокошки носачки, които се гледаха от Хасан 
Генджев, така нареченият Янък Хасан. На следващата година, щом сто-
панското ръководство осигури средства, се построи модерен краварник, 
в основата на който се постави една бутилка с масло и списък на члено-
вете на кооперацията – адрес към следващите поколения – 05.05.1950 г. 
Тази сграда е построена от тухли и керемиди от фабрика „Труд“ гр. Русе, 
този обор се експлоатира сега от фирма „Клас Комерс“ ООД гр. Гло-
джево. Така солидно е извършено строителството, че цели 65 години 
оборът се експлоатира, и още много години ще служи за производствени 
нужди. Селскостопанската техника беше мечта на глоджевските коопе-
ратори. Независимо от трудностите, но това бяха трудности на растежа, 
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прииждаха все нови и нови членове. Така стопанството набираше ико-
номическа подкрепа. Стопанството се мъчи да преодолее слабостите, в 
резултат на което то ставаше от ден на ден по-силно и по-укрепнало. 
За глоджевското стопанство се заговори в околните села и околийския 
център. И когато през 1949 г. почина Георги Димитров, то бе удостоено 
да вземе неговото име и стана ТКЗС „Георги Димитров“.

От година на година в стопанството започнаха да израстват и изпълни-
телни кадри, първите от тях бяха Петър Николов Павлов и Атанас Анд-
реев Иванов, първи домакини на стопанството, Добри Станев, Кръстьо 
Андреев, Мустафа Данаджъ, Хюсеин Делихюсеинов, Васил Бонев и 
първият счетоводител Неделчо Генчев. Тези кадри периодично биваха 
изпращани на курсове и школи за добиване на професионални знания и 
усъвършенстване стила и метода на работа на поверените им бригади. 
Появиха се и първите механизатори: дядо Митьо Череза, Кольо Янков, 
Хюсеин Чапаров, Илия Вълчев – първият машинен инженер на стопанс-
твото, Никола Рахов, Петко Тодоров, Мехмед Солаков, Черньо Матеев, 
Христо Илиев, Рачо Василев, Юсуф Белберов, Реджеб Гази, Шюкрю 
Белберов и Минчо Христов. Всички те работеха неуморно през години-
те и изведоха кооператива на едно от първите места в окръга. Тези успе-
хи прогониха съмненията и колебанията на кооператорите, успокоиха 
душите им, те неусетно се обединяваха и работеха дружно. И когато 
се появяваха стихийни бедствия или се допускаха грешки, било то по 
обективни или субективни причини, кооператорите обединяваха сили-
те си и успяваха да се справят с всякакви ситуации. Така беше, когато 
трябваше да се прибере сеното спешно (за да не се накваси от дъжда), 
когато в студ и в дъжд трябваше да се извади и да се предаде захарното 
цвекло на завода в Русе, да се прибере навреме царевицата и всеки път, 
когато обстоятелствата наложеха, кооператорите доказваха, че са един 
голям и осъзнат колектив.

Винаги сред тях беше и първият председател и учредител на коопера-
цията Коци Каравасилев, останал в паметта на хората такъв, какъвто си 
беше: трудолюбив, упорит, неуморен, самобитен български селяк, повел 
смело хората към един нов живот.

В тези най-трудни години, изпълнени с безброй сложни ситуации, 
дядо Коци Каравасилев не беше сам. Винаги плътно до своето рамо той 
усещаше едно другарско рамо – на Дауд Даудов, председател на ОбНС 
(кмет), човек с добро и широко сърце, общителен, контактен, много 
дипломатичен. Като председател на Съвета той успя да уреди много при-
добивки на селото, умело да провежда партийната и държавна политика, 
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и то през годините, когато никак не беше лесно да си ръководител. Но 
Дауд Даудов имаше щастието, че през цялото време на неговото предсе-
дателстване, а той беше и народен представител един мандат, първи 
помощници му бяха Костадин Иванов Костадинов – дългогодишен 
секретар – ръководеше цялостната работа, докато председателят пъту-
ваше в командировка, докато ходеше на сесиите на Народното събрание; 
Недко Димитров – завеждащ военния отчет на Глоджево, винаги готов с 
усмивка да помогне там, където се наложи; Величка Неделчева – дело-
водител в Съвета, при която цялото село се извървяваше, кой за бележка, 
кой за справка, за съвет и когато времето не достигаше, търсеха я и вкъ-
щи. Ценен помощник през това време се оказа и д-р Цветан Цеков – 
партиен секретар тогава. Той съумя да допринесе много за укрепването 
на партийната организация, да внесе ред и култура в партийната работа.

В укрепването на дейността на ТКЗС като цяло взеха участие много 
председатели. Първият председател е Коце Иванов Каравасилев, той с 
решение на ОК на БКП гр. Кубрат беше издигнат за директор на ДЗС 
Кубрат, а по-късно – за директор на ДЗС „Янко Забунов“. През този пе-
риод за председатели на ТКЗС бях избрани: Пенка Лазарова, Махмуд 
Чилев, Добри Минков Станев, Кръстьо Андреев, а в 1956 г. отново за 
председател на ТКЗС Глоджево се завърна Коце Каравасилев.

Нов етап в развитието на кооперативното стопанство в с. Глоджево 
беше встъпването в длъжност на Георги Иванов Янев. Той самият е ро-
ден и израснал в Глоджево, живял с несгодите на това население, след 
завършването на висшето си образование, се завръща в Глоджево. Но той 
от Аграрния институт гр. Пловдив е разпределен на работа в Окръжния 
народен съвет гр. Разград, в управление Земеделие. Тук е издадена запо-
вед от ОНС за назначаването му като главен експерт в управление Земе-
делие. В същото време Управителният съвет на ТКЗС взема решение и 
го назначава за главен агроном на стопанството, започна се спор къде да 
започне работа агрономът. Проведоха се няколко срещи между партийно-
то и стопанско ръководство на Глоджево със заместник-председателя на 
ОНС по селско стопанство Стефан Робев и началник на управление Земе-
делие Марин Атанасов. Аргументът на Глоджево е, че той е от Глоджево, 
израснал в Глоджево и най-важното – че ТКЗС Глоджево няма кадри. В 
същото време Стефан Робев изтъква същата причина, че окръгът е то-
ку-що създаден (1959 г.) и окръгът няма кадри. Проведоха се още две сре-
щи, но без резултат. Наложи се арбитър да бъде ОК на БКП. Те отсякоха 
– остава в Глоджево. Така главният агроном започна работа през 1960 г. 
Главният агроном всяваше респект, едър, снажен, контактен, общителен. 
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Обикаляше стопанските обекти с един мотоциклет 350 куб. см, обут в 
ботуши брич, кожено палто. Ежедневно той обикаляше и ръководеше ра-
ботата в стопанството. Нищо не оставаше скрито от зоркото око на агро-
нома. Главният агроном стана любимец на кооператорите. Те обаче го 
нарекоха с прозвището „Кара бъйък“ (черен мустак), той беше с големи 
мустаци. На поредното общо събрание на стопанството УС, оценявай-
ки качествата на главния агроном, предложи главният агроном да бъде 
избран и за заместник-председател. Събранието единодушно с апло-
дисменти гласува това решение. А председателят Коци Иванов Караваси-
лев заяви: „Моята отмяна пристигна“. Той беше в пенсионна възраст и не 
много добре със здравето. След това събрание главният агроном изцяло 
се отдаде на проблемите на стопанството. Той не можеше да се примири 
с факта, че ТКЗС има хубава земя, работни кооператори, много животни, 
необходимите машини, а стопанството крета по добиви и заплащане тру-
да на кооператорите – на последните места между околните ТКЗС-та. 

На заседание на УС на стопанството главният агроном постави въпро-
са да се реорганизира организацията на труда. Сегашните 12 бригади, 
два бр. машинно-тракторни бригади, при тази организация на труда се 
явява тристепенно ръководство на машинно-тракторния парк. Бригади-
рът не можеше да взема самостоятелно решение кога да сее, кога да око-
пава или да започне жътвата. При тази организация на труда трябваше 
постоянно да се съгласуват земеделските практики, а това води до една 
тромава система на организация. Често се пропускаше оптималният 
срок за започване на окопаването, пръскане, жътва и други агротехни-
чески мероприятия. Предложението беше да се слеят съществуващите 
12 полевъдни бригади и две тракторни бригади в 6 полевъдно-тракторни 
бригади с по 8000 дка обработваема земя на всяка една. Към новата 
бригада се зачисляват тракторите, инвентарът и камионите, които ще я 
обслужват. Но тук, забележете, за ръководител на бригадата се назнача-
ва агроном с висше образование. Така през 1961 г. постъпиха на работа 
като ръководители на комплексни бригади агрономът Хюсню Сеидов 
от Смирненски, Русенска област, агрономът Христо Радев от Бъзън, Ру-
сенско, Димитър Спасов от Ягодово, Пловдивско, и Стоян Габровски от 
Червена вода, Русенско. Те приеха пряко ръководството на комплексни-
те бригади, което е положително, че преди реорганизацията 12-те бри-
гадири се събираха на оперативка всеки ден в 16:00 ч., тя траеше по 2 ч. 
Главният агроном ежедневно поставяше задачите, а сега, след укрепване 
на бригадите и осигуряването на специалисти с висше образование, опе-
ративка се провежда в понеделник и веднъж в седмицата. Там се поста-
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вя и контролира изпълнението на основните задачи, а всичко дребно 
и второстепенно решаваха ръководителите на бригадите. Още с. г. се 
почувства положителният ефект от направената реформа. Независимо 
от това, че работата като цяло се подобрява, явно се вижда, получи се 
така, че лица, засегнати от промяната, и техни близки започнаха да кри-
тикуват новата организация на труда. Но те бяха малко и си заглъхнаха 
така, както се и бяха появили. Предимството беше налице. Докато преди 
реорганизацията оставаха на полето неокопани от плевели култури, за-
късняваше жътвата, похабяваше се продукцията, то през 1962 г. коопера-
торите от ТКЗС „Георги Димитров“ с. Глоджево приключиха пролетна-
та кампания в срок и с високо качество на проведените агротехнически 
мероприятия и се притекоха на помощ на ТКЗС с. Благоево, Разградско. 
Председателят на с. Благоево Кольо Славчев с 8 бр. камиони и 2 бр. 
автобуси, наети от ДАП Разград, в продължение на една седмица всяка 
сутрин в 06:30 ч. идваше в селото, за да вземе хората, и всяка вечер ги 
връщаше на село. УС на ТКЗС взе решение на тези кооператори, които 
работеха в с. Благоево, полагащото се трудово възнаграждение да се пла-
ти на ръка от ТКЗС Благоево на взелите участие в оказването на помощ. 
Виждаше се как новата организация на труда влияеше върху общия ръст 
на доходите на ТКЗС Глоджево.

ОК на БКП, като ръководен орган на територията на Разградски окръг, 
следи развитието на ръководните кадри и издига и освобождава и чрез 
ОНС налага своята кадрова политика на територията на окръга. Виждай-
ки промените в ТКЗС Глоджево, освободи от длъжност Коци Иванов 
Каравасилев – председател на ТКЗС, поради пенсиониране и издигна 
главния агроном и заместник-председател за нов председател, това е 
през 1962 г. При този председател се заговори за производителността на 
труда, за нормиране на разходите, за въвеждане на стопанска сметка на 
всяка полевъдна тракторна бригада и за всяка ферма. Сега се заговори 
за научна организация на труда и производството, заговори се за устано-
вен контакт с научни институти и привличане на научни работници да 
залагат опити в нашето стопанство, най-важното – заговори се и се въ-
веде строга трудова и технологична дисциплина. Слабо звено в работата 
на стопанството видя новият председател в отчетността и счетоводната 
дейност. Някои от счетоводителите нямаха даже прогимназиално обра-
зование. Някои знаеха да четат и да пишат, но с едно-две отделения. 
Всичко това водеше до незадоволителна счетоводна дейност, допускаха 
се огромни грешки при осчетоводяването и установяването на добитата 
продукция. Забавяха се отчетите за ОНС – Земеделие, Статистиката, Со-



165

циално осигуряване. Това злепоставяше ръководството на стопанството 
пред висшестоящите институции, но се злепоставяше и председателят 
на стопанството – че не може да въведе ред в предприятието, което ръ-
ководи. Обмислях многократно създалата се обстановка, защото трябва 
да освободим възрастни служители от счетоводството, някои от които са 
роднини, близки и приятели на отговорни ръководители на с. Глоджево, 
и не можеше да не се получи реакция от потърпевшите. Но всичко, което 
предстоеше да се направи, беше за доброто на стопанството и на неговите 
членове. Тогава аз бях на 28 години – млад, енергичен, пълен с енергия и 
инициативи, необременен и принципен в ръководството на стопанство-
то. Реших и поставих въпроса пред Управителния съвет да се освободят 
счетоводни кадри, които нямат лиценз да заемат тези длъжности. Чле-
новете на УС се разделиха на 3 групи: едни бяха категорични, щом е в 
интерес на стопанството, да се сменят, но със служители с образование 
и надеждни. Втората група казваше какво ще правят, как ще си изкарат 
прехраната, те са възрастни, а третата група не смееха да изразят мне-
ние, за да не си развалят отношенията с освободените и техните близки. 
Разисквахме много по всички възможни варианти и взехме решение с 
гласуване с пълно болшинство да се освободят от работа: Недялка До-
чева – счетоводител, съпруга на секретар-бирника, Петранка Недева – 
с трето отделение, съпруга на местния милиционер Христо Стефанов 
Недев, активен член на БКП, Христанка Русева и Йорданка Василева – 
счетоводители с трето отделение. На следващия ден проведох разговор с 
всеки от тях за решението на УС и това, че са необходими кадри с по-ви-
сок ценз, да не са само регистратори на цифри, и в то много случаи с 
грешка, а са необходими кадри, които ще творят, ще въвеждат новости в 
професията си. Казах им, че ще се напишат заповедите, които на другия 
ден ще им се връчат. След два дни връчихме заповедите на лицата, които 
УС освободи, и също така на новите служители, които ще заемат техни-
те места. Това са: Милка Пенчева – завършила гимназия за финанси в 
Свищов, с 4 години стаж, Ремзи Абтула Фъчаджиев, завършил земеделс-
ка гимназия, с 2 г. трудов стаж, Николай Маринов, завършил икономи-
чески техникум, с 4 г. тр. стаж, Венко Върбанов, завършил икономика в 
Русе, с 1 год. трудов стаж. Всичките те на възраст до 28 г. Решението на 
УС на ТКЗС е проведено в изпълнение, но ответната реакция не закъсня.

Милиционерът Христо Стефанов отива в ОК на БКП и записва час 
да влиза при първия секретар на ОК на БКП Бончо Митев. Срещата се 
е състояла. Приема го секретарят и той казва, че се жалва от председа-
теля на ТКЗС и казва: новият председател си е разпасал пояса, уволнява 



166

цялото счетоводство – амблок, не се зачита нито с УС на ТКЗС, нито 
с партийната организация, има голямо настроение от населението, той 
трябва да бъде сменен от поста. 

Секретарят му казва, че ОК на БКП и ОНС имат добро мнение за 
него, че е новатор, енергичен и изведе стопанството напред. Бай Христо 
отговаря: това не е истина. Бончо Митев му казва да се прибере на село, 
ОК на БКП ще проучи случая и ще му изпрати писмен отговор.

Христо Стефанов се връща в Глоджево и коментира: „Ще видите 
какво ще стане, уволнените ще се върнат на работа, а председателя ще 
го сменят“. След два дни в Глоджево пристигат двама завеждащ отдели 
на ОК на БКП: Стоян Пчеларов – завеждащ Агитация и пропаганда, и 
Георги Илиев – завеждащ Организационния отдел. Право в партийния 
комитет проучват случая и набират информация. Срещат се с Иван Ка-
равасилев, секретар на Об. комитет. Провеждат среща с председателя 
на Съвета, провеждат среща със служители на счетоводството на ТКЗС, 
запознават се с досиетата на уволнените и тогава поискаха среща с мене. 
Питаха ме дали нямам някаква вражда с милиционера Христо Стефанов, 
казах им, че работехме много добре, докато освободих жена му, след 
това той стана най-големият опонент на председателя на ТКЗС.

Казаха ми да си гледам работата и да не обръщам внимание на на-
падките на Христо Стефанов.

На следващия ден началник-отделите докладват на първия секретар 
за смяната на тези служители и че извършената промяна е в интерес на 
ТКЗС, уволнението се поддържа от ПК, от Съвета и от партийните чле-
нове, които работят в счетоводството на стопанството. Бончо Митев на-
режда да му представят писмен отговор, в който да се отрази, че смяната 
е целесъобразно извършена и се подкрепя от стопанския актив.

След седмица той получава писмото и Христо, недоволен от отгово-
ра, че не е в негов интерес и от това, че той е лично засегнат, иска нова 
среща с първия секретар и се държи арогантно, че проверяващите се 
срещнали с председателя на ТКЗС и той ги е заблудил. Повикват прове-
ряващите и провеждат очна ставка, те му обясняват с кого са се срещна-
ли, какво са им казали и че пред председателя се явили да го уведомят, 
че се прави такава проверка. Но с него не са разисквали по въпроса, 
проверили са досиетата на личния състав на освободените служители.

Бончо Митев му казва: Бай Христо, ти си лично засегнат в случая, но 
като активен член на БКП трябва да загърбиш личното и да работиш за 
просперитета на стопанството. Ние сме издигнали млад специалист за 
председател на ТКЗС, успехите са очебийни, той ще ръководи стопанс-
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твото. Какъв ръководител ще бъде той, като не може да уволни един слу-
жител, ние от него искаме ръст в производството, а той ще си подбира 
кадрите, с които ще изпълнява производствения финансов план. Ти сега 
се прибери и спри да коментираш този въпрос. Не е в твоя полза, ти си 
активен член на БКП.

Връща се бай Христо на село и казва: „Нищо няма да стане, то и ОК 
на БКП е с него“. Така беше преодоляна една битка, една съпротива с 
помощта на разумни хора, които обследваха този случай. След този слу-
чай нещата тръгнаха във възходяща степен, организацията на труда се 
утвърди. През 1962 г. нашето стопанство изкупи машините от МТС. Ма-
шините, които работеха в Глоджево, и някои други марки, които нямаше 
при нас, ни бяха предложени за продан и ние ги изкупихме. През 1963 г. 
ни бе спуснат план да изкореним 1200 дка гора и да създадем парково 
пасище. При много добра организация се извърши разреждането на го-
рата в пълнота 0,3 %. Площта се изора, засяхме тревни смески, звездан, 
ливадна власатка, пасищен райграс. Понеже семената са много дребни, 
обърнахме внимание на валирането. Пролетта на 1963 г. паднаха много 
валежи, много влага даде възможност всички семена от засетия тревостой 
да поникнат. Посевът тръгна и се развиваше с бързи темпове. Всички се 
радвахме на този успех, защото решавахме пашата на подрастващите 
животни. На 10 май с. г. председателят на ОНС гр. Разград Любомир 
Казаков на път от Ветово за Кубрат минава край едно парково пасище, 
тревостоя на който вятърът люлее като вълни. Спира, гледа и не може 
да проумее кой е създателят на това образцово пасище. Отбива се в Гло-
джево и направо в канцеларията на ТКЗС. Аз седях на стола до бюрото, 
чука се на вратата, аз казвам влез, вратата се отваря, гледам – председа-
теля на ОНС Разград, ставам от стола, посрещам го, ръкувахме се, каня 
го да седне, той още не седнал, ме попита на кого е пасището на шосето 
посока Ветово, казвам му, че е нашето. Той, понеже е специалист в тази 
област, започва да ме разпитва колко компонента сме засели, какви агро-
технически мероприятия сме провели, той остана възхитен от тревостоя 
на парковото пасище. На следващия ден получаваме телефонограма, 
изпратена до всички председатели на ТКЗС в окръга, че на 14.05.1963 г. 
в 10:00 ч. се провежда окръжно съвещание със сборен пункт парковото 
пасище на Глоджево, на шосето между Глоджево и Ветово. Обадиха ми 
се по телефона от управление Земеделие да подготвя доклад, защото аз 
ще съм докладчик. Какъв доклад да готвя, като всичко направено е с мое 
лично участие. Значи аз трябва да разкажа само какво сме работили. 
На съвещанието участваха председателите на Общинските съвети и на 
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ТКЗС. На 14.05.1963 г. в 10:00 ч. пристигнаха на парковото пасище над 
40 леки коли, целият партиен и стопански актив на окръга, от ОК на БКП 
първият секретар, секретарят по селското стопанство, специалисти от 
отдел Селскостопански, председателят на ОНС, заместник-председате-
лят на ОНС, началник-управление Земеделие и всички специалисти от 
управление Земеделие. 

Колите спряха на шосето, аз ги посрещнах и ги приветствам с добре 
дошли. Съвещанието се откри от председателя на ОНС. Той каза, че пре-
ди 2 години е спуснат план за създаване на паркови пасища. Ето тук, 
на това място, е създадено първото образцово пасище. ТКЗС Глоджево 
спази указанията за изграждане на пасище. За ползата от тях всички сме 
убедени, но проблемът е, че на много места започнаха да работят на тях 
и така си останаха недовършени, председателят на ТКЗС Глоджево ще 
разкаже какво са направили за изграждането на пасище.

Дадоха думата на мен, тогава аз бях най-младият председател на ТКЗС 
в окръга. Те мислеха, че аз ще чета написан доклад. Даже окръжните 
ръководители се спогледаха, че аз излизам пред участниците в съвеща-
нието, без да държа нищо в ръцете си. Казах пред всички присъства-
щи, че ние не сме направили чудо, просто използвахме технологията за 
отглеждане на фуражни култури и разказах какви са компонентите, как 
са смесени семената, как е засято, как сме обърнали най-голямо внима-
ние при провеждане на агротехническите мероприятия. В продължение 
на 40 минути аз разказах всичко, което е извършено, зададоха се много 
въпроси, на които изчерпателно отговорих, изказаха се в подкрепа на 
извършеното специалисти от ОНС, управление Земеделие.

Първият секретар на ОК на БКП Бончо Митев даде много висока 
оценка за извършеното. Похвали кадрите на ТКЗС Глоджево, бригадири, 
трактористи и каруцари, които са помогнали за създаването на този оа-
зис в широкото землище на Глоджево. На следващия ден хвърчат колите 
на ТКЗС до Глоджево, едни питат за гъстота на гората, други – за агро-
техническите мероприятия, които са извършени, най-честият въпрос 
беше за дозата семена на декар и какви компоненти участват в тревостоя.

Ние усъвършенствахме технологията за ползването на парковото па-
сище. Възложихме на Коста Лазаров, дългогодишен завеждащ ферма, и 
на инж. Иван Василев да внедрят електропастири и осигурят парцелна 
паша на подрастващите животни. Така се използваше пасището до 
1998 г. Като дойде демокрацията, ликвидираха ТКЗС със закон, изклаха 
животните и отпадна необходимостта от електропастири и други съоръ-
жения. Сега там е една разредена гора с пълнота 0,3 % и вековни дъбови 
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дървета. Дано не се намерят „умници“ да я изсекат за дърва за огрев. За-
щото те се ползват сега, освен за примитивно поле за паша на животни-
те, и за отдих на населението.

Кооперативната фурна – забелязваше се, че сутрин полевъдните ра-
ботници излизат късно на работа. Една сутрин звеното на Джамбазова 
излезе от село в 9 ч. на работа. Поставих си задача да проведа разговор 
със звеното – каква е причината, че всички звена и тяхното звено за-
късняват ежедневно при излизане на работа. Кооператорите копаеха за-
харно цвекло, полето е разпределено на бригади по звена, като всяко зве-
но имаше определена площ. Около 10:30 ч. отивам на полето, където се 
копае захарното цвекло, и минавам покрай звената, които работят. Като 
стигнах до звеното на Джамбазова, ги помолих да спрат и да направим 
малка почивка. Започнахме разговора около работата, около проблемите 
на всеки един вкъщи, но те знаеха, че аз отивам при тяхното звено, за-
щото този ден звеното закъсня за работа. Попитах ги каква е причината, 
каруцарите ли закъсняват да ги вземат, или камионите закъсняват да ги 
вземат, и тогава Иванка Василева Паликрушева взе думата и каза: „До-
като опечем хляба сутрин, отнема много време, вечер, като се върнем, 
до късно пак с кухненска работа, не можем да си починем. Ако има една 
фурна да ни отърве от печенето на хляба, сутрин можем рано да изле-
зем на работа“. Аз не им казах нищо за фурната, но започнах да мисля 
какво можем да направим, защото в полевъдството работеха 1400 души, 
сметнато в часове, това беше 1400 работници по 2 ч. (сутрин един и ве-
чер един) бяха 2800 човекочаса, или това значи да работят допълнително 
още 350 човека.

На следващото заседание на УС включих специална точка за уплътня-
ване на работното време. Докладва главният агроном Спас Панов Спа-
сов, тогава всички видяха, че има още голям резерв за увеличаване на 
работното време. Направиха се различни предложения, но до генерално 
решаване на въпроса не се стигна. Аз развих въпроса така, както предло-
жиха работниците на полето – да се изгради кооперативна фурна, която 
да приготвя хляба, а децата и възрастните да получават хляба от фурна-
та. Още нещо – кооператорът да си предаде пшеницата във фурната и 
срещу купон, като си плати ишлемето, спестява се ходене по мелници 
и се облекчават кооператорите. УС реши да се построи фурна. Наме-
рихме проект, строителният бригадир Владимир Методиев със строи-
телни работници на стопанството построи постройката, а майсторът 
Кольо Петров от Омуртаг и един негов помощник изградиха фурната. 
През 1963 г. фурната беше факт. От фурната най-напред получаваха 
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хляб само работниците на ТКЗС, а впоследствие фурната задоволява-
ше потребностите на цялото население на с. Глоджево. С пускането на 
фурната в експлоатация си отдъхнаха жените сутрин да стават рано, да 
месят и пекат хляб и вечер, след работа уморени, пак да месят и да пекат 
хляб. Това беше една голяма придобивка за селото.

Обслужващ център на Машинно-тракторния парк
С всяка измината година растеше брутният вътрешен продукт на 

стопанството. През 1962 г. от 2 100 000 лв., на 3 664 000 лв. за 1965 г., 
или той е нараснал 174 %. С нарастването на БВП нараства и необхо-
димостта и от ДМА, сгради, складове, помещения за ремонт на МТП. 
Този проблем за материално-техническата база и обслужването на МТП 
поставих задача на главните специалисти всеки един за неговия отрасъл, 
механизация, складово стопанство, животновъдни сгради, в определен 
лимит парични средства, да направят предложения. Обсъждайки техни-
те предложения, надделя предложението през 1964 г. да построим в съ-
седство техническа работилница за ремонт и поддържане на тракторите 
и селскостопанския инвентар – която да има голямо хале за ремонт на 
няколко зърнокомбайна едновременно, да има мостов кран с подемност 
5 т, да има следните отделения: електро-, ремонт на двигатели, шло-
серно, стругарно, ковашко, заваровъчно и акумулаторно, на втория етаж 
да бъде стаята на инженера и на нормировчика, а в приземния етаж да 
бъде инструменталното. В съседство на работилницата да се построят 
10 бр. гаражни клетки за камионите, към тях – две халета за ремонт и 
обслужване на камионите и два склада към тях за бойната готовност 
на камионите – туби за бензин, брезент, сандък с неприкосновен запас 
и др. В съседство на гаражите и работилницата да се построи и бензи-
ностанция. Трите сгради са в каре, като между тях се образува площадка 
с 8 дка площ, която се предвижда да се асфалтира и да се ползва от всички. 
След като въпросите за строителството на тези обекти бяха актуализира-
ни от специалистите и след като взех становището на главния счетоводи-
тел, можем ли да осигурим финансиране за тези обекти, без да се намали 
възнаграждението на кооператорите, насрочих заседание на УС на ТКЗС 
и официално предложих обсъждане строителството на горните обекти. 
При обсъждането въпросите бяха едни и същи. Ще можем ли да заде-
лим за строителство на тези обекти, без да се намали възнаграждението 
на кооператорите. Всички със загриженост се изказаха, че стопанството 
има нужда от тези обекти. След станалите разисквания и дадените отго-
вори от специалистите и главния счетоводител, УС реши да се построят 
трите сгради. Потърсихме помощта на ОНС в лицето на началник-отдел 
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Капитално строителство инж. Димана Белчева. Инж. Белчева предложи 
типови проекти на МЗХП, които трябваше само да се пригодят на тере-
на. Това ни улесни много, защото ние трябваше да търсим проектантска 
организация, която да ни изработи проектите, това бе продължителна 
работа във времето.

Проведохме среща с директора на проектантската организация, да 
ни преработи типовите проекти с действащите цени и да ги пригоди 
на терена. Те се съгласиха, много трудно приеха всичко това да стане 
до 20.03., за да може след тази дата да започне строителството. Речено 
сторено. На 20.03.1964 г. ние имахме разрешително за строителство на 
тези 3 обекта, имахме пълна проектосметна документация. На помощ ни 
дойде и началникът на отдел Архитектура и благоустройство при ОНС 
арх. Христо Христов. Той отбеляза петното за строителство на плана 
на стопанския двор и на 05.04.1964 г. започна строителството. Трите 
обекта се работеха едновременно. През м. октомври с. г. строителството 
беше приключено, площадката пред гаражите беше асфалтирана, а край 
главния път от двете страни беше изградена метална ограда. За цялото 
строителство поотделно беше подписан акт 16 за приемане на обектите. 
Много трудно се сдобихме с акт 16 за бензиностанцията. В приемателна-
та комисия участва майор Спас Спасов от ППО гр. Разград. Три пъти 
отлага подписването на акт 16, беше педант и се хващаше за най-дребни-
те неща. Даже и за това, защо е боядисано гри, а не е червено. Наложи 
се да пребоядисваме отдушниците на цистерните. Но на 10.10.1964 г. 
насрочихме тържествено откриване на обектите: техническа работилни-
ца, гараж със сервиз за обслужване на камионите и бензиностанция. 
Направихме списък кого да поканим на тържеството, първи в списъка 
беше директорът на Народна банка Слави Кръстев, който отпусна кре-
дит, с който финансирахме новото строителство. Този кредит беше с 
0,02 % лихва, а сега, 2015 г., лихвата достига 9–11,5 %. Освен бай Сла-
ви, така беше популярен той, поканихме и директора на Проектантската 
организация Петър Пенчев, началник-отделите на Окръжния народен 
съвет, които подпомагаха строителството, и зам.-председателя на ОНС 
по селско стопанство Марин Атанасов.

Първите окръжни ръководители не сме поканили, понеже те не 
са съпричастни към нашето строителство. При много тържествена 
обстановка се произнесоха много речи, механизаторите взеха активно 
участие в тържеството. Имаше лента, прерязахме я – председателят на 
ТКЗС, главният инженер на ТКЗС, заместник-председателят на ОНС 
Марин Атанасов и началник-управление Механизация при ОНС инж. 
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Александър Комогоров.
На следващия ден заместник-председателят Марин Атанасов 

докладва на председателя на ОНС Любомир Казаков за откриването 
на техническия център в Глоджево. Той казва, че иска лично да види 
това строителство. Понеже имал насрочена среща в Кубрат същия ден, 
тръгват заедно със заместник-председателя за Кубрат, но на път за Кубрат 
те минават през Глоджево. Влизайки в селото, той вижда построен един 
комплекс за обслужване и експлоатация на МТП. Без да търсят никого 
от ръководството на стопанството, те разглеждат бензиностанцията, га-
ражите и сервиза и влизат в техническата работилница. Тук се срещат 
с главния инж. Начо Михайлов, разговарят с него около 15 минути и 
си продължават пътя за Кубрат. На следващия ден получаваме телефо-
нограма, която гласи: „На 18.10.1964 г. ще се проведе окръжно съвеща-
ние с партийния и стопански актив. Сборен пункт – стопанският двор 
на ТКЗС Глоджево“. Ние нямаше какво да се готвим за съвещанието, 
тъй като обектът беше нов и току-що се бе настанила техниката. На 
18.10.1964 г. цялата площадка се изпълни с леки коли, тук беше първият 
секретар на ОК на БКП Бончо Митев, тук беше целият отдел Стопанс-
ки на ОК на БКП, председателят и заместник-председателят на ОНС и 
всички главни специалисти на управление Земеделие. От всяка община 
присъстваха: председателят на ТКЗС, председателят на Селския съвет, 
и първите секретари на ОК на БКП и главните инж. на ТКЗС. В уре-
ченото време всички бяха пристигнали вече. Съвещанието се ръководи 
от председателя на ОНС Любомир Казаков. Той откри съвещанието и 
каза: вместо ние да говорим за стореното, то обектите говорят за себе си, 
в продължение на 20 минути да разгледате извършеното строителство, 
след което ще разговаряме. Всички присъстващи се пръснаха из дво-
ра, едни влизат в работилницата, други – в сервиза и гаражите, а трети 
се струпаха на бензиностанцията. След като изтекоха 20 минути, съве-
щанието се премести в читалището на с. Глоджево. Тук на мен ми бе 
дадена думата, да разкажа как е възможно за 6 месеца да се построи 
такъв комплекс за обслужване на МТП. Разказах, че пригодихме типови 
проекти, което скъси времето, разказах за помощта на БНБ и на бай Сла-
ви, разказах за помощта от страна на ОНС, проектантската организация, 
и за организацията на строителните работи. Задаваха се много въпро-
си по доставката и снабдяването със строителни материали, защото по 
това време те не достигаха, имаше голямо строителство на национални 
обекти и обекти по стопански начин. Най-впечатляващо беше изказване-
то на началник-отдел Механизация при Окръжния народен съвет инж. 
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Александър Комогоров. Той казва, че това е първи и единствен комплекс 
за обслужване и експлоатация на МТП, такъв комплекс трябва да има 
във всяко ТКЗС. Тук, в ТКЗС Глоджево, не се чака да аварира даден ка-
мион, че тогава да се ремонтира. Тук се прави техническо обслужване по 
график на автомобилите. Може да има много работа, а ТКЗС винаги има 
такава, но когато камионът е планиран за техническо обслужване, то за 
него няма работа. Затова машини и камиони на ТКЗС Глоджево се явя-
ват на годишните технически прегледи без затруднения. Тук най-напред 
в окръга се въведе практиката за зазимяване на земеделски машини и 
инвентар. Ето как нагледно всичко е направено, това трябва да стане във 
всяко стопанство.

Първият секретар на ОК на БКП Бончо Митев даде много висо-
ка оценка за направеното в Глоджево и каза, че окръгът като цяло е 
подценил въпроса за техническото обслужване на МТП. Обърна се към 
председателя на ОНС и го попита, какъв срок да дадем на председатели-
те на ТКЗС да построят това, което видяхме в Глоджево. Той се засмя и 
каза, че щом могат Глоджево за 6 месеца да построят този комплекс, да 
определим срок за 1 г., считано от днес. На съвещанието се разискваха и 
други текущи въпроси, и най-вече за есенната сеитба.

Съвещанието приключи, всички си отидоха, но на следващия ден 
хвърчаха коли до Глоджево – едни искат проекти, други питат за ма-
териали, трети – за майстори, така в окръга тръгна една инициатива, 
произлязла от трудолюбивите строители и механизатори от с. Глоджево.

Строителство на къщи на членовете на стопанството
С. Глоджево наброяваше 1200 домакинства, сградният фонд, като 

изключим на заселниците българи и по-заможните мюсюлмански родо-
ве, останалите над 80 % бяха изградени от пръти, замазани с глина, и 
покрити със слама. Към 1958 – 1965 г. доходите на кооператорите се уве-
личиха, получаваха добро заплащане. Някои вложиха парите си на влог 
в банката, други започнаха да купуват леки коли и мотоциклети, а трети 
се обзавеждаха, но новото обзавеждане не подхождаше на плетените къ-
щички. Много от кооператорите се насочиха да си построят нови къщи 
с бетонни основи, тухла и цигли и сервизни помещения. Понеже строи-
телните работници вземаха високи разценки и работеха по-скъпо, коопе-
раторите отбягваха услугите на предприемачите. Започнаха да се пода-
ват молби до ръководството на стопанството с искане за строителство на 
къщи с материали и строителни работници от ТКЗС. През 1964 г. до м. 
март в счетоводството постъпиха 60 молби. Зад тези 60 молби стояха 60 
мъже и техните семейства. Това е основната работна ръка, ако 60 каруци 
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отсъстват от работата през пролетната кампания, то производството е 
провалено. Възникна въпросът как да се построят къщите, че техните 
собственици да не отсъстват от производствения процес, как да осигу-
рим строителни материали от ТКЗС. Този въпрос придоби глас в цяло-
то село, всеки даваше мнение, всеки правеше предложение. Проведох 
разговор със строителния бригадир Владимир Методиев Ангелов и го 
запитах какво той мисли по подадените молби за строителство на къщи 
на кооператорите. Той беше категоричен, майстори можем да осигурим, 
но тухли, цимент, пясък, цигли, транспорт за строителство не можем да 
осигурим. Продължих да слушам и други предложения на кооператори и 
специалисти. Преобмислих въпроса и го внесох на заседание на УС. Тъй 
като много време той не слизаше от разговорите на заинтересуваните 
лица, членовете на УС почти всички имаха мнение, но то натежаваше 
на страната да си построят къщите, а това, че полевъдните бригади ще 
остана без работната си ръка, не се коментираше. Аз ясно формулирах 
въпроса: първо – да се построят къщите, второ – хората да не отсъстват 
от работа по време на строителството, трето – да осигурим строителни 
материали от ТКЗС, четвърто – когато къщата се строи, собственикът да 
не се занимава със строителството, а това да е задължение на ТКЗС.

Проведоха се разгорещени разговори, направиха се много предложе-
ния за и против строителството. Предложи се на строителните работни-
ци да се плати в трудови дни, а тези трудодни в края на годината да се 
прихващат от собственика на новопостроената къща и така да се избегне 
спекула със заплащане на труда на строителните работници. След много 
разговори и разгорещени разисквания УС на ТКЗС реши: първо – да се 
построят къщи на кооператорите, като задължение на кооператора е да 
представи проект на къщата и разрешително за строителство. Строи-
телният техник към Общината да забие колчетата на терена, задължение 
на ТКЗС е да осигури строителни работници и материали, заплащането 
на стойността на строителните работници да е на трудодни, а материа-
лите да се изплащат по костуема цена без надценка. 

За да осигурим това решение, ние изградихме 12 строителни брига-
ди. Организирахме производство на тухли, бяха сформирани 15 групи 
с преси за изработване на пресови тухли, които се изпичаха на куптори 
и често пъти още топли отиваха по обектите (къщите). Изпичането на 
тухлите беше със слама, слънчогледови стъбла и вършина. Организатор 
на групите с пресите за производство на тухлите беше Аврам Аврамов, 
голям масовик, уважаван от работниците, добър организатор. Полови-
ната къщи и стопански постройки в с. Глоджево са построени с тухли, 
произведени от неговите бригади. Счетоводството изготви схема, по 
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която ще се изплаща строителството, една къща 2-етажна, с маза и бечо-
ва стая, се строи от една бригада майстори за две седмици. На строите-
лите по норми се начисляват трудодни за строителството на една къща. 
Тези строители в края на годината, след приключване на сметките и 
изготвяне на годишния баланс, да получават паричното възнаграждение, 
след като се уточни колко лв. е установен един трудоден. А от парти-
дата на собственика на къщата се сторнират съответен брой трудодни. 
Ако собственикът е каруцар или полевъден работник, то заработва 320 
трудодни и съпругата му, ако работи в животновъдството, заработва 300 
трудодни, или всичко 620 трудодни, от тях се сторнират 160 трудодни, за 
колкото се изгражда една къща, а вложените материали се заплащат по 
себестойност. Спомням си, една тухла струваше 0,003 лв. Измазването и 
обзавеждането всеки прави самостоятелно.

Така през 1964 г. построихме 130 бр. къщи, 1965 г. – 170 бр. къщи, 
1966 г. – 180 бр. къщи, така се построи новият сграден фонд и се смени 
пейзажът – вместо сламени покриви, вече се покриваше с първокласни 
червени цигли, произведени от фабрика „Труд“ Русе. 

Ръководството на стопанството извърши едно благородно дело – по 
най-изгодни условия се построиха стотици къщи. Но през есента на 
1965 г. дойде ревизия, ревизира Матьо Неделчев – един цял месец се 
рови в книгите на ТКЗС, проверява складове със зърно, проверява броя 
на животните, преизчислява начисления месечен прираст на свинете и 
телетата за угояване. Нарушение не намери; но състави акт за начет на 
председателя на ТКЗС, за построените къщи на кооператорите. Събра 
една голяма сума като щета. Аз реагирах, направих възражения до прекия 
му началник Пешо Николов. Той каза, че не може да направи нищо, по-
неже ревизорите са независими и се отчитат в МФ. Нещата се усложни-
ха. Работата отиваше на съд. Реших да проведа среща с председателя 
на ОНС Любомир Казаков и да му разкажа за акта за начет и това, че 
началник-отдел Ревизионен П. Николов отказа да вземе отношение по 
съставянето на акта. 

Отивам сутринта рано, в 6 ч. бях пред ОНС. Освен милиционера, кой-
то е на пропуска, няма никой друг. А ние знаем, че председателят на 
ОНС в 6 ч. е на работното си място. Докато чакам на пропуска, и той се 
появи. Поздравихме се отдалече, ръкувахме се сърдечно и той ме попита 
– какво правиш толкова рано тук, казах, че идвам при него. Той се засмя 
и ме хвана за ръката и каза: хайде, заповядай. Така отидохме в неговия 
кабинет. Аз бях най-младият председател в Разградски окръг, но вече 
имах няколко години служба зад гърба си. Седнахме на голямата маса в 
кабинета на председателя. Той започна да ме разпитва за организация-
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та на труда, понеже Глоджево беше новатор в това отношение. Изрази 
задоволството си, че на проведената окръжна животновъдна изложба 
юниците на Глоджево спечелиха приза на изложбата и още 3 първи 
награди. Той не ме пита за какво съм дошъл при него и аз не мога да на-
меря удобен момент да кажа. В това време вратата се отвори и се показа 
секретарката Миланка Маринова, той я помоли да направи кафе и да ни 
почерпи. След като секретарката затвори вратата, той ме попита по ка-
къв въпрос съм дошъл в ОНС. Разказах всичко за извършената ревизия 
в ТКЗС, за разговора с ревизора и началника на отдел Контролен Пешо 
Николов. Той ме изслуша, замълча малко и каза – за това, че си строил 
къщите на кооператорите, трябва да те наградят, а не да те наказват и да 
те съдят. Натисна звънеца, влиза секретарката. Поръча да дойде при него 
началник-отдел Ревизионен, тя донесе кафето и каза, че още не е дошъл 
на работа. Работното време започваше в 7:30 ч. Докато ние пием кафето, 
почука се на вратата и влезе началникът на Ревизионния отдел. Застана 
прав до масата, председателят не го покани да седне, защото се ядоса 
на постъпката му. Попита го запознат ли е с ревизионния акт на ТКЗС 
Глоджево, той каза, че е запознат. Тогава го запита защо вършите такива 
глупости. Той е извършил такова благородно деяние, а ние ще го съдим. 
Този опит трябва да се разпространи в целия окръг и в останалите села 
да се строи по този начин. Какво отклонение на парични средства има, 
в това парите в стопанството да се ползват от неговите членове – както 
иска ръководството, така ще ги харчи, те са техни пари. Началник-отде-
лът се оправда с ревизора и хвърли вината върху него. Председателят му 
поръча тази констатация да се свали от ревизионния акт. Ако има други 
нарушения, да се отразят и да се търси отговорност, но това не е наруше-
ние. Началник-отделът излезе, ние поговорихме още малко и аз станах 
от стола, той ме изпрати до вратата, като ми пожела успех в работата.

Като излязох от стаята на секретарката, в коридора ме чакаше начални-
кът на Ревизионния отдел. Сърдит, каза ми – как може да ме злепоставиш 
пред председателя, не можа ли да дойдеш при мене. Казах му, че аз идвах 
при него, но той не взе отношение по акта за начет. Покани ме в неговия 
кабинет да разискваме как ще излезем от това положение. Повика в каби-
нета си ревизора Матьо Неделчев и му обясни, че председателят на ОНС 
е на мнение такова строителство да се разпространи и в целия окръг. Той 
каза – не ме интересува никой, аз съм написал ревизионен акт за начет, 
за отклонени парични средства и само съд може да реши наказанието 
на нарушителите. Аз си заминах, но разговорът продължи в кабинета на 
началник-отдел Пешо Николов. Началникът му казва, че на следващия 
ден трябва да дойдат в ТКЗС Глоджево и да променят констатациите във 
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вече съставения ревизионен акт за начет. Ревизорът отказва и си отива на 
работното място. Началник-отделът се чуди кого да слуша, председателя 
на ОНС, който му е работодател, или ревизора, който вижда само нару-
шители при извършването на ревизиите. Началник-отделът решава да се 
застрахова, свързва се с МФ и по телекса прави запитвания в МФ, в Реви-
зионния отдел, по нашия случай. Още същия ден получава положителен 
отговор, че това не е нарушение, право е на УС на ТКЗС да разходва па-
ричния ресурс, както намери за добре за своите членове. Независимо че 
има отговор на спорния въпрос, ревизорът Матьо Неделчев не желае вече 
да работи по ревизионния акт за начет на председателя на ТКЗС Глодже-
во. Пешо Николов запознал председателя на ОНС с отговора на въпроса 
от МФ и това, че ревизорът не желае да нанесе корекции. Назначава се 
нов ревизор със заповед да довърши ревизията в ТКЗС Глоджево.

В Глоджево дойде ревизорът Христо Нецов, който в продължение на 
една седмица провери констатираното от предишния ревизор, и махна 
текста за начета за отклонени парични средства. Написа не ревизионен 
акт за начет, а ревизионна записка, която се прочете пред УС и утвърди 
единодушно. А ревизорът М. Неделчев прави скандал в ТКЗС Исперих 
за неверни констатации. Вследствие на което сам напусна Разградски 
окръг и се премести на работа в гр. Русе, но вече не като ревизор, а като 
счетоводител на промишлена фирма.

агрохимически център
Постъпи предложение от директора на предприятието „Агрохими-

ческата защита на растенията от болести и неприятели“ гр. Разград – 
Игнат Георгиев, в АПК да се изгради един център, който да обслужва 
всички стопанства. А това бяха от ТКЗС – Глоджево, Сеново, Кривня, 
Каменово, Равно, Просторно, Побит камък, Дянково и Раковски, което 
по-късно премина към АПК Разград. 

Целта на изграждането на единен агрохимически център – да се обо-
рудва с необходимите трактори, ИФА с кертитокс пръскачка и най-важ-
ното – с компетентни механизатори. Звеното ще работи, а стопанствата 
ще заплащат изработеното като услуга. Това звено се предвиждаше да е 
на вътрешна стопанска сметка и на самоиздръжка.

Внесохме предложението в УС. Членовете на УС приеха предложе-
нието, защото то решаваше няколко проблема.

 –  Вместо в 8 села да имат трактори, трактористи, прикачен инвентар,  
то ще е едно. Съкращават се междинни звена.

 –  Въвежда се тясна специализация на механизатори, въвежда се мо-
дерна високопроизводителна техника.

 –  Новият АХЦ минава на вътрешностопанска сметка – на са-
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моиздръжка.
Изготви се технико-икономически доклад. Направи се разчет на хора 

и специалисти, уточни се кое населено място кои трактори и механиза-
тори трябва да предаде към АХЦ.

Всички плюсове за изграждане на АХЦ бяха на страната на Глодже-
во – имаше отделен стопански двор, който можеше да се предостави на 
АХЦ, налични складове за съхранение на пестициди и изградена инф-
раструктура. 

Но като се постави на обсъждане въпросът за седалището на АХЦ, 
бригадирът от Сеново, Петко Марчев, възрази и каза, че от това нищо 
няма да излезе, по-добре всяко село да си работи самостоятелно. Видимо 
неговото желание беше центърът да е в с. Сеново. При обсъждането на 
този така деликатен въпрос за седалище, който касаеше всички населени 
места, решаваща роля изигра становището на кмета на с. Сеново Донка 
Иванова (така наречената от населението кака Донка). Тя отхвърли ста-
новището на бригадира Петко Марчев, като му каза, че той не вижда в 
перспектива АХЦ и че с внедряването на АХЦ се премахват междинни 
звена, внедрява се тясна специализация, предприятието преминава към 
самоиздръжка. Всеки трябва да знае, че по-често ще се случва механи-
затори от Сеново да работят в Глоджево и Кривня, и обратно. Тук се 
прави вече специализация на производствените сили. След изказването 
на Донка Иванова се смени настроението в УС. Всички единодушно ре-
шиха да се изгради АХЦ, който да обслужва всички села, седалището на 
АХЦ да е в с. Глоджево.

За ръководител бе издигнат Васил Дилков, агроном с висше образова-
ние, с 15 години стаж, работещ в момента в ОТКЗС Сеново като главен 
агроном, Недка Иванова – за икономист, и Ибрахим Топалахмедов – за 
бригадир.

Още същата пролет АХЦ показа своята жизненост, периодично се во-
деше наблюдение за поява на болести и неприятели. Водеше се наблю-
дение за развитие на болестите. Вземаха се превантивни мерки да не се 
допусне поява и развитие на болестите. 

Производство на захарно цвекло
През 1966 г. ТКЗС Глоджево зася 3000 дка захарно цвекло. За да сти-

мулира производството на цвекло за производство на захар, МЗНХП 
съвместно с ПАО „Българска захар“ разработиха специални цени в зави-
симост от изпълнение на базата. Примерно ТКЗС Глоджево имаше база 
от 3000 дка по 4 тона на дка, равно на 12 000 тона. За 100 % изпълне-
ние цената беше 0,006 лв., от 100 до 110 %, от 110 до 120 %, от 120 до 
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130 % и над 130 % – 0,012 лв. Захарното цвекло се разви добре, защото 
беше навреме окопано, наторено, пръскахме редовно срещу неприяте-
ли, най-важното – имаше редовно валежи. Захарен завод Русе забави 
пуска на кампанията за прибирането на захарно цвекло поради ремонт. 
Кампанията стартира на 20.09. с. г. Незабавно създадохме необходи-
мата организация и започна ваденето на захарното цвекло – всичко на 
ръка. Технологията тогава беше със специални вили за вадене на за-
харно цвекло. Един работник изваждаше цвеклото и след него двама ра-
ботници събират изваденото цвекло и с нож отрязват листната маса, с 
малка розетка от кореноплода, и го стифират на купче, което се покрива 
с листна маса, за да не изсъхне на слънцето. След като се извади едно 
количество, минават каруците, цвеклото се натоварва на каруци или 
камиони и се извозва средно до 10 км до жп гара Сеново. На терена 
на жп гара Сеново се струпваше цвеклото на фигури от 2–3 хил. т и 
ежедневно се товареха на вагони, които го извозваха до Захарния за-
вод Русе. Внезапно времето през октомври се влоши – всеки ден валеше 
дъжд, към края на октомври температурите паднаха много. Ние вадехме 
цвекло и извозвахме, а не си личеше, че работим, цвеклото си стоеше 
на нивата, изваждането продължи и през м. ноември. При крайно тежки 
условия – кален терен, постоянни превалявания от дъжд, силни ветрове, 
ние трябваше да извадим и предадем цвеклото. Решихме да готвим на 
полето и на кооператорите да се дава топла храна. През първите дни на 
м. декември – силни ветрове, прехвърча сняг, но ръководството на ТКЗС 
е убедено, че цвеклото може да се прибере. Сутрин камиони и каруци 
извозват кооператорите до полето, за всички бригади поотделно. По ре-
шение на УС се разреши всеки ден да се колят овце за приготвяне на 
ястия. Кооператорът носеше в торбичката си едно канче и лъжица, оста-
налото – от общия казан. Понеже вятърът беше силен, направи се заслон 
от 2 рогозки, за да се осигурят нормални условия за горене на огъня и 
приготвянето на яхнията. Кооператорите изяждат топлата храна, рабо-
тят още 2–3 часа и се прибират вкъщи уморени, мокри, премръзнали от 
студ, но стоически, упорито се бореха срещу вятъра и снега. На 10.12. 
с. г. преценихме, че не сме в състояние сами да извозваме наличното 
цвекло на гарата. Под ръководството на гл. агроном на Захарния завод 
Русе Георги Вавов и директора на завода Георги Табаков, които бяха 
с нас на полето, решихме каруците и тракторите да изнасят цвеклото 
до края на полето до удобен път, да го струпаме на фигури по няколко 
хил. тона и да го завием с рогозки, плетени от ръжена слама, за да го 
предпазим от замръзване. Преструктурирахме транспорта, съсредото-
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чихме се за извозване с каруци и тракторни ремаркета на края на полето, 
а камионите продължават да возят на гарата. На 20.12. полето побеля от 
сняг. Но ние в общи линии бяхме приключили и стифирането на захарно-
то цвекло. Натрупахме на 3 места цвекло – зад кайряка на бригадата на 
Станчо Колев – две фигури, всяка една по, 1500 тона или всичко 3000 т. 
С бригадата на Кою Маринов, на поляната до шосето на пътя за Ветово, 
натрупахме три фигури по 2000 тона, или всичко 6000 тона, с бригадата 
на Мустафа Данаджиев от местностите Орта пара и Ашламалък. Понеже 
няма шосе, а като се разкаля, не може да се извозва, събрахме целия транс-
порт на стопанството, каруци от всички бригади, тракторни ремаркета и 
камиони и така цвеклото на тази бригада се предаде на гара Сеново. На 
20.12. приключихме с изваждането на цвеклото от нивата и заваля сняг, 
температурите рязко паднаха, земята замръзна, а ние имахме стифирано 
9000 т захарно цвекло, което чакаше транспорт за извозване на жп гара 
Сеново. Седнахме и започнахме да разсъждаваме как да успеем до 25–30 
януари, когато Захарният завод спира преработката поради изчерпване на 
суровината. Стигнахме до извода, че сами не сме в състояние да се спра-
вим с тази задача. Решението беше да потърсим помощта на съседите. 
Аз бях упълномощен от УС да договарям стойността на услугите, но при 
всички случаи да извозим захарното цвекло. Първата среща беше с ди-
ректора на Миннообогатителния комбинат на гара Сеново инж. Николай 
Николов, понеже единият от рудниците е в землището на Глоджево и още 
повече, че работниците са от Глоджево. Той се отнесе отговорно към на-
шите изисквания и отклони 6 бр. камиони „Краз“, които бяха включени в 
извозването на суровина от рудника до фабриката. Камионите бяха по 20 
тона, уговорката беше да им осигурим работници за натоварване. Втората 
среща беше с председателя на ТКЗС Каменово Д. Костов. Той се притече 
на помощ, като изпрати при нас да работят 8 камиона с техни работни-
ци. Третата среща беше с председателя на ТКЗС Сеново Петко Цонев. 
Той каза, аз като виждам колко цвекло идва от Глоджево, се чудя защо 
досега не потърсихте помощта ни. Той изпрати 6 камиона с работниците 
и нашите 10 камиона и 4 бр. трактори. Събраха се за извозване 34 бр. 
МПС с товароподемност 400 тона на курс. Струпахме по 100 работници 
на стифираното цвекло, които на смени товареха колите със специални 
вили за товарене на цвекло. Битката започна. Първия ден извозихме 800 
тона, но втория ден се затопли, земята се размрази, и колите по-трудно 
се движеха, но работата не спираше. Така от сутрин до вечер. При студ, 
вятър и виелица кооператорите товареха цвеклото. Фигурите от стифира-
ното цвекло взеха една по една да изчезват. Така до 20.01. с помощта на 
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съседите извозихме 9000 тона захарно цвекло при зимни условия от общо 
произведеното 19 500 тона.

След като приключи извозването на захарно цвекло, УС на стопанс-
твото реши да дадем един обяд на гостите, които ни помагаха, поканихме 
директора на Миннообогатителния комбинат Н. Николов, председателите 
на ТКЗС Сеново П. Цонев, на Каменово Д. Костов, началника на УЗ Ма-
рин Атанасов, директора на Захарния завод Георги Табаков и гл. агроном 
Георги Вавов. На обяда присъстваха всички работници, взели участие в 
кампанията. На срещата аз информирах присъстващите за технологията 
по отглеждането на цвеклото, като отделих много време за организация 
на труда по изваждането, стифирането и извозването до жп гара Сеново. 
Благодарих за помощта, която ни бе оказана, и дебело подчертах, че без 
тази помощ ние не бяхме в състояние да се справим със задачата.

Прочувствено слово произнесе директорът на Захарния завод от Русе 
инж. Георги Табаков. Той нарече шофьорите и работниците герои, каза, 
че ежедневно е наблюдавал сведението за предаденото цвекло и виждал 
как стъпка по стъпка, при най-трудни условия, се води производстве-
ният процес. Много от работниците и шофьорите взеха думата и вдигна-
ха тостове за единството между съседите Каменово, Сеново, Глоджево и 
Миннообогатителния комбинат. По решение на УС бяха наградени отли-
чилите се работници, бяха раздадени часовници с гравюра 1966 г. Така 
ние изпълнихме спуснатия ни план от ОНС, управление Земеделие. 185 % 
изпълнихме договора със Захарния завод да му произведем и да предадем 
10 500 тона, ние му предадохме 19 500 тона – 185 %. Така се включихме 
в най-високата цена и получихме премии. Тази година – 1966 г., всеки лв., 
вложен в производство на цвекло, донесе по 2 лв. премия. Така беше и с 
други култури – от пшеницата получихме 510 кг среден добив, цареви-
ца при сухи условия – 900 кг, слънчоглед – 250 кг. Преизпълниха плана 
си като цяло кравефермата 130 %, а отделни крави рекордьорки за една 
лактация дадоха по 6200 л мляко при масленост 4,2 %. Свинефермата 
изпълни плана за прираст на прасетата на 140 % и изнесе над плана 90 
тона месо в кланично тегло. Овцефермата преизпълни плана за обща про-
дукция на 120 %. Всички дейности бяха на печалба. Може да направим 
извода, че всички количествени натрупвания, които са направени досега 
в стопанството, прерастват в ново качество и настъпват качествени изме-
нения. Една случка, която потвърждава казаното: в края на годината, след 
годишното приключване, кооператорите се редят на опашка пред гишето 
на касиера, вземат си парите и си отиват. Шофьорът Дончо Данаилов и 
той си е взел парите, но не си отива, а влиза при мене в кабинета ми, 
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като в двете си ръце държи пачки с пари. Поглежда ме и казва – другарю 
председател, те май ми дадоха повече пари. Да не би да ме накарат да им 
ги връщам. Дончо срещу труда си е получил 5100 лв., когато заплатите 
бяха 120–130 лв. месечно, и си е направил сметката – за 12 м. по 130 лв. е 
равно на 1560 лв., а те му дават 5000 лв. Попитах го дали е подписал ведо-
мостта за заплатите, той каза – да, подписах. Пожелах му със здраве да си 
харчи парите, те са негови, той ги е изкарал с честен труд. Така от година 
на година се повишаваше стандартът на живота в селото.

Справка за ръста на селскостопанската продукция в ТКЗС Гло-
джево за периода 1962 – 1965 г., в хиляди лева

1962 г. 1963 г. 1964 г. 1965 г . % 1962 – 1965 г.
1. Обща продукция х. лева 2100 2400 3000 3664 174 %
2. Материални разходи 1200 1420 1600 1707 142 %
3. Чиста продукция 900 980 1400 1957 197 %

От приложената справка се вижда, че общата продукция се е увеличила за 
4 г. със 174 % и печалбата е нараснала със 197 % – това е в резултат на увеличе-
нието на добивите, увеличаването на продуктивността при селскостопанските 
животни и увеличаване на разходите.

За тези високи резултати с правителствени награди бяха наградени – със 
златен орден на труда – председателят Георги Янев; завеждащ свинефермата 
Стефка Костова – златен орден на труда; завеждащ кравефермата Коста Лаза-
ров и отчетника на кравефермата Атанас Андреев – наградени със златен орден 
на труда. Полевъдните бригадири Кою Маринов Балканджиев, Станчо Колев, 
Кольо Кънев, Мустафа Данаджиев, всички бяха наградени със златен орден на 
труда. С народен орден на труда сребърен беше награден Билял Ибошев, който 
произведе по 70 л мляко средно на овца при план 50 л и изпълни плана си 175 
%. Получи от 100 овце майки 142 агнета при план 110 бр., или 129 %. Освен 
ордена, който получи, УС го награди с 5 бр. агнета. С народен орден на труда 
бронзов бяха наградени Крум Сотиров Вучков и Шюкрю Маджар.

След като регистрирахме всички стопански резултати, самочувствието на 
ръководството на ТКЗС се приповдигна, всяко звено гледаше на повереното му 
имущество като на свое и всеки се стремеше да бъде първи. Специалистите 
просто се надпреварваха, като правеха нови и нови предложения за внедряване 
на нови, авангардни технологии, нови сортове пшеница, царевица, слънчоглед, 
в кравефермата доставихме 50 бр. юници от черно-шарената порода от Авс-
трия. Изградихме племенна ферма, ползвахме семенна течност от селекционния 
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център в гр. Разград от бик Ленард, майката на който е била рекордьорка – 
10 000 л млеконадой за една лактация. Тази ферма беше под наблюдение на 
ветеринарните лекари и селекциония център гр. Разград. 

Стопанската дейност вървеше спокойно, плановете се изпълняваха и Гло-
джево винаги беше в първите редици на стопанствата. Икономическите показа-
тели към 1968 г., докато ТКЗС бяха самостоятелни, са: 

Справка за икономическите показатели към 1968 г.

Обща про-
дукция

Чиста про-
дукция

Сума за 
разпределе-
ние 

Възнаграждение 
на един ч.д.

Възнаграждение 
на един работник

4 120 000 лв. 2 700 000 лв. 2 500 000 лв. 4,20 лв. 1849 лв.

Общата продукция на един работоспособен член е 2842 лв., чистата 
продукция на 1 дка е 45 лв. Чистата продукция на един работоспособен 
е 1787 лв. Основни средства – 2 243 000 лв.

Таблица за получените средни добиви 

Култура Ре-
колти-
рани 
декари

Сре-
ден 
добив

Разход 
на 1 
дка – 
лв.

Разходи на 100 
лв.

Се-
бестой-
ност на 
100 кг

Ср. 
цена

Чиста 
про-
дукция 
на 1 
дка

Чист 
доход 
на 1 
дка – 
лв.

Мате-
риални

Трудо-
ви на 1 
ч.д.

Пшеница 11 000 350 19 4,83 0,30 6,01 12,01 16 11
Ечемик 3498 380 11 3,96 0,18 4,63 9 11 9
Царевица 4470 700 22 3,94 0,78 6,67 9 23 7
Фасул 1577 150 22 13 3,64 25,50 36 12 1 
Слънчоглед 5000 250 17 5,12 0,59 7,27 28,42 43 37
Тютюн 1285 150 194 31,45 65,75 206,23 193 –1 –1
Захарно 
цвекло 2119 3000 50 0,53 0,30 1,50 29 58 23

Грозде 2000 800 71 4,76 3,92 17,36 12,50 33 20
ОП в 
хил. 
лв.

Ма-
тер. 
р. на 
1000 
лв.

Чиста 
про-

дукция 
1000 
лв.

Ч. п. на 
1 ч. д.

Чист 
доход

Вс. 
разходи

Норма 
рента-

Животно-
въдство 948 66 321 5,22 24 972 2
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Тези резултати в сравнение на сега достигнатите към 2015 г. са 
бледни, те не могат да се сравняват със сега получените резултати или 
получаваните в системата на АПК. Тогава липсваха хербициди, мине-
рални торове не достигаха, земеделието беше силово – произвеждаше се 
с мотиката, сърпа и паламарката. Но 1 л нафта газьол струваше 0,004 лв., 
а сега е 2,10 лв., един лагер на колелото на плуга струваше 2 лева, сега е 
50 лв. Цената на консумативите е несравнима със сегашните. 

Една от най-големите придобивки беше заделянето ежегодно на па-
рични средства във фонд Социални и културни мероприятия. От този 
фонд се заделяха средства за подпомагане на социално слаби семейства, 
отпускане на помощ за лечение на болни и изпаднали в беда хора, от 
този фонд се покриваха разходите за млечната кухня към детската гра-
дина. От този фонд се плащаха картите на работниците, когато отива-
ха на балнеосанаториум, лечение или почивка, но тогава една карта за 
2-седмична почивка струваше 14 лв. От този фонд се заделяха средства 
за оказване помощ на ученици и студенти, за стипендии на гимназисти 
и студенти. 

Но нека поколението да знае как са се развивали събитията в земе-
делския сектор, имаше и много трудности. В първите години на ТКЗС 
20–22 хил. дка пшеница и ечемик се прибираше на ръка, със сърп и па-
ламарка, това беше непосилен труд, защото един добър жътвар може да 
пожъне за един ден 0,7 дка. Като разделим 22 хил. на 0,7 дка, се получава 
31 428 човекодни, това значи един месец и половина, но жътвата не мо-
жеше да чака, защото зърното се ожънва на земята, освен това реколта-
та е изложена на риск, валежи, градушки, пожар, наводнения. Така че 
жътвата на пшеницата и ечемика през частния живот на зем. стопани 
и впоследствие на кооперативното стопанство е била винаги проблем. 
Като се внедриха в производство комбайните, този робски труд отпадна, 
остана в историята. На ТКЗС се спускаше от ОНС план за отглеждане и 
на култури, които не са печеливши, но той беше задължителен. Такива 
култури тогава бяха: тютюн, дребни зеленчуци, фасул – много трудоемка 
култура, сутрин кооператорите отиваха в 3 ч., защото той се скубе рано 
по росата, ако го нагрее слънцето, чушките се пукат и зърното пада на 
земята. А имаше години, когато кооперацията понасяше загуби от при-
родни стихии, вълчи набези и злосторници. 

Спомням си 1965 г., м. май, вали дъжд, но през цялата седмица, от 
06.05. дъжд и мъгла и температурите паднаха рязко. На 07.05. сутринта 
около 3 ч. се чука на нашата порта, някой вика. Излизам навън, още не 
се е съмнало, дрезгаво още, гледам – бригадира на овцефермата Хю-
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сеин Мехмедов с един от овчарите, той разтревожен, говорейки бързо, 
ми обяснява, че се са явили вълци през нощта и са унищожили стадото 
на Юсуф Караачлията. Казах им да повикат каруцаря Вели Манафов, 
да запрегнат конете, а аз ще отида в стопанството и оттам ще тръгнем 
заедно при овчарите в м. Мющерека. Навън вали дъжд, ние облякохме по 
една черна мушама като дъждобран, да не се квасим от дъжда, седнахме 
на каруцата и тръгнахме за пасището. Тук имаше изградени 8 кошари 
и към всяка кошара – по една стая за овчарите, тук бяха настанени на 
паша 8 стада по 300 бр., или всичко 2400 овце. На всяко стадо имаше 
предадена тек каруца. Двамата овчари вечерта издояват овцете, вземат 
вечерното и сутрешното мляко, един от овчарите с каруцата го докарва 
на мандрата, предава млякото, почива през деня и привечер взема хра-
на за себе си и за другаря си и отива пак на кошарата. Така ритмично 
ежедневно производственият процес се изпълняваше. Но на 07.05.1965 г. 
през нощта той се нарушава. Кучетата всички влизат с ожесточен лай в 
храстите, но веднага се оттеглят и вече лаят, но отдалече. Една глутница 
вълци се нахвърля в кошарата на Юсуф Караачлията. Овцете, като се 
подплашили, всички се втурват към изхода на кошарата, събарят вратата 
и излизат на пасището, там вълците са унищожили 30 овце. Овчарите 
излизат от стаите си, но вън е тъмна нощ, вали дъжд, събират се до тази 
кошара, викат, насъскват кучетата, но те не наближават, лаят отдалече. 
Страхуват се от вълците, те са били цяла глутница. Пристигнахме ние 
при овчарите, заведоха ни на мястото, където вълците са изтърбушили 
овцете от стадото на Юсуф. Тъжна гледка, десетки овце изтърбушени, 
без да са ядени, дъждът вали, мъглата забулила цялата гора и пасището. 
Върнахме се в една от стаите на кошарата, овчарите уплашени и стре-
сирани. Даже някои искат да приберем стадата на село, но аз им казах, 
че няма да върнем стадата, а ще изпратим въоръжена охрана, защото 
вълците пак могат да се върнат. Наредих, като спре дъждът, да съберат 
убитите овце на едно място, а ние ще изпратим каруци да ги натова-
рят и ще ги предадем право на екарисажа. Още същия ден изпратихме 
4-ма ловци с пушки, дежуриха няколко дни, времето се оправи, напе-
че слънце, овчарите се успокоиха и работата в овцефермата възстанови 
своя ритъм. Овцете бяха застраховани в ДЗИ. Дойде оценител, състави 
протокол, ние получихме едно обезщетение, което не покрива реалните 
щети, но все пак кооператорите останаха доволни и от тази сума.
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Пожар
Един ден около обяд се чу воят на сирената от общинската сграда. 

Втурна се един моторист в управлението на стопанството и каза: „Пожар 
– пшеницата в местността Ташлъпара гори“. В това поле имахме засят 
580 дка ечемик, той узря и трябваше да се жъне, но понеже нямахме 
зърнокомбайн, наехме една СК4, собственост на ЗК „Устрем“, с предсе-
дател Ибрахим Топалахмедов и комбайнер Идриз Карасюлейманов. 
Това беше на 28.06.1995 г., аз съм по полето, чувам сирената и веднага 
се връщам в управлението. Казаха ми – ечемикът в м. Ташлъпара гори. 
Казвам на един служител да се обади на пожарната и аз отивам на пожа-
ра. По пътя към мястото на пожара стигнах много хора, едни с мотори, 
други с ремаркета и трети пеша. Отивам на полето и гледам, комбайнът 
изваден от мястото на пожара, огънят гори и стопява реколтата, стъблата 
прегарят, падат на земята и огънят ги изпепелява, температурата е 40 
градуса. Дошлите хора да гасят пожара се насочиха да се раздели бло-
кът, но огънят ни изпревари и се прехвърли в другата половина. В този 
момент идва пожарната кола от Кубрат. Началникът слезе, ръкувахме се, 
ние се познавахме от по-рано. Той разпореди на пожарникарите как да 
започнат гасенето, селяните се включиха в битката – кой с метла, кой с 
вила, кой с тупалка, но огънят не спираше. Ние с началника на пожарна-
та Петко Колев влязохме в огнището на пожара, но вятърът духаше на 
талази и така се оказахме заобиколени от огъня и димът ни обхвана и 
ние едва не се задушихме. Измъкнахме се от огъня, но доста опушени и 
опърлени. 

В крайна сметка ние гасихме пожара, една пожарна кола, група по-
жарникари, над 130 души от селото, но ечемикът изгоря. 

На другия ден дойде деятелят на ДЗИ, уточни щетите и каза, че ще 
направи докладна записка пред управителя. Още той не си е отишъл, 
дойде един служител на следствена служба от окръга, тогава бяхме към 
Разградски окръг, и един служител от МВР Разград, отговарящ за крими-
налните въпроси. Те се настаниха в Общината. Най-напред бях разпитан 
аз. След мен разпитаха собственика на комбайна, след това – комбайне-
ра и няколко очевидци на пожара. Те направиха дознание и си замина-
ха. На другата сутрин мене ме викат в Окръжното управление на МВР 
Разград. Дежурният каза да вляза при началника. Влизам, той ме пока-
ни да седна, при него беше Петър Маринов, заместник-началник, който 
отговаря за държавна сигурност. Попитаха ме имам ли нещо да добавя 
към вчерашното си показание. Казах, че нямам, тогава се завърза разго-
вор около пожара. Петър Маринов каза: това е умишлен пожар. Това е 
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саботаж. Това е под давление на турската пропаганда. Аз им казах, че 
не допускам да е умишлен палеж, защото комбайнерът работи от много 
години при нас, познаваме се лично. Казах им, че това момче не може 
да запали посева. Завежда се дело за умишлен палеж. Комбайнерът бе 
викан за следствие в МВР повече от 5 пъти, няколко пъти е привикван 
да даде ново показание. Делото вече е оформено и стига до окръжния 
прокурор Трендафил Розов, с когото се познаваме много добре. Полу-
чих призовка да се явя при окръжния прокурор в 9 ч. сутринта, това 
беше понеделник. Той ме посрещна засмян, ръкувахме се и ме покани да 
седна. Първите му думи бяха: кажи как стана пожарът, кажи кой запали 
посева. Проведохме дълъг разговор. Аз държах на своето, че това не е 
умишлен палеж. Тогава той каза: няма да бързаме с делото, ще почакаме 
експертиза от София. След два дни ми се обадиха от прокуратурата, да 
осигуря комбайнер и комбайн на мястото на пожара. Сутринта рано в 
моя кабинет пристигна инж. Христо Петров от София и Рачо Иванов – 
следовател от София. Те поставиха зърнокомбайна на терена, откъдето 
е възникнал пожарът. Казаха на комбайнера да потегли, понеже комбай-
нът се намира на равното, но пред него започва вече наклон – за да поеме 
комбайнът към наклона, комбайнерът натиска газта. Но наблюдавайки 
двигателя как поема баира, инж. Хр. Петров забелязва, че хвърчат искри 
от турбото на двигателя. Върна комбайна на изходно положение, качи се 
на комбайна и с камера засне „работата на турбото“ – то е било прегоря-
ло и при форсиране на двигателя излизат искри, които попадат на слама 
зад комбайна. Запалват се откосите на сламата и огънят след това влиза 
в посева. След тази експертиза подготвеното съдебно дело за саботаж и 
умишлен палеж се прекрати. Комбайнерът Идриз Карасюлейманов се 
размина с един голям кошмар. Щеше да лежи в затвора най-малко 15 г.

Наводнение – 1966 година
През юни 1966 г. в с. Глоджево времето е облачно, над земята са 

надвиснали тежки дъждовни облаци. Около 10 ч. притъмня и от небето 
рукна дъжд, но както казва народът – дъжд из ведро. Ту намалява, ту се 
усилва. Телефонът ми звъни, обаждат се от Общината, че има удавени 
пастири и животни на пасището Крушака по посока Кубрат. Повиках 
бригадирите Станчо Иванов Колев и Кою Балканджиев, Вели Манафов 
запрегна конете и тръгнахме да отидем при стадата да видим каква е 
обстановката, но докато стигнем, в северния край на селото, до Саръ 
баир, бяха се струпали около 300 души, това бяха хора, които имаха жи-
вотни на паша, или пастирите им бяха съпрузи или роднини. Децата бя-
гаха и играеха пред множеството. Тръгнахме по шосето на Саръ баир, 
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като минахме до първия мост, по дерето течеше порой от мътна вода, 
която, каквото срещаше по пътя си, повлича и пренася в общия поток. 
Когато стигнахме в Ени гьолджюк дере, тук през 1966 г. нямаше мост, 
шосето се пресичаше от водна стихия – цяла река на 2 м височина. По-
неже дъждът беше повсеместен, водосборният басейн беше много го-
лям, а това събира цяла пълноводна река. Спряхме до високата част на 
шосето, докъдето беше стигнала водата, питам каруцаря ще можем ли 
да минем през водата, там горе има хора, дали няма удавени. Ако и там 
е имало такава вода, от овцете не е останало нищо. Трябва да минем – и 
дръпна поводите на конете, конете навлязоха във водата. Като стигнахме 
до най-ниското място на пътя, водата покри конете, те вдигнаха ноздри-
те нагоре и се усещаше как удрят с краката си по шосето, за да изтеглят 
каруцата. Каруцата беше със сандък, той се запълни с вода и каруцата 
се скри във водата. Водата буташе и се мъчеше да ни повлече. Но благо-
дарение на това, че конете бяха много силни, излязохме на другия бряг. 
Отидохме на пасището, стадата са се смесили на групички от 20–30 овце 
под едно дърво, други – под друго дърво, разпилени по цялата поляна. 
Кучетата стоят до овцете, но и те стресирани, не лаят. Отидохме при 
пастирите, събрали се около 40 души, мокри до кости, запалили един 
огън и сушат дрехите си. Като ни видяха, зарадваха се, оживиха се и се 
завърза разговор, колко много дъжд е паднал и откъде се събират пото-
ците. Махмуд Гази разказа как долу в дерето с магарешка каручка по 
пътя пътувал Хасан Топалахмедов (Азман), как го е застигнала голямата 
вода, повлича каручката и магарето, магарето се удавя, а каручката я е 
влачила водата, докато се разпадне на части, Хасан – водата го влачи и го 
избутва по края на водата и малко преди да попадне в голямата вода, се 
хваща за една скала и оттам пастирите го спасили от удавяне. След като 
се срещнахме с пастирите и им вдъхнахме малко кураж, си тръгнахме 
за село. Като стигнахме до Ени гьолджюк, водата беше намаляла малко 
над метър, конете прегазиха препятствието от вода с лекота и след по-
ловин час ние се връщаме в селото. Но на края на селото до пътя към 
Кубрат беше се събрало половината село. Казахме им, че няма жертви от 
хората и животните, с изключение на едно магаре. Децата викаха „ура“ 
и хвърляха шапките във въздуха, а останалото множество, като чу успо-
коителните думи от най-отговорните хора, си тръгна след нас. Останаха 
да чакат тези, които имат животни на отсрещния бряг. След това водата 
се оттегли и животните се върнаха от паша. 

Обединено трудовокооперативно земеделско стопанство
По решение на Политбюро на БКП през 1969 г. се премина към уедря-
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ване на ТКЗС. Тогава се създадоха обединени трудовокооперативни зе-
меделски стопанства. Целта беше да се уедрят площите, да се направи 
комасация на полетата, да се внедрят енергонаситени машини, да мо-
гат да работят самолетите и най-важното – малките стопанства иконо-
мически да се обединят с по-рентабилни стопанства. Целта беше да се 
намалят много междинни звена, без които можеше. Обединяват се при-
мерно три стопанства в едно. Във всяко от тях има Планов отдел, ТРЗ, 
доставчици, магазинери, а когато е едно, двете звена стават излишни. 
ТКЗС Глоджево се обедини с Глоджево, Сеново и Кривня. Тази форма на 
стопанистване трая само 1 година.

аграрно-промишлен комплекс
На следващата година се изградиха аграрно-промишлените комп-

лекси. Аграрно-промишленият комплекс гара Сеново включи селата: 
Глоджево, Каменово, Равно, Острово, Дянково, Липник, Просторно, 
Побит камък, Раковски и Птицекомбината. Още с изготвянето на ТИД 
отпадна Острово, което премина към АПК Завет, и птицекомбинатът, 
който премина към АПК Разград, поради това, че площите на АПК Се-
ново не можеха да осигурят фураж за изхранване на животновъдството 
на АПК Сеново и на Птицекомбината. За председател на АПК гара Сено-
во беше избран председателят на обединеното кооперативно земеделско 
стопанство Глоджево – Георги Янев. Така Глоджево влезе в голямото се-
мейство на кооперативно обединение. Обработваемата земя нарасна на 
282 хил. дка, а в производствения процес на АПК вземаха участие 7000 
души, в това число полевъдни работници, механизатори, работници в 
животновъдството, строителството, страничните и спомагателни дей-
ности. Много бързо се изгради новата организация на труда и без сътре-
сения от обединяването на различни по големина стопанства. Обединиха 
се хора с различни традиции, нрави и обичаи. Но производственият про-
цес плавно тръгна напред и нагоре. Образува се една голяма икономи-
ческа структура с големи възможности за внедряването на нови техноло-
гии, нови, енергонаситени машини. Целта, която си поставихме тогава, 
беше „да превърнем науката в непосредствена производителна сила“, 
прилагайки постиженията на НИИ Генерал Тошево, Образцов чифлик 
и института по почвознание „Никола Пушкаров“. Главните специалисти 
на АПК бяха добре дошли в институтите, а и научните работници бяха 
желани и очаквани гости в АПК. Академик Павел Попов от ВСИ ,,Ва-
сил Коларов“, сега Аграрен университет гр. Пловдив, редовно посеща-
ваше АПК Сеново и поставяше на критичен анализ нашата дейност. А 
в трудни години съветваше и напътстваше целия производствен процес.
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Посещение на академик Павел Попов – оказване на помощ при измръзнали и изтегле-
ни пшенични посеви от заледяване – 1981 г. 

От ляво на дясно: Кирил Калчев – генерален директор на Агромодел гр. Разград, ака-
демик Павел Попов и председателят на ТКЗС Глоджево Георги Янев

От ОК на БКП Разград, виждайки бързия растеж на икономиката на 
АПК – Сеново и внедряването на нови технологии, постави нова задача. 
В АПК ,,Георги Димитров“ Сеново да се произведе от 1000 дка х 1000 кг/
дка – задача трудна и отговорна. Ръководството на АПК привлече спе-
циалисти от НИИ ,,По пшеницата и слънчогледа“ край Генерал Тошево. 
Изготви се технологична карта за високодобивния участък, ускори се 
пълно материално-техническо осигуряване. Есента на 1981 год. ние за-
работихме за изпълнението на поставената задача. Поканихме академик 
Павел Попов да посети посева още есента, той се отзова и даде препо-
ръки за подобряване на технологията.

Чрез специалисти на МЗХП нашият експеримент стана известен и на 
ЦК на БКП – Селскостопански отдел. Началник-отдел Селско стопанство 
на ЦК на БКП Георги Бобоков наблюдаваше изпълнението на задачата. 
Така се стигна до инспекция от най-високо равнище – 10 дни преди жътва-
та на посева бяхме посетени от Петър Танчев – секретар на ПП на БЗНС, 
Васил Цанов – секретар на ЦК на БКП по селско стопанство, министъра 
на земеделието Александър Петков и други отговорни лица от МЗХП.

НО СЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ: Жътвата да се проведе под контрола на 
ОАПС и да се елиминира ръководството на АПК с оглед допускането на 
субективизъм в отчитането на добива. 

Жътвата се извърши под контрола на Михаил Михайлов – председа-
тел на контролния съвет на ОАПС, и членове на комисията – специа-
листи от управление Земеделие.

Средният добив от високодобивния участък беше по 1000 кг от 1000 
дка – задачата беше успешно изпълнена. Това беше голям триумф за ръ-
ководството на АПК.
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Инспекция на високодобивния участък 1000 х 1000 (от хиляда декара по хиляда ки-
лограма пшеница от декар) от членове на ЦК на БКП, ПП БЗНС и БАН. 

От ляво на дясно: Цоню Маринов – секретар на ОК на БКП – Разград, Таню Вълев 
– главен специалист в МЗХП, А. Дедин от БАН, Ангел Бобоков – завеждащ отдел 
Селско стоп. на ЦК на БКП, Александър Петков – министър на МЗХП, Анастасий 

Дончев – първи секретар на ОК на БКП Разград, Васил Цанов – сек. на ЦК на БКП по 
сел. стоп., Георги Янев – председател на ТКЗС Глоджево, Петър Танчев – сек. на ПП 
БЗНС, Марин Друмев – председател на ОАПС гр. Разград, и Христо Петков – инс-

труктор на ЦК на БКП за Разградски окръг

По време на АПК се увеличи производството не само на растение-
въдна продукция, но и производството на мляко, месо, поголовия на 
елитни стада и строителна организация към АПК. Изграждаше се сгра-
да след сграда в стопанските дворове на населените места. Освен че се 
увеличи трудовото възнаграждение, се повиши и жизненият стандарт 
на населението. АПК заделя фонд Социални и културни мероприятия. 
С тези средства се отпускаха помощи за болни, храната в детските ясли 
и градини, с карти за почивка работниците ползваха този фонд, тогава 
една карта за двама работници за 14 дни струваше 18 лв. Много бяха при-
добивките на трудещите се от селата, които влизаха в състава на АПК.

Най-главното и водещо правило при обединяването на ТКЗС в АПК 
беше да се запази целостта на отделното стопанство, то се превежда на 
вътрешностопанска сметка. Само си харчи средствата, само определя 
трудовото възнаграждение на кооператорите. Получава се така, че в едни 
стопанства възнаграждението е по-високо, а в други – по-ниско, в зави-
симост от получените икономически резултати. Спазваше се принципът 
на самостоятелността.

Често пъти се случваше кооператорите сами да сменят ръководители-
те си поради ниски производствени резултати, изразходване много пари 
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за материални разходи или ниско заплащане на труда. Задължение бе на 
ръководството АПК да подпомогне слабите, най-вече със специалисти, 
промяна на структурата, с оглед отглеждане по-рентабилни култури, жи-
вотни, спомагателни и странични дейности. Кооперативните стопанс-
тва, влизащи в АПК, повишиха благосъстоянието си, изградиха мате-
риално-техническа база. От ОНС се постави задача най-отговорно да се 
използват научните постижения, лозунгът беше науката да се превърне в 
производителна сила. Постави се на отчетност норматив за разходи, ана-
лиз на себестойност на всяка една култура, на всяко едно производство. 
Да се извърши разход на някакво производство, то Плановият отдел и 
ТРЗ трябваше да го докажат, а Финансовият отдел – да го защити. Доби-
вите в системата на АПК нараснаха значително, пшеницата стигна 550 
кг от дка, ечемикът – 450 кг от дка, слънчогледът – 300 кг, царевицата – 
700 кг, захарното цвекло – 4000 кг, соята – 250 кг, средният млеконадой 
от крава е между 5000–6000 л за една лактация, среднодневен прираст 
при телетата за угояване е 1 кг на ден, овчето мляко е 50 л от овца, вълно-
добивът 6 кг, а при кочовете пепиниери – 7–8 кг на глава.

В периода 1969 – 1985 г. земеделието беше подпомогнато от прави-
телството, в АПК се натрупаха значителни резерви. Да прослeдим ико-
номическите показатели на АПК Сеново, където ТКЗС Глоджево имаше 
доминираща роля. Сутрин от Глоджево тръгваше автобус за гара Сено-
во, с който се извозваха служителите от администрацията.

СПРаВКа
за ръста на икономическите показатели на аПК „Георги Ди-

митров“ – гара Сеново, Разградски окръг, 1980 – 1982 година, в хи-
ляди лева

Показатели 1980 1981 1982 %
1. Обща продукция 21 258 22 349 26 288 124
2. Реализирана продукция 18 492 19 147 20 454 111
3. Материални разходи 8866 8398 9327 105
4. Общ доход 9606 10 749 11 127 116
5. ФРЗ 6354 6861 7127 112
6. Печалба 3272 3888 4000 122
7. Обществена производителност 
на труда 3170 3838 4046 128

8. Средна работна заплата 1613 1885 1993 124

НАЧАЛНИК ПЛАНОВ ОТДЕЛ:
 (С. САРАВЕЛИЕВ)



193

От справката е видно, че ОП от 21 250 000 лв. през 1980 г. нараства на 
26 288 000 лв. през 1982 г. Печалбата от 3 272 000 през 1980 г. нараства 
на 4 000 000 през 1982 г., или – 122 %. Аналогични са и другите ико-
номически показатели. В посочените три години ние бяхме национални 
първенци, но за отбелязване е, че всички длъжности, било то в растение-
въдството, животновъдството, механизацията, странични и спомагателни 
дейности, се заемаха от доказали се специалисти – най-добри в отрасъла 
си. Главният счетоводител беше с диплома на експерт счетоводител, на-
чалник-отделите Планов и ТРЗ бяха с висше образование, представители-
те на съставните стопанства бяха с висше образование, всички без изклю-
чение с трудов стаж м/у 10 и 15 г. Средната възраст беше м/у 25 и 40 г., аз 
бях най-възрастният – на 46 г. Екипът ни беше много отговорен, главният 
счетоводител се шегуваше, като казва, че всеки гл. специалист в сектора, 
който ръководи, е „професор“. ОК на БКП и ОНС оценяваха по достойнс-
тво успехите на АПК Сеново. Всички новости излизаха от АПК Сеново 
и АПК Исперих. Бяхме ценени и в МЗХП. Нашите главни специалисти 
контактуваха с началник-отделите в МЗХП. При отчитане на съревнова-
нието от национален мащаб АПК Сеново, респективно ТКЗС Глодже-
во, беше класиран на първо място през трите години – 1980 – 1982 г., 
ние бяхме национални първенци. За първите 2 г. получихме като награда 
знамето Национален първенец. Когато професионалните съюзи отчита-
ха съревнованието в окръга, ние вземахме по 2 знамена, „Национален 
първенец“ и „Окръжен първенец“. От МЗХП идваше Иванка Минкова 
– директор при министерството, отговаряща за воденето на техническия 
прогрес и съревнованието в селското стопанство. 

Когато дойде съобщението за третата година, че сме отново нацио-
нални първенци, бяхме на оперативка в кабинета на председателя на 
АПК. Съобщаваха ни, че АПК за трети път се удостоява със званието 
„Национален първенец“ през 1982 г. и се награждава с преходно знаме 
„Национален първенец“ и награда 1 лек автомобил, марка „Волга“, нов 
модел, и 30 000 лв. парична награда. Всички присъстващи на оперативка-
та започнаха да разговарят помежду си, получи се едно оживление в ка-
бинета. Когато утихна шумът, аз им казах: с тези награди ще отидем в 
Букурещ да пием по едно кафе. Те се разшумяха, засмяха се, но изразиха 
готовност да отидем до Букурещ и да пием по едно румънско кафе. Прове-
дох оперативката и всеки си отиде по работата. След няколко дена парите 
пристигнаха, а отделно получихме съобщение да получим лек автомобил – 
нов модел „Волга“. Това беше краят на м. март. Заваляха дъждове, времето 
се развали, самата пролетна кампания се проточи през целия месец март.
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Глоджево – национален първенец – 1982 г.

Получихме волгата, няколко дни се опитвахме да я регистрираме, но 
от КАТ отказват поради това, че има министерско постановление, всички 
волги от системата на АПК се заменят с лада, мотивът е, че волгата има 
голям разход на гориво – 15 л на 100 км, а ладата е 8 л на 100 км, а това 
от национален мащаб е било много. Отидох при председателя на ОНС 
Анастасий Дончев, разказах му, че не искат да регистрират волгата. По-
питах го може ли да има някакъв резервен вариант, някакъв компромис. 
Той вдигна телефона и разговаря с началника на КАТ. Отговориха му, 
че не може, след това разговоря с министъра на МЗХП, като е награда, 
може ли да се направи нещо. Отговорът беше, че на АПК не могат да я 
регистрират, но ако иска председателят, да я регистрира на негово име, 
а да я ползват като служебен автомобил. Аз се отказах, защото щяха да 
започнат коментари, че съм присвоил колата, отпусната за АПК, за свои 
нужди, аз се отказах от този ход и след няколко дена върнахме колата в 
гаража на МЗХП.

Всички главни специалисти и председатели на ТКЗС са в моя кабинет 
на оперативка – това е около 10.06. Приключили сме с окопаването на 
културите и извеждане на растителната защита. Започваме подготовка 
за жътвената кампания, но има още 20–25 дни. Още не сме пристъпили 
към въпросите, които ще обсъждаме, от крайното канапе се чу глас. Това 
кафе в Букурещ дали не е готово, това беше Васил Дилков, който беше 
директор на АХЦ. Това беше намек, че аз не съм устоял на обещанието 
си. Присъстващите зашумяха в очакване на отговор от мен, аз им ка-
зах – времето се развали, паднаха много валежи и закъсня пролетната 
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сеитба, в Букурещ не можахме да отидем, но в Кишинев ще отидем да 
пием по една натурална водка Някои започнаха да се смеят, други казаха, 
че сега е подходящо време. Културите са обработени и до жътвата има 
още един месец. Аз в Кишинев имам 4-ма състуденти, които учиха и за-
вършиха в България ВСИ „Васил Коларов“, сега Аграрният университет 
гр. Пловдив. Ние си кореспондирахме с тях. Когато дойдат в България, 
най-напред отсядат в моя дом. Изваждам бележника с телефонния ука-
зател и звъня на председателя на Академията на науките на Молдова, 
търся академик Александър Жученко. Обажда се секретарката, питам 
там ли е академикът, тя отговаря да, моля да ме свържете с него. Той 
поема разговора, в моя кабинет е тихо и всеки се напряга, за да чуе какво 
ще каже отсрещната страна, питам го: Сашо, така му викахме като сту-
денти, може ли да приемеш една група специалисти от 25 души, искаме 
среща в Академията, да посетим Института по пшеницата в гр. Одеса 
и Института по лозарство и зеленчукопроизводство в гр. Тираспол и 
искаме да разгледаме гр. Кишинев. Той каза, че ще бъде радостен, ако 
специалисти от България посетят Академията, която той ръководи. Пита 
ме кога ще тръгнете. Казвам му: в понеделник, на 17.06., и затворих те-
лефона. Обърнах се към Георги Танев, който завеждаше транспорта, да 
отиде в ДАП Разград и да осигури един луксозен автобус с климатик за 
една седмица, тръгване в 7:00 ч. в понеделник – 17.06.1982 г. Обърнах 
се към първия зам.-председател д-р Петър Василев и му казвам: вземаш 
паспортите на присъстващите тук и отиваш в МВР Разград, в Паспортен 
отдел, да се извадят задгранични паспорти – докладваш в петък за 
извършеното. На присъстващите казах да си ушият нови дрехи, да си 
направят прически и в понеделник в 7 ч. да са в управлението на АПК, 
откъдето ще тръгнем за Молдова. На 17.06. – понеделник, в 7 ч., автобу-
сът е спрян пред управлението на АПК, всички предвидени да пътуват 
са налице и точно в 7 ч. автобусът потегли, в 8 ч. бяхме на Дунав мост. 
В нашата митница проблеми нямаше, но като преминахме в Румъния, 
направиха обстойна проверка на багажите и намериха деликатеси – лу-
канка, шпек салам, които бяха предназначени за из път. Нареждането на 
румънските митничари беше или да се изядат месните произведения, 
или да се хвърлят в контейнера за отпадъци, защото в България имало 
болест по животните (шап). Изкараха автобуса от потока коли и чака-
ха да видят какво ще направим. Д-р Петър Василев извади една найло-
нова торбичка, събра, каквото можа да излезе, и посочи на митничара, 
че хвърля деликатесите. Тогава разрешиха автобусът да продължи. Но 
отдалечавайки се от автобуса, тази торбичка, която я хвърли д-р Васи-
лев, един от митничарите изважда от контейнера. 
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Пътувахме много добре, автобусът беше оборудван с много екстри 
и позволяваше едно комфортно пътуване, а пътуващите бяха с при-
повдигнато самочувствие да похарчат една част от министерската награ-
да. На граничния пункт ни посрещна един от моите състуденти – Ва-
силий Козловски. Той работеше в МЗ на Молдова и беше директор на 
дирекция Овощарство и зеленчукопроизводство. Той влезе в нашия 
автобус, а колата, с която е дошъл до границата, мина пред автобуса и 
се получи нещо като кортеж. След час и половина пътуване стигнахме 
гр. Кишинев столицата на Молдова. Настанихме се в хотела, беше 
предвидена и вечеря. По време на вечерята, на която присъства и моят 
състудент Василий Козловски, ми каза, че тази вечер 4-мата колеги със 
съпругите си ще бъдат гости на акад. Александър Жюченко, където съм 
канен и аз. След вечерята групата се раздели, едни влязоха в стаите да 
си починат, други останаха в ресторанта на приказка, а трети излязоха в 
града да се разходят. Ние с В. Козловски взехме от автобуса един сак с 
деликатеси, понеже румънските митничари попитаха на кого е този ба-
гаж, от групата се обадиха на шефа, това беше достатъчно да не се ровят 
в моя багаж. Носех едно кашонче с коняк „Плиска“ и на всеки поотделно 
– личен подарък, на съпругите им подарих мускалчета с розово масло, 
те останаха възхитени от розовото масло. Тук ние заварихме хазаина 
Ал. Жюченко и съпругата му. Той беше кандидат-член на Политбюро на 
Молдовската партия, председател на АНУ на Молдова, изявен учен, ака-
демик на 45-годишна възраст. Другият колега беше Василий Степано-
вич Ротару – чист молдовец, директор на Института по информация на 
Молдова, и Александър Вюгов, който заемаше длъжността зам.-предсе-
дател на Държавния планов комитет на Молдова. Срещата е 22 г. след 
завършване на висшето образование. Но в тези 22 г. аз съм им гостувал 
много пъти, а те също много пъти са били в България. До късно през 
нощта разговаряхме за много неща, те се интересуваха за колегите от 
випуска, къде са в йерархията на управлението и имат ли просперитет. 
Интересуваха се за новости в земеделието, питаха какви са перспекти-
вите на АПК, питаха за нашия институт в Пловдив, кои от асистентите 
са станали доценти и професори. И най-интересното – от випуска от 61 
студенти 12 са научни работници в различни степени, а нашият колега 
Димитър Брайков е вече професор. Разделихме се, но всеки чувстваше, 
че все още не сме си казали всичко.

По програма първата среща беше в Академията на науките. На цент-
рална маса седеше академикът, от едната страна на масата – нашата де-
легация, а от другата страна – академици и професори от Академията. 
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Срещата мина в много сърдечна обстановка. Започнаха разговори, на-
шите специалисти задаваха въпроси, цитират международни личности в 
земеделието – световни светила. Някои от нашата група, които по-добре 
владееха езика, направо спореха на руски език. Академиците останаха 
изненадани, че тук пред тях не стояха орачи на земята, а специалисти с 
много добра специална подготовка, владеещи до съвършенство техно-
логиите в земеделието, новите сортове и хибриди, породите животни. 
Както вървеше разговорът, един от присъстващите от Академията попи-
та колко души между вас са научни работници. Те не допускаха, че едни 
специалисти от един АПК можеха така задълбочено да разискват и по 
най-новите постановки за развитие на земеделието. 

Академик Жюченко обобщи изказванията, отговори на няколко въпро-
са, които бяха неизяснени, благодари за нашето участие в тази среща и 
каза: че такива срещи трябва да се правят в Академията със специалисти 
от практиката, защото практиката приема или отхвърля научните откри-
тия на учените. Разделихме се с научните работници доволни, че на-
шият екип се представи престижно. Следобед с автобуса на Академията 
направихме обиколка из Кишинев, като посетихме най-забележителните 
места на града. На следващия ден посетихме Научноизследователския 
институт в Тираспол. Тук ни разведоха из опитните полета на институ-
та; следобед посетихме овощна ябълкова градина – овощен комплекс 
„Памет Илича“. Градината е разположена на 5000 дка, тук са адаптирани 
най-добрите сортове и хибриди ябълки; късно следобед се прибрахме в 
хотела.

На 20.06. по програма отпътувахме за гр. Одеса, тук посетихме Инс-
титута по зърнени култури, посрещна ни лично директорът на Инсти-
тута. Влязохме в една зала, в която научни работници от секцията по 
пшеница ни запознаха с работата и направените научни съобщения. 
Тук се запознахме с особеностите на сорта пшеница „Питикул“, кой-
то се отличаваше с ниско стъбло 50–60 см и едър клас. Високодобивен 
сорт. Следобед посетихме гр. Одеса. Наехме екскурзовод и разгледахме 
стария град, благоустроен, намиращ се на брега на Черно море, град с 
много музеи, с много забележителности. Голямо пристанище. Към 16 ч. 
отпътувахме към Кишинев.

На 21.06. обявихме свободен ден. Кой както намери за добре да пре-
кара деня, едни тръгнаха да търсят резервни части за колите си, други 
– за стоки за бита, трети – да се разхождат в града. Аз с руските ми коле-
ги направихме обяд в ресторанта. Уточнихме отпътуването. На другата 
сутрин в 6:30 ч. те ни чакаха пред хотела, изпратиха ни с пожелания за 
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приятно пътуване. С една почивка в гр. Базау – Румъния, който е почти 
на половината път, привечер пристигнахме пред сградата на АПК гара 
Сеново. От тук всички си отидоха, доволни от пътуването до Молдова и с 
много впечатления от видяното, особено в научните институти. Така беше 
оползотворена една част от наградата на МЗХП по случай удостояването 
ни с първенството „Национален първенец“.

Международно сътрудничество. През 1981 г. сключихме договор за 
сътрудничество и взаимопомощ с LPG в гр. Анклам, Нойбранден бургски 
окръг – Германия, с председател на LPG Бруно Кюмерт и главен счетово-
дител Елза Герхард, поради това, че ние имахме 3 зърнокомбайна марка 
Е517. Поискахме от ръководството на LPG Анклан да ни изпратят трима 
комбайнери, които да жънат при нас с нашите комбайни марка Е517 и 
да предадат опита си на нашите комбайнери, а след това ние изпратихме 
наши комбайнери при тях да жънат с техни комбайни на тяхна тери-
тория (жътвата там започва по-късно). Комбайнери от Глоджево, които 
командировахме през 1982 г., бяха: Никола Димитров Рахов, Васил Ра-
чев Василев и Марин Тодоров Добрев. През 1983 г. изпратихме комбай-
нерите: Никола Рахов, Петко Костадинов, Васил Рачев и Вели Небовлу, 
а през 1984 г. – Никола Рахов, Аптула Хасанов Якубов и Исмаил Кара-
сюлейманов. През същите тези години техни комбайнери работиха на 
нашите полета. Заплащането на едните и другите се извършваше въз 
основа на пожънатите декари. Ние плащахме на техните комбайнери по 
нашите норми, а те заплащаха на нашите комбайнери по техните норми. 
През 1982 г., понеже имаше смъртност при телетата при нас, поканихме 
техния ветеринарен лекар Малфред Гюнтер, който работи при нас 2 ме-
сеца и оказа много добра помощ при лечението на малките телета. На 
следващата година ние командировахме нашия главен ветеринарен ле-
кар Димитър Станчев Димитров, който върна визитата на немците, като 
работи 2 месеца в техния говедовъден комплекс с 2000 бр. дойни крави. 

Поддържахме приятелски отношения с Комбината по производство 
на царевица в гр. Бая – Унгария. От там пренесохме технологията за 
отглеждане на царевица без окопаване.

Поддържахме връзка с колхоза, с. Никоряни, област Дрокия – Молдо-
ва. От тук заимствахме организацията по жътвата с механизирани отря-
ди. Имахме приятелски взаимоотношения с ръководството на Института 
по пшеница в гр. Одеса. В този институт ние бяхме винаги добре дошли. 
От тук взехме семена и размножихме сорта „Питикул“, който измести 
сорта „Сан Пасторе“. 
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Международно сътрудничество – делегация от град Анклам, Нойбранденбургска 
област, сред механизаторите от Глоджево, които на обменни начала работеха 

в гр. Анклам – ГДР.

Тук има много да се пише за новопостроената сграда Кооперативен 
дом в Глоджево на 3 етажа, със стол за хранене на 150 души на една смя-
на, със заседателна зала, с просторни, светли и хигиенични кабинети за 
служещите и един цял етаж от лаборатории, учебен център за механиза-
тори, за лозари, за полевъди, за животновъди. 

През 1968 г. преминах на работа в ОНС. За председател на ТКЗС беше 
избран Иван Дочев Иванов с висше образование – финансист. Човек без 
собствено мнение. По време на неговото управление в ТКЗС се разпусна 
трудовата дисциплина, кой кога идва на работа, кога отива, нещо зара-
ботил ли е, не се знае. Зачестиха кражбите на земеделска продукция. 
Контролът беше занижен. Работата на стопанството беше ръководена от 
бригадирите и звеноводите, нямаше го мнението на председателя.

През тези 2 години спадна общата продукция, и особено чистият 
доход (печалбата), защото разходите почти не се контролираха. Всеки 
бригадир утвърждаваше разходите по свое усмотрение. След това Иван 
Дочев Иванов премина на работа в Миннообогатителния комбинат гара 
Сеново.

През 1969 г. се обединиха стопанствата на Кривня, Глоджево и Сеново 
и се учреди обединено ТКЗС гара Сеново. За председател беше върнат 
от ОНС Георги Янев. Но тази структура просъществува само една годи-
на, защото през 1970 г. се изградиха АПК, на който беше избран предсе-
дателят на ТКЗС Глоджево Георги Янев. На негово място беше избран 
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Стефан Роглев, агроном с висше образование, по неговото управление в 
системата на АПК ТКЗС беше в златната среда. Той успя да запази ни-
вото на работата в стопанството на високо равнище. Заплащането беше 
добро в сравнение с околните стопанства. Той ръководи стопанството 
4 години и по болест се оттегли през 1974 г.

През 1975 г. за председател на Клоновото стопанство в Глоджево 
беше избран Григор Дочев, машинен инженер с висше образование. Но-
вият председател взе на отчет работата в механизацията. Постави експ-
лоатацията на МТП на научна основа. Въведе се график за обслужване 
на тракторите и камионите. Въведе се строг контрол по изразходването 
на консумативите – масла, смазочни материали, грес, резервни части и 
др. Повдигна на високо ниво трудовата дисциплина, въведе присъствена 
книга. Въведе отчетност при смяната на маслата – да се завършват на 
определените моточасове на машината. А разходът на гориво се контро-
лираше чрез лимитни карти. Григор Дочев работи до 1978 г. и напусна 
ТКЗС Глоджево поради преминаване на друга работа.

През 1979 г. за председател на ТКЗС Глоджево беше избран Бого-
мил Начев от Сеново, със средно специално образование – ветеринарен 
фелдшер. Строг и взискателен към механизаторите и бригадирите. Запа-
зи постигнатото равнище на производство в кооперацията. Той внедри 
бригадната сметка, като воюваше за всеки лев, извършен като разход. 
Отдели парични средства за ремонт и поддържане на сградния фонд. 
На тракторите отпускаше горива по полагащия им се норматив и за все-
ки преразход търсеше отговорност, включително и парична санкция. 
Възстанови изготвянето на дажбите на животните – по дажбена таблица 
и по група животни, която беше прекъсната по време на управлението 
на Иван Дочев. По време на управлението Богомил Начев затегна тру-
довата дисциплина и подчинените имаха респект от председателя. След 
3 години управление в Глоджево той беше изтеглен на работа в Сеново. 

За председател на негово място беше избран през 1982 г. Енчо Пеев от 
с. Каменово – агроном с висше образование. Разбираше си от работата, 
спазваше технологичната дисциплина, запази достигнатото равнище на 
производството, но много време заделяше за личното си стопанство в 
Каменово – пчелин с 30 кошера, угояване на няколко телета и отглежда-
нето на 30 броя овце. Джипът на стопанството сутрин отиваше да го 
вземе, вечер, когато отиваше в Каменово, Раим Хасан Генджев – шофьо-
рът на джипа, много пъти е казвал, че през вечер като кара председателя 
в Каменово, носи и някой чувал зърно. Плаща ли се, не се ли плаща, 
никой не знае, а уазката по време на прибирането и балирането на лю-
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церновото сено правеше по един курс с бали на всеки откос при косене-
то на люцерната. Той заделяше повече време за личното си стопанство, 
отколкото за кооперативната работа. След 2 години служба Енчо Пеев се 
разболя и напусна кооперацията.

През 1985 г. за председател на Глоджево е избран Вели Османов 
от Кубрат, агроном с висше образование, добър организатор и дипло-
матичен в отношението си с кооператорите. При неговото управление 
имаше много трудности, под влияние на пропагандата на Радио Анка-
ра за изселването на мюсюлманите в Турция. Организацията на труда 
и производствеността беше се разстроила, кооператорите не излизаха 
редовно на работа, ходеха по инстанциите да си изкарват документи за 
изселване. Но с много трудности и с личния си авторитет Вели Османов 
можа да прибере реколтата. През м. октомври 1989 г. се разболя и по 
здравословни причини се оттегли от ТКЗС.

През месец ноември 1989 г. беше обявена ликвидацията на АПК и 
за председател на ТКЗС Глоджево, на мястото на Вели Османов, от ОК 
на БКП беше изпратен Тодор Илиев – бивш вече председател на АПК. 
Той работи 1 месец – до м. декември като привлечен специалист до 
провеждането на годишното отчетно-изборно събрание на ТКЗС Гло-
джево и тогава ще се избере председател. Събранието беше насрочено 
за 25.12.1989 г. в 14 ч. За ръководство на събранието бяха избрани: за 
председател – Стоян Пенчев – гл. счетоводител, и секретар протоколчик 
Фатме Генджева. Председателят обяви дневния ред на събранието: отче-
тен доклад на УС и КС за дейността на кооперацията през 1989 г., втора 
точка – избор на ръководни органи на кооперацията. Прочетените докла-
ди бяха повърхностни, причината за това бе боледуването на бившия 
председател, настроенията на кооператорите към новите обстоятелства 
при промените, които ставаха в управлението на държавата. Нямаше 
изказвания по докладите. След като бяха приети чрез гласуване, се пре-
мина към точка втора: избор на ръководни органи. Секретарят на ППО 
Петинка Аврамова направи предложение, като каза, че ОК на БКП и 
ОПК предлага за председател Тодор Илиев, и направи характеристика 
– родом и живее в с. Дряновец, Разградски окръг. Агроном с висше обра-
зование. Бивш председател на ТКЗС Дряновец и бивш председател на 
АПК Сеново, има трудов стаж над 15 г. в ТКЗС. Председателстващият 
събранието даде на обсъждане кандидатурата и подкани, ако има дру-
ги предложения, да се предложат и обсъждането да стане заедно. При-
състващите членове замълчаха, затаиха дъх и чакаха някой да стане и 
с изказването си да подкрепи кандидатурата на ОК на БКП. Този ден 
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аз бях си дошъл на село и научих, че ще има кооперативно събрание – 
полюбопитствах, исках да чуя отчета и най-важното – какви добиви са 
постигнати от основните култури, и отидох на събранието. В един мо-
мент Вели Небовлу вдига ръка и след като му дадоха думата, той стана 
и без да е разговарял с мен, каза: предлагам за председател на ТКЗС да 
бъде избран Георги Янев – познават го всички, доказал се е като ръко-
водител, познава всички и ние го познаваме. Целият салон като че ли се 
взриви. Всички ръкопляскаха и бяха въодушевени. Веднага след него 
стана Адем Гарибов и каза: ние си имаме председател, не ни трябва вно-
сен председател и си седна. Председателстващият събранието веднага се 
обърна към мене и попита приемам ли предложението. Аз му отговорих, 
че с мен никой не е разговарял, че аз случайно съм на събранието, но 
ако събранието реши, аз нямам право да отказвам на родното си село да 
му служа. Моето изказване беше съпроводено с ръкопляскания. Други 
предложения нямаше. Комисията по избора премина към подготовка на 
бюлетините и урните за провеждане на гласуването. С тайно гласува-
не се проведе изборът. Председателят на комисията по избора съобщи 
резултата: за Тодор Илиев – кандидата на ОК на БКП и ОБК, гласуваха 
10 души от 200 делегати. Така аз бях избран за председател на ТКЗС 
Глоджево в един нестабилен период, смяна на системата на управле-
ние на държавата, изселнически настроения, отпускане на кадрите в 
очакване на нещо ново. За мен, който бях ръководил многоотраслово 
стопанство със стотици хиляди дка и по няколко хиляди работници, 
да образувам едно образцово производство в едно малко стопанство 
не беше трудно. С участието на всички бригадири и завеждащ ферми 
изготвихме производствено-финансов план за 1990 г., беше ясно всеки 
ръководител на бригада или ферма какво трябваше да произведе. Всички 
производства бяха материално и парично осигурени, оставаше всеки да 
прояви талант и умение за изпълнение на плана. Зимата беше сравни-
телно топла, есенните посеви излязоха от зимата в добро състояние. 
Извършихме пролетно подхранване с минерални торове, третирахме с 
хербициди срещу плевели. Годината беше с много валежи. В резултат на 
това ние получихме среден добив по 520 кг пшеница от дка, от ечемика 
– 480 кг на дка. Това бяха много добри постижения. Само от пшеницата 
получихме 5700 т зърно и от ечемика – 1200 т, на полето зрееше богата 
реколта от слънчоглед и царевица на площ от 14 000 дка.

В този момент, когато кооперативното стопанство беше във възход и с 
добра икономика, нелегитимен инициативен комитет от самозванци, не 
членове на стопанството, се явиха пред мен и ми поискаха „оставката“. 
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На другата заран бе обявена обща стачка в стопанството, някои излизат 
на работа, други не излизат. Работниците са закичени с розови лентички. 
В 10 ч. на площада пред Кооперативния дом докараха едно стадо овце от 
250 бр. Овчарят Сали Тюлеовлу се подпрял на тоягата и стои на площада 
като паметник. Отидох при него. И го питам: защо овцете са тук. Той 
отговаря: нали има стачка. Аз му обяснявам: вие като искате, стачкувай-
те, но овцете какво са виновни да стоят на плочите пред Кооперативния 
дом на слънце. Той поседя още 10 минути и тръгна с овцете към коша-
рата. Но един от организаторите го пресреща и връща овцете обратно на 
площада, но понеже беше много горещо, овцете се втурнаха да търсят 
сянка покрай сградите и те не можаха да ги подредят на площада пред 
управлението. След около час овчарят откара овцете на паша. На втория 
ден от стачката на площада пред управлението на стопанството в 10 ч. се 
появиха 100 жени с фереджета и шалвари и с мотики. Стоят там и мълчат, 
между тях е Фикри Джинниев с мегафон и издига лозунги с призив за 
оставка. Слязох от управлението и отидох до протестиращите, гледам 
– половината от участниците в стачката не участват в производствения 
процес на стопанството. Това са съпруги на миньорите, съпруги на слу-
жители, а някои въобще не участват в производството. Имаше млади 
момичета, производственички от стопанството. Попитах, защо тук ги 
няма полевъдните работници, които редовно ходят на работа, а са се 
събрали хора, които нямат нищо общо със стопанството. Не чувстват 
ли неудобство, че някой ги е употребил, питам ги какви са исканията 
им. Съпругата на Ешреф Татаров, Селиме Ибрахим Абтиш, каза, че е 
тук, защото синът ѝ е освободен от главния агроном, който е работил 
на трактор Т–150К. Казах ѝ, че правилно е освободен синът ѝ, защото е 
хванат в кражба на нафта от трактора. И това, че не е виновен главният 
агроном, а той сам си е виновен, и още, че за случая има образувано до-
съдебно производство. След като разговарях с полевъдните работници, 
се прибрах в управлението. Гледам през прозореца – младите момиче-
та си вдигнаха мотиките и тръгнаха, на площада останаха само жени, 
които не работят в стопанството, те на групи си тръгнаха от площада. 
Обадих се на председателя на Окръжния народен съвет Петър Анаста-
сов и му докладвам какви процеси се развиват в Глоджево. Каза ми: не 
се тревожи, това е процес, който тече в селата с преобладаващо турско 
население. Те действат по сценарий, изграждат инициативен комитет, 
но неутвърден от никого, изкарват овцете, тракторите и работниците, и 
създават напрежение. По тази схема са сменили председателите на ТКЗС 
в с. Смирненски инж. Карабудаков, в с. Беловец Йордан Иванов, в с. Звъ-
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нарци Георги Йорданов Георгиев, в с. Бисерци агроном Стоян Влахов, в 
с. Брестовене Петър Кесьов. Това може да е указание на ДПС от центъ-
ра. Не влизайте в пререкание, избягвайте провокациите. Организатори 
на стачката са: Осман Хюсеин Джинниев, Юлиян Стойчев – в момента 
изпълняваше длъжността началник-отдел ТРЗ, бивш главен счетоводи-
тел на стопанството, подменен поради липса на ценз и липса на стаж 
да заема длъжността, и Румяна Димитрова, обидена, че на съпруга ѝ не 
е начислен труд колкото те желаят. Инициативен комитет са: Хюсеин 
Емин Кабиш, Сами Абтиходжа, Сали Тюлеовлу, Мехмед Чилхасанов и 
Бисер Петров.

Същия ден – 25.08.1990 г., има насрочено кооперативно събрание за 
разглеждане на изпълнението на производствено-финансовия план в 
отрасъла животновъдство. Събранието се проведе в салона на Коопе-
ративния дом. Главният зоотехник докладва, че животновъдните ферми 
изпълняват ритмично плановите си показатели. Планът за 9-месечието 
ще е преизпълнен с 50 т краве мляко, свинефермата ще преизпълни с 
60 т месо в кланично тегло, а останалите ферми строго следват изпълне-
нието на плановите показатели. Изказа се Коста Лазаров – завеждащ 
кравеферма, и призова животновъдите да се стремят към икономия на 
материални разходи. Завеждащ свинефермата Стефка Ценова поиска ръ-
ководството да им осигури комбиниран фураж с високо съдържание на 
протеин. Ако има такъв фураж и да се снабдява ритмично, свинефермата 
ще преизпълни плана за месото в кланично тегло не с 60 т, а далеч по-
вече. Присъстващите бяха въодушевени от това, че една малка, дребна 
жена (такава беше Стефка, дребна), е с висок дух, пълна с идеи. 

Взех думата и обобщих изказванията и призовах за строго спазване 
на трудовата дисциплина. След изчерпване на дневния ред, председа-
телстващият събранието – Иван Стоянов, гл. агроном, закри събранието. 

Но бригадирите и някои кооператори предложиха да посетим събра-
нието, което се провежда в читалището. Председател на събранието е 
Юлиян Йорданов Стойчев, а протоколчик е Фатме Хюсеин Генджева. 

Влязохме в читалището, всички разговаряха и никой никого не слуша. 
Чува се гласът на Басри Хасан Солак, който казва: „Вие без председателя 
и членовете на стопанството нищо не можете да направите, вие тук сте 
сборище и никого не представлявате“. Водещият събранието му казва 
ядосано да си седне и се обръща към залата с думите: На нас Георги 
Янев ни трябва. В това време Хюсеин Емин Кабиш, който беше от орга-
низационния комитет, седнал на първия ред, взема думата и казва: „Бен 
Янев куджама гетиреджем“ – „Аз Янев в прегръдките си ще донеса“. 
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Настъпи суетене, събрание има, ръководство има, но опонента го няма. 
След като чух, че искат да ме донесат на ръце, аз от последната редица 
се обаждам: тук съм, тук съм, кой иска да ме види, ето тук съм. Салонът 
утихна, председателстващият се смути от моето появяване и не знаеше 
какво да направи. Аз прекосих салона и излязох на трибуната, председа-
телстващият се дръпна настрана, застанах на трибуната и започнах да им 
говоря. Първо разобличих Юлиян Стойчев, че той подвежда хората, чрез 
хората иска да бъде възстановен за главен счетоводител. Обясних, че по 
Закона за счетоводството гл. счетоводител може да заема длъжността 
човек с висше образование по специалността и 5 години трудов стаж, 
той няма нито едното, нито другото. Аз говоря, в салона е пълна тиши-
на. Обръщам се към салона и казвам: уважаеми съграждани, които не 
сте членове на ТКЗС, сте сбъркали адреса, може би искате оставката 
на друг Георги Янев. В момента стопанството има 6000 т зърно в скла-
да, на полето зрее продукция от 7000 т, животновъдството си изпълнява 
като цяло плана. В БНБ на депозитна сметка стопанството има 9 млн. 
лв. Стопанството е икономически стабилно, с изградена МТБ и обнове-
на МТП. А аз, както всички знаете, нямам криминални прояви, тогава 
кажете кой е поръчал оставката. Защо се иска? В това село под мое ръ-
ководство с материали и строителни работници са изградени 480 къщи. 
Много от тези собственици, на които ТКЗС им построи къщи, живееха 
в къщи, покрити със слама. Вашите бащи пиеха вода от гьоловете. Да 
не говорим, че с доходите от ТКЗС хората се обзаведоха. Вашите бащи 
и дядовци спяха на земята, а по време на ТКЗС се снабдиха с модерни 
спални и кревати. Да не говорим за навлязлата бяла техника в бита на 
населението.

Присъстващите в салона със затаен дъх слушат моите думи и всеки 
духом се пренася вкъщи и вижда, че това, което аз говоря, е така. Апелът 
ми е: не се доверявайте на хора като Юлиян, който иска да ви употреби 
в решаване на негов личен проблем. Закривам събранието. 

Аз пристъпих към стълбите да сляза в салона, всички станаха и тръгна-
ха към изхода и аз с тълпата излязох от салона. След събранието с някои 
от бригадирите и гл. агроном Иван Стоянов се отбихме в ресторанта, ние 
пихме по аперитив, а главният агроном вечеря. Коментирахме недоволс-
твото на събралите се и след това се прибрахме. Сутринта от Окръжния 
комитет на БКП се обаждат на партийния секретар и му казват: в 14 ч. да 
се свика среща, на която да присъстват членовете на партийния комитет, 
чл. на УС и КС, председателят на Съвета и на ОФ. Срещата се проведе 
в партийния клуб. От Разград пристигна председателят на ОНС Петър 
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Анастасов и секретарят на ОК на БКП Димитър Матеев. 
Председателят Петър Анастасов ръководи срещата. Даде думата на 

присъстващите, от изказванията им се разбра, че тази стачка е органи-
зирана от група недоволни от стопанството и председателя. Но той ги 
апострофира: „Грешка ли е, че в едно и също време се иска оставката 
на всички председатели българи в селата с преобладаващо турско насе-
ление“. Всички мълчат, няма отговор. Тогава той каза: Георги Янев е от 
най-добрите председатели, няма да позволим да го унижавате. В този 
момент считайте, че той вече не е председател на ТКЗС Глоджево, ние 
ще го вземем в областта. Партийният секретар Коста Лазаров апостро-
фира председателя на ОНС и каза, че това не е мнението на хората, кои-
то работят в стопанството. Това действие е на група недоволни. Петър 
Анас тасов каза, че тя работата е по-отдалеч скроена. 

На мене ми поръчаха да отида следващия ден в областната адми-
нистрация. Бях назначен за главен специалист, отговарящ за техни-
ческия процес в отрасъла селско стопанство в Разградска област. След 
3 дни беше насрочено кооперативно събрание, на което аз изнесох 
доклад за икономическото състояние на стопанството и бях освободен 
от длъжността председател. 

На моето място за председател е бил подготвен Ибрахим Топалахме-
дов, но за да не избие въпросът на етническа основа, уговарят Иван До-
чев да приеме председателската работа. При управлението на Иван До-
чев Иванов икономическите показатели на стопанството спаднаха. Може 
би причината е смяната на управлението в държавата и вече стремежът 
всеки да намери своя бизнес. В стопанството трудовата дисциплина се 
разпусна, контролът в продажбата на продукция, и особено продажба-
та на овце и свине, беше силно снижен. Контролните органи устано-
виха липса на овце от стадата, а при свинете цели партиди от по 20 бр. 
свине са загубени и не са осчетоводени. Стопанството приключи 1991 г. 
успешно.

Стопанството просъществува до месец май 1992 г., защото изле-
зе нормативен документ, с който се закриват ТКЗС – това беше ЗСПЗЗ 
1992 г.

В ТКЗС Глоджево работиха 12 председатели, а именно:
 1. Коци Иванов Каравасилев 1946 – 1948 г.
 2. Пенка Кирилова Попова 1949 – 1950 г.
 3. Махмуд Чилев 1952 – 1952 г.
 4. Кръстьо Андреев Иванов 1953 – 1954 г.
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 5. Добри Минков Станев 1955 – 1956 г.
 6. Коци Иванов Каравасилев 1957 – 1961 г.
 7. Георги Иванов Янев 1962 – 1967 г.
 8. Иван Дочев Иванов 1968 – 1969 г.
 9. Георги Иванов Янев – ОТКЗС 1969 – 1970 г.
 10. Стефан Роглев 1971 – 1974 г.
 11. Григор Дочев Иванов 1975 – 1978 г.
 12. Богомил Начев 1979 – 1981 г.
 13. Енчо Пеев 1982 – 1985 г.
 14. Вели Османов Манолов 1986 – 1989 г.
 15. Георги Иванов Янев 1989 – 1990 г.
 16. Иван Дочев Иванов 1991 – 1992 г.
 17. Ликвидационен съвет 1992 – 1994 г.

Всички те бяха всеотдайни на идеята за колективно обработване на зе-
мята и социална справедливост между членовете на кооперацията. След 
всяка смяна на председателя не започваше вражда и упреци за управле-
нието на бившия председател, а започваше надзиждане на стореното и 
усъвършенстване на стила на управление на новия председател. Всички 
председатели бяха добри, но над всички се извисяват двама: първият 
– Коци Иванов Каравасилев, успя да убеди земеделските стопани, кои-
то в една сложна обстановка – от една страна, вътрешнaта опозиция, а 
от друга – анкарската пропаганда, които в един глас агитираха против 
изграждането на ТКЗС и не само обеднелите безимотни и малоимотни 
земеделски стопани, но заможни стопани като Стоян Манев, Христо Пи-
санцалиев и други станаха учредители на ТКЗС Глоджево. Коци Карава-
силев в тези размирни времена укрепи стопанството, за тези му заслуги 
бе издигнат за директор на ДЗС Кубрат, а по-късно – за директор на ДЗС 
„Янко Забунов“, Силистренска област.

И вторият, Георги Янев, специалист с висше аграрно образование, 
завършил ВСИ „Васил Коларов“ Пловдив, сега Аграрния университет, 
завършил Висшата партийна школа за ръководни кадри към ЦК на БКП 
София с профил аграрна икономика.

Неговото управление се характеризира със строга трудова и техноло-
гична дисциплина. Той внедри в производствените отношения спазва-
нето на йерархията в производството. Звеноводът се отчита на бри-
гадира, бригадирът се отчита на гл. агроном, а той – на председателя. 
Тази система осигури ефективен контрол от висшестоящия ръководител 
към подчинените. Технологична дисциплина – още с встъпването си в 
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длъжност председателят смени нископродуктивните сортове пшеница – 
№ 14, № 16, № 159 с високодобивни сортове. Установи връзка с Инсти-
тута Образцов чифлик в Русе и Института по пшеницата и слънчогледа 
край Генерал Тошево, област Добрич. Извърши внос на юници от поро-
дата „черно шарено“ говедо от Австрия, въведе механизираното доене, 
внедри счетоводна отчетност на приходите и разходите, нормиране на 
трудовите и материалните разходи и осъществи контрол на изпълнение-
то им. През неговото управление ТКЗС имаше най-добрите икономи-
чески резултати. ОК на БКП, отчитайки резултатите от неговата дейност, 
го издигна за председател на АПК Сеново, в което членува и доминира 
с. Глоджево. А на по-късен етап бе издигнат за първи зам.-председател 
на ОАПС гр. Разград. 

Ликвидационен съвет
Великото народно събрание още на 22.02.1991 г. прие Закон за собстве-

ността и ползването на зем. земи (ЗСПЗЗ), който предвижда възстано-
вяване правото на собственост на физическите и юридическите лица, 
признава Закона за аграрната реформа от 1946 г. и осигурява плавен 
преход към пазарните принципи на организация на зем. производство. 
Приет е нов закон за кооперациите с принципите на пазарната иконо-
мика и промяната на собствеността на зем. земи. С тези закони е уреден 
проблемът с 1,5 млн. дка пустеещи и нископродуктивни земи, раздаде-
ни от предишната власт с различни постановления на МС (параграф 4). 
Още при приемането на ЗСПЗЗ от ВНС новите „демократи“, особено 
тези от редовете на СДС, бяха недоволни. След изборите през 1991 г.  
36-ото НС избра правителство начело с адвоката Филип Димитров, които 
още първите месеци на 1992 г. внесоха закон за изменение и допълнение 
на ЗСПЗЗ, с което промени вече изцяло философията на стария закон. 

В параграф 36 от преходните и заключителни разпоредби се създават 
нови параграфи, между които параграф 12 със следното съдържание:

Параграф 12 – прекратява съществуващите ТКЗС, образувани по си-
лата на параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби на Закона 
за кооперациите. Прекратява всички организации и фирми, регистрира-
ни по силата на указ 922 за ползване на земята и осъществяване на сто-
панска дейност и указ 56 за стопанска дейност с имущество и дялово 
участие на селскостопанските бригади, КЗС, ТКЗС, МТС, АПК и селс-
костопанските институти. Прекратяват се и кооперациите, регистрирани 
по Закона за кооперациите, които не спазват разпоредбата на чл. 22, али-
нея 3 от същия закон и по устава им е предвидено внасяне на земеделска 
земя.



209

Параграф 13 (1)
В едномесечен срок от влизане на този закон в сила областните упра-

вители назначават ликвидационни съвети на организациите по параграф 
12 в състав: председател и 3–5 членове.

Параграф 13 (2) 
От назначаването на ликвидационните съвети се прекратява дей-

ността на общите събрания, УС, КС на председателите и други органи 
на организации по параг. 13.

Параграф 13 (3) Ликвидационен съвет
Организира, ръководи и управлява дейността на организацията до 

нейното заличаване, като има правата и задълженията на УС, а предсе-
дателят на ликвидационния съвет има правата и задълженията на ръко-
водител на организацията.

Това е нормативната основа за погрома на българското селско сто-
панство.

С този нормативен акт МС ликвидира 3400 земеделски кооперации, 
196 ДЗС, 97 МТС и други 238 стопански структури, занимаващи се с 
производство и преработка на земеделска продукция.

С ликвидацията на ТКЗС Глоджево населението загуби 1700 работни 
места, в това число растениевъдство – 1100 работници, животновъдство 
– 360, строителство – 120, механизатори – 80, в сферата на обслужване-
то – 40 души. Във всяко семейство имаше по двама работници, заети в 
производството, във всеки дом влизаха по две заплати, тези 1700 души 
останаха на улицата, без доходи за елементарно преживяване. След тази 
реформа се появиха хора, и то от интелигенцията, да ровят в контейнери-
те за смет, от Глоджево излязоха и отидоха на работа в ЕС 300 младежи 
да развиват германската икономика и да се чувстват немили-недраги от 
Глоджево до Европа и обратно. Защото, за да не им плащат осигуровки, 
западните фирми ги назначават за 3 месеца, това разрешавало тяхното 
законодателство, и за да не губят работното си място, двама братя, бра-
товчеди или приятели се редуват да работят по 3 месеца, само и само да 
запазят работното място.

В сферата на животновъдството ликвидирани бяха крави и юници от 
черно шарената порода с млеконадой над 5000 л мляко за една лактация, 
а имаше и рекордьорки с млеконадой за една лактация от 6 до 8 хил. 
л. Кравата Калина, потомък на бик Ленар, на трета лактация постигна 
8110 л мляко при масленост 4,2 % за една лактация. Тези ценни животни 
се вземат от правоимащите с купюри, изкарват се от обора и след като 
излязат от стопанския двор на поляната, се заколват и още същия ден се 
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правят на кайма и се разпродава. Аналогично е положението с овцете и 
свинете. Народното стопанство загуби ежегодно от нашето стопанство 
краве мляко 800 т, прираст месо в живо тегло от свине, агнета, говеда 
над 600 т, овче мляко 120 000 л. Разграбиха се тракторите и селскосто-
панският инвентар, с това ерата ТКЗС приключи. 

От месец май 1992 г. в с. Глоджево влезе във владение ликвидационен 
съвет в състав: Салим Саравели – председател, Стоян Пенчев – счето-
водител, членове – Ърфан Тулеовлу, Али Аликузу и Димитър Аврамов. 
Ликвидационният съвет изготви оценка на дълготрайните материални 
активи и на наличните парични средства и изготви баланс. Като полу-
чената обща сума начисли за трудово участие 50 %, а останалите 50 % 
бяха разчетени за сгради – 25 %, животни – 10 %, трактори и инвентар 
– 10 %, и малотрайни и малоценни материали – 5 %. Така беше разпре-
делен полагащият им се дялов капитал. Написаха се купюри, всеки пра-
воимащ можеше да получи своя дял. Тогава започна диво клане на жи-
вотните, защото оценките бяха занижени, а цената на месото в кланично 
тегло беше 3 пъти по-висока. Много от правоимащите се възползваха 
от конюнктурата на пазара. Така най-напред се дадоха животните, ма-
шините и останаха сградите. В сградите бяха включени по-голям брой 
правоимащи. Първата сграда, която се разруши от Сабри Солак, това 
беше краварник за 100 дойни крави. Предприемачите Сабри Солак и Се-
винч Томашев наемат краварника, за да добият материалите му – тухла, 
дървен материал, и да ги продават на населението.

През 1993 г. председателят на ликвидационния съвет Салим Саравели 
напусна ликвидационния съвет и с дялове на правоимащи на 23.02.1993 г. 
учреди Кооперация „Житница“. На негово място беше избран Стойчо 
Стойчев, финансист с висше образование, и заедно със Стоян Пенчев, 
по професия счетоводител, връчиха купюрите на всички правоимащи на 
30.05.1994. Предадоха в Държавния архив в гр. Разград баланс с опис кой 
обект на кой правоимащ е даден, цялата тръжна документация, фактури 
за продажба на животни, инвентар, машини и съоръжения. С този акт 
приключи дейността на ТКЗС Глоджево, то бе ликвидирано и заличено. 

Потребителна кооперация „Защита“ с. Глоджево
ПК „Защита“ с. Глоджево е основана на 23.03.1923 г. от прогресивни 

селяни. Кооперацията има 93-годишна история.
Идеята за основаване на кооперацията е пренесена от с. Ново село, 

Русенско, от дядо Ботьо Нестеров Станев, под наименованието кре-
дитна кооперация „Защита“ с. Глоджево, Кубратска околия. Основате-
ли – 16-души. Първият председател е Ботьо Нестеров Станев, който бе 
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непрекъсното такъв до март 1932 г., и касиер-деловодител Иван Пенев 
Топалов, за председател на КС бе избран Христо Димов Кабакчиев. Уза-
коняването на кооперацията е станало през м. април 1924 г., след което 
кооперацията заживява анемичен живот, поради спънките на тогавашна-
та власт и съпротивата на частните бакали. 

През 1928 г. през селото минава бригада по оземляването, която за-
деля 100 дка земя на кооперацията в м. Хаджи Керез Дозю (Черешак) 
край шосето за Ветово. Тази нива дава добра материална подкрепа на 
кооперацията. Кооперацията стъпва на краката си и започва масовиза-
ция. Особено след проведеното през 1931 г. общоселско кооперативно 
събрание от големия кооперативен деятел от национален мащаб – Добри 
Кабакчиев от Варна. През същата година кооперацията откри магазин 
за бакалски стоки в помещението на Косьо Костадинов, в съседство с 
най-големия частен бакалин и манифактурист Захари Манев, който вся-
чески се стремеше да попречи на кооперацията. В конкуренцията да се 
запазят клиентите в кооперативния магазин УС реши да се пуснат консу-
мативни купони, срещу закупени стоки през годината от кооперацията. 
В края на годината консуматорът срещу представяне на купоните по-
лучава известен процент стоки безплатно. Това породи голям интерес 
от населението и принуди частните бакали да прибягнат до същото, но 
алч ният им характер не позволи да се дадат стоки безплатно и те излъ-
гаха част от населението, като им обещаха преференции, а не им ги да-
доха. От този им ход кооперацията спечели доверието на населението. 
За укрепването и разширяването на дейността на кооперацията голям 
дял има тогавашният касиер-деловодител Иван Станев Гайдаров в пе-
риода 1933 – 1940 г. Иван Гайдаров бил много хубав и обаятелен човек. 
Много скоро той основава дружество „Млад кооператор“. За председа-
тел на дружеството е избран Симеон Петков. Той бил голям масовик и 
с личния си чар обединил младите хора около себе си – Венко Колев, 
Николай Петров, Христо Гатев, Добри Минков, Георги Върбанов (Меше 
Георги), така са го нарекли глоджевчани, Нейко Мишев, Иван Игнатов и 
много други съмишленици. Официално дейността на дружеството се е 
състояла в изнасяне на пиеси, утра, в организиране на излети, бригада за 
обработка на кооперативната нива. А под прикритието на тази дейност 
Иван Станев Гайдаров организирал през месец април 1936 г. младежка 
партийна организация. 

В нея освен гореупоменатите лица влизали и младите съмишленици 
Тодор Минков и Кръстьо Василев. 

В следващите години кооперативната земя е дадена на търг за обра-
ботка от членове на кооперцията по 10 дка. Всички приходи от търговс-
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ката дейност, закупуване на яйца, птици и земеделска земя са били под 
зоркото око на членовете на кооперацията – да постъпват в коопера-
тивната каса.

Кооперацията изправила снага. Закупува парцел в центъра на селото 
и построява административна сграда, където се помещава и сега, 2015 г. 
Закупува лекотоварен камион марка „Пежо“ за доставка на стоки от 
града. Закупува кон и каруца за целите на изкупуването на земеделски 
продукти от населението. Доставя триор марка „Петкос Гигант“ за по-
чистване на семената, който се ползва безплатно от членовете на коопе-
рацията.

Не след много време кооперацията построява и пуска в експлоатация 
фурна за печене на хляб. С всяка измината година членовете ѝ се множат. 
На следващата, 1941 г., дяловият капитал на кооперацията нараства на 
580 000 лв. В най-трудните предвоенни години тя работи със собствени 
средства. През 1942 г. открива и мандра. Тази дейност привлича всички 
производители на мляко към кооперацията. За просперитета ѝ доприне-
соха всички нейни членове, но особено се открояват – Вельо Драганов, 
Матей Матеев, Марин Хаджиоглу, Мехмед Гарибов, Асен Кожухаров, 
Ахмед Карахафъзов, Добри Минков, Стоян Недев, Николай Бойчинов – 
дългогодишен главен счетоводител на кооперацията, Георги Върбанов 
– дългогодишен касиер-счетоводител.

Но този възход на кооперацията не се харесва на тогавашната власт 
(1932 – 1943 г.) и особено на бакалите и търговците.

Арестувани са Деньо Йорданов, който е бил съден по Закона за за-
щита на държавата, Иван Гайдаров, Иван Пенев Топалов. Отведени са в 
Кубрат в околийското управление, разпитвани, тормозени, че в коопера-
цията се върши комунистическа дейност. Арестуваните биват освободе-
ни, но след завръщането си в село Иван Станев Гайдаров е освободен от 
работа в кооперацията – с това местните търговци се мъчат да обезгла-
вят ръководството ѝ. Виждайки това положение, населението на селото 
предприема кампания за връщане на Иван Станев Гайдаров на работа. 
Но това създава напрежение между властта и членовете на кооперацията, 
биват арестувани и други членове, но възстановяване на Иван Гайдаров 
не се постига. Мястото на Иван Гайдаров е заето от Николай Стефанов 
Бойчинов, който с чест продължава делото му. Магазините на коопера-
цията се увеличават, те стават вече 6 към 1944 г., а местните бакалии 
една по една затварят кепенците. На 09.09.1944 г. членовете на коопера-
цията са 530, докато към датата на предаване на архивите, 07.06.1968 г., 
членовете са 1260. Закупен е стопански двор и навес за сушене на билки, 
построена е сграда за изваряване на ракия. След 09.09.1944 г. коопера-
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цията работи по план. Дълготрайни материални активи са: ресторант 
– 2 бр., сладкарница – 1 бр., фурна – 1 бр., цех за изваряване на ракия 
– един, с 6 бр. казани, стопански двор с навес за сушене на билки, 6 
бр. магазини за продоволствени стоки за бита, автомобил за доставка на 
стоки от града.

За стабилизирането на кооперацията допринесе най-много екипът: 
Стоян Стефанов Недев – председател, Николай Бойчинов – гл. счето-
водител, Петранка Пеева Маринова – счетоводител, Георги Върбанов – 
касиер, и Ганчо Василев – доставчик. Това ръководство работи дълги го-
дини и успява да развие така търговската си дейност, че от тук идваха да 
купуват стоки от съседните села – Сеново, Равно, Кривня, Смирненски. 

През 1956 г. на конгреса на ЦКС в София, на който е присъствал Ни-
кола Пчеларов като представител на Русенския народен съюз, чул мно-
го похвални думи за глоджевската кооперация „Защита“. Още като се е 
върнал от конгреса, той отива в Глоджево, свиква общо кооперативно 
събрание, на което обявява оценката, направена от конгреса на ЦКС 
– ПК „Защита“ с. Глоджево се нарежда на 2-ро място в страната при 
отчитането на съревнованието и това, че главният счетоводител Николай 
Стефанов Бойчинов е награден с Народен орден на труда – златен. Това 
е неотразим успех за глоджевските кооператори. Успех, който оконча-
телно сломил ненавистта на бакалите и кръчмарите, принудил ги да 
търсят друг начин за приходите си. 

От март 1985 г. до 1994 г. председател на кооперацията е Добри 
Минков Станев. Той запази служителите и с тях продължи дейността на 
кооперацията. Кооперацията продължава да развива обширна търговска 
дейност, тя е една от стабилните във финансово отношение в окръга, 
работи със собствени средства. А също така разполага и със свободни 
средства, необходими за разширено възпроизводство. От март 1990 
до 1994 г. председател е Осман Хюсеинов Джинниев. Той запази слу-
жителите и изградената организация. Кооперацията функционираше 
нормално и търгуваше освен със строителни материали, и със стоки за 
бита. Появиха се първите признаци на демократично начало в управле-
нието на държавата, което се пренесе и в гр. Глоджево. Отричаха се ста-
рите структури на управление, на икономика и организация, създадени 
и наложили се в производствената дейност. Така под въздействието на 
улицата председателят на кооперацията бе освободен от длъжност и на 
негово място бе избран Хюсеин Таракчиев.

В кооперацията стана пълна промяна на кадрите, а не след дълго вре-
ме – и на дейността на кооперацията. Най-напред Хюсеин Мехмедов Та-
ракчиев продаде павилиона до Голямата джамия, след това – стопанския 
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двор с навеса, в който се сушаха билките на кооперацията, магазина в 
кварталната градинка до Голямата джамия. Продава ресторанта в Добру-
джанската махала на Ахмед Исмаил Карасюлейманов, парите постъпват 
в касата на кооперацията, понеже Ахмед Исамил Карасюлейманов е на 
работа в чужбина, председателят на кооперацията продава повторно 
ресторанта в Добруджанската махала, втори път – на бившия мюфтия 
Недим Ибрахим Генджев, но парите вече ги няма в касата на коопера-
цията. За това му деяние той е осъден от Районния съд в Разград.

Председателят започва да управлява кооперацията като частно 
предприятие. Постепенно един по един започват да се затварят всички 
останали 12 магазина. Магазините започват да се дават на частни лица 
под наем, които започват да развиват търговска дейност.

Влошава се счетоводната отчетност в кооперацията. Зараждат се 
консумативни тенденции. С фиктивни ведомости и документи с невярно 
съдържание се източват парите на кооперацията. Ежедневно от наеми 
в касата на кооперацията постъпват 40 000 лв., от които 20 000 за фонд 
работна заплата и консумативи, останалите 20 000 лв. би следвало да 
се акумулират в банката по сметка на кооперацията. Но за съжаление, 
такива пари няма. През този период не са закупувани дълготрайни ма-
териални активи, за да покрият притока на паричните постъпления от 
наеми. Още по-тревожно – ръководството на кооперацията подсказва, че 
кооперацията може да се приватизира. Новите магазинери Севинч Кене-
ли, Селиме Карасюлейман, бившата счетоводителка Гюлтен Кундаксъз, 
Билял Ибошев – магазинер, внасят по 600 лв. допълнителен дялов ка-
питал, за да получат по-голям дял от разграбването на кооперацията. 
Стига се до там, че не се приемат и нови членове с оглед ДМА да бъдат 
разпределени на по-малко хора. Когато почине член на кооперацията, 
веднага се връща дяловият капитал на негов наследник. След продажба-
та на ресторанта и произнесената съдебна присъда в 2007 г. Хюсеин Та-
ракчъ е освободен от длъжност. Прекратени са му пълномощията на сре-
дата на мандата. Доизкарва мандата вече Хасан Добруджалъ – член на 
УС. През 2008 г. официално Хасан Добруджалъ е избран за председател 
на кооперацията. Той освобождава счетоводителката Гюлтен Кундаксъз 
и на нейно място е назначена Несибе Хасан. Първата година от назна-
чаването ѝ тя води добре счетоводните книги. Но понеже няма конт-
рол над дейността, следващите години до 2012 г. тя не е водела счето-
водна отчетност. Даже се стига до такъв парадокс, Несибе на годишното 
отчетно събрание на кооперацията, проведено през м. март 2012 г., отчи-
та 11 000 лв. печалба, само две седмици след това ревизорът, провеждал 
ревизията, намира дефицит в кооперацията 21 620 лв. Пред УС.Неси-
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бе призна, че е взела парите и поиска 2 седмици време, за да ги върне. 
Но под влияние на „добри“ съветници, тя отказа да върне парите под 
предлог, че не ги е взела. Независимо от това, че подписа декларация, 
че в двуседмичен срок ще върне парите. Но това не се случи. УС заведе 
иск срещу Несибе за 21 620 лв. Следствието се проточи цели 2 години, 
най-накрая РРП се произнесе, че касиерката няма вина за изчезналите 
пари. Заведохме съдебен иск пред Русенския окръжен съд срещу Неси-
бе. На 1-ва и 2-ра инстанция съдът реши Несибе да възстанови парите. 
Председателят Хасан Добруджалъ се разболя. Отиде на изследвания в 
София, лекарите му поставиха най-тежката диагноза – рак. Така в тези 2 
години, докато се водеха делата, той гаснеше от ден на ден, докато през 
2015 г. почина. Кооперацията в момента се ръководи от УС, председател 
на кооперацията е Осман Хюсеинов Джинниев, дейността е възстанове-
на, възстановена е и счетоводната дейност, кооперацията функционира. 

Промишленост. Първото промишлено предприятие – мелница, се 
построи от Стоян Василев Манев. Мелницата беше с валцове и с голям 
производствен капацитет. Мелницата е построена през 1939 г. Мелни-
чарят беше Йордан Колев Йорданов, а обслужващ дизеловия двигател 
– бай Митьо Череза, а по-късно – Минчо Христов Димов. Тази мелница 
извършваше услуги на територията на Разградски, една част на Русенс-
ки, целия Силистренски окръг, стопаните идваха да мелят брашно в тази 
мелница. През 1947 г. НС гласува закон за отнемане на едрата частна 
собственост. Тогава се извърши национализация на мелницата. 

Дарак. Даракът е купен, инсталиран и пуснат в експлоатация от 
Ахмед Ашиков, който впоследствие се изселва в Турция. Дарака закупи 
Величко Савов Савов. Даракът вършеше услуги на глоджевското населе-
ние и селата около Глоджево. Този дарак беше много необходим на насе-
лението, понеже в него се обработваха вълна, памук, прежди, които бяха 
необходими за домашно изготвяне на дрехи. Даракът работи до 1947 г., 
след което беше национализиран.

Каолин. Каолиновата мина съществува от 1932 г. Жителите на с. Гло-
джево Д. Иванов – Череза и Б. Пеев, откриват в нивата на Хафъз Кочев от 
Глоджево каолинова суровина и пясък. Полският пазач Б. Пеев изкопава 
от тази смес и я отнася при дома си в Глоджево. С нея е искал да измаже 
новопостроената си къща. Минавайки от там, сеновчанинът Стоян Ма-
теев е видял изкопаната суровина и се е заинтересувал откъде е изкопана. 
Завеждат го на мястото и той преценява, че каолинът е с добри качества. 
Изпраща веднага брат си Р. Матеев в гр. София за снабдяване с право на 
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запазен периметър. Снабдили си с такова разрешение, братята Матееви 
наемат своя съселянин Иван Иванов Караиванов, който започва редовно 
да копае и да добива каолин. В 1937 г. братята изпаднали в безпаричие и 
продали концесията в местността Златен дол на акционерно дружество 
„Дунав“ от П. Пенчев и Везиров. По тяхно нареждане е започнала уси-
лена работа в нивата на Хафъз Хюсеин Кочев в м. Златен дол. Тъй като 
имотът не е предварително заплатен, той завежда дело срещу работни-
ците, работещи на шахтата. Кубратският съд осъжда работниците Матей 
Матеев Филипов, Спас Велев, Иван Караиванов, Ангел Дечев, всички 
от с. Сеново, на 6 месеца затвор. Филип Петров Янков – сменен ръко-
водител на обекта, е осъден на 9 месеца, на 9 месеца е осъден и Дамян 
Гогов от с. Бобов дол, изпълняващ длъжността технически ръководител 
на обекта. Всички са обвинени за това, че влизат в чужд имот без разре-
шение на собственика и унищожават голяма част от посева. Делото е 
обжалвано и минава в Окръжен съд Русе, от там достига в Апелативния 
съд в същия град. В съда двете страни се споразумяват. Собственикът 
на земята продава 21 дка за 21 000 лв. на председателя на акционерното 
дружество „Дунав“ Кольо Дончев. Парите са броени още в съда. Призо-
ваните работници остават с условни присъди. Проучванията показват, че 
каолиновата суровина е много качествена, но от същата има не само в ни-
вата на Хафъз Кочев, но и в нейно съседство. Така работата се разраства 
и мината се разширява. В резултат на бялото злато местността започва 
да се нарича от работниците Златен дол. С увеличаването на работата 
започва да нараства и броят на работниците, започва да се работи на 3 
смени, като всяка смяна отначало се състои от 15 работници. Повечето 
от работниците са от с. Глоджево, тъй като рудникът се намира в земли-
щето на с. Глоджево. Идва национализация, през 1947 г. предприятието 
става държавно. Преди национализацията суровината се извозваше с ка-
руци и биволска кола до вагони на гара Сеново. След национализацията 
се извозваше с автомобилен транспорт, а по-късно – с въжена линия и 
вагонетки направо във фабриката. Работниците от 80 през 1948 г. на-
растват на 1666 през 1968 г. и добитата суровина от 3000 т нараства на 
126 749 т през 1968 г. Предприятието построи ведомствен жилищен дом 
на миньорите в с. Глоджево. След като предприятието стана държавно, 
обедини в едно цяло дейността на фабрика Каолиново, Ветово и Сеново. 
Централното ръководство на МОК „Димитър Благоев“ се установи на 
гара Сеново. По-късно, по време на преходния период, фирма „Каолин“ 
беше приватизирана от братята Александър и Иво Прокопиеви.

Тухлено производство. Аврам Радев Аврамов организира 



217

производство на тухли. Закупи 12 бр. преси за пресоване на пръст. Техно-
логията беше следната – накопава се почвата на поляната до футболното 
игрище, до къщата на Иван Дончев, залива се с вода и на другата заран 
започва пресоването на пръстта в калъпи (матрица) и се произвежда суха 
тухла, която се нарежда на ивици 100 м дълги, 1,20 м високи. Така се 
оставят да изсъхнат на банкет, след като изсъхнат, се трупат за изпичане. 
Трупането – подреждането на тухлите става така, че отдолу се оставя 
кухо място, наподобяващо пещ. Когато завърши трупането на коптора, 
той се замазва отвън с кал, а в отворите (пещите) се запалва огън. За го-
риво се използват отпадъци от слама, царевичак, слънчогледови стъбла, 
вършина. Огънят гори едно денонощие – 24 ч, но равномерно трябва 
да се подава горивото. В противен случай тухлите се изкривяват, други 
прегряват, а трети се пукат и стават негодни. След няколко дни тухлите 
изстиват и биват готови за строителство.

Производство на вар. Варовикът, който е в кариерите на с. Глоджево 
– м. Ташлък и Бомбалъ кулак, е много мек и подходящ за производство на 
вар. Изкопава се в наклонен терен пещ, като трите ѝ страни се иззиждат 
с камък, в тях само челната страна остава открита, а външно се трамбо-
ва с пръст. Варовикът, който ще се изпича, се нарежда така, че отдолу 
да се оформи нещо като пещ, в която ще се пали огън за изпичането на 
камъните. Тук за гориво се използват пак отпадъци от полето – слама, 
царевичак, слънчогледови стъбла, вършина и други отпадъци. Огънят се 
поддържа 24 ч, след което се оставя да изстине. Готовата продукция се 
разпродава като вар на буци, а който желае – като гасена вар.

Производство на хляб. Първата фурна, построена и пусната в експ-
лоатация, е на ПК „Защита“ Глоджево през 1945 г. Капацитетът на тази 
фурна е 100 хляба на една смяна. Години наред фурната работеше на 
ишлеме. Клиентът предава брашното, плаща си ишлемето и получава 
хляб. Тази фурна се оказа с недостатъчен капацитет и поради голямото 
търсене на производство на хляб се наложи ТКЗС да построи фурна. 
След пускането в експлоатация на фурната на ТКЗС, тази фурна се 
преустрои в сладкарски цех. По-късно, през 1963 г., ТКЗС Глоджево 
построи фурна с капацитет 1200 хляба в денонощие. ТКЗС заделяше 
ежегодно по 1000 т пшеница и предлагаше на населението хляб срещу 
купони. Счетоводството на ТКЗС водеше партидни сметки на членове-
те на ТКЗС, като си прихващаше стойността на един хляб (брашното + 
ишлеме), и получаваше купони. Купоните биваха за 1 хляб, за 2 хляба и 
за 3 хляба. Бяха премахнати паричните взаимоотношения.

Сградата на фурната беше построена от строителни работници на 
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ТКЗС под ръководството на бригадира Владимир Методиев. А самата 
фурна се построи от нает майстор Никола П. Генков – 70-годишен, и не-
говия помощник П. Иванов Петров, и двамата от гр. Омуртаг. Фурната 
работи до 1992 г.

Нова фурна в експлоатация достави и пусна фирма „Мелина“ ЕООД 
със собственик Абтула Джинни през 2000 г. и към фурната изгради и 
пусна в експлоатация мелница. В началото работата тръгна добре, но 
през 2010 г. се преустанови дейността на фурната и мелницата. Това е 
в резултат на голямата конкуренция. Фурна направи и ЕТ „Мехмед Ку-
лаклъ“, която работи в мелницата на Стоян Манев. Тази фурна просъ-
ществува от 2000 г. до 2007 г., и тя преустанови дейността си поради 
това, че не беше в състояние да конкурира доставката на заводски хляб 
в Глоджево.

В момента, към 2015 г., гр. Глоджево се снабдява с хляб и хлебни 
изделия от гр. Разград и от гр. Русе.

Закусвални. Закуски се предлагаха в ресторанта на ПК „Защита“ в 
годините 1959 – 1980 г., но главно шкембе чорба, боб чорба, леща, но 
поради слабия интерес на населението, тази дейност беше преустано-
вена. През 1980 г. откриха цех за приготвяне на мекици Христо Цонев 
Кирилов и Йорго Аврамов. Закусвалнята имаше голяма клиентела, но 
поради нерентабилност от тази дейност цехът беше закрит. През 2013 г. 
братята Гюнай и Сунай Солак откриха цех за производство на закуски. В 
цеха ежедневно се произвеждат няколко вида баници, милинки, питки и 
други закуски. Цехът се ползва с добро име, а братята се радват на хуба-
ва клиентела. Често пъти се извиват опашки, за да си купи човек закуска.

Консервен цех. Собственост на ЕТ „Хасан Карашан“, затваря в 
консервни кутии и обработва всички видове месо: говеждо, овче, пати-
ци, бройлери. Подготовката се извършва много прецизно, качеството е 
много добро. Цехът обслужва населението от целия регион. 

Цех за изработка на алуминиева дограма на фирма „Б–ЕИД–М“ 
Ибрахим Ариф Кехая, но основната дейност е производство на гумени 
уплътнения за алуминиевата дограма. Търгува с Македония и Република 
Румъния. 

Национализация на едрата градска собственост
През есента на 1947 г. НС гласува закон за изкупуване на едрия зе-

меделски инвентар за нуждите на ТКЗС, ДЗС и МТЗС. По силата на 
този закон се изземва срещу заплащане едрият земеделски инвентар от 
собствениците, които нямат земя, главното им занятие не е земеделие 
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и машината не им служи за препитание. Въз основа на този закон на 
27.12.1947 г. се извърши национализация на едрия земеделски инвентар 
и промишлени предприятия в с. Глоджево.

Национализацията е извършена много прецизно, за всеки обект, за 
всяка машина е била съставена комисия, която трябва да посети собстве-
ника, попадащ в списъка на лицата, от които следва да се изкупи едрата 
собственост. На 26.12.1947 г. се написват заповедите за изземване на едрия 
инвентар и предприятията, които ще се изземат на 26.12. същата година.

На 27.12. в 8 ч. е насрочено съвещание на актива на селото – лицата, 
които са включени в комисиите, не знаят дневния ред на съвещанието. 
Срещата се ръководи от председателя на Съвета (кмета) Юсуф Кара-
баджак, който прочита указа на НС за изземване (национализация) на 
промишлените предприятия и едрата собственост на село. След това 
прочита състава на комисиите и коя комисия кой собственик ще посе-
ти. На срещата присъства от Околийския народен съвет Петър Йовчев, 
той разяснява, че това е държавно мероприятие. При срещите си със 
собствениците трябва да се връчи заповед за изземване. Ако някой се 
възпротиви, да не се прилага насилие. Не е позволено на комисиите да 
правят скандали и да заплашват собствениците. Цялата акция трябва да 
стане доброволно. Да се обясни на собствениците, че онова, което се 
взема, ще бъде оценено от специалисти, в случая техническо лице, и 
ще получат документ за пазарната оценка за стойността на машината 
или предприятието. За всичко необходимо да се обръщат към създаде-
ния щаб, който се оглавява от Иван Каравасилев и заседава в Общината. 

В щаба влизаха: Иван Василев Каравасилев – пълномощник на Око-
лийския НС, Юсуф Карабаджак – кмет на Глоджево, Коце Иванов Кара-
василев – председателят на ТКЗС, и Иван Иванов Казаков – земеделски 
стопанин. След като се завърнаха комисиите и докладваха за изпълне-
нието на поставената задача, се установи, че този ден в Глоджево са иззе-
ти и изпратени в МТС Кубрат следните машини, които се придружаваха 
от собствениците до МТС, където се извърши оценката поотделно на 
всяка една машина и на собственика се връчва документ със стойността 
на машината. 

1. Илия Петров Илиев – трактор „Диринг“ 1 бр., вършачка „Кантон“ 
1 бр., трактор „Булдог“ 1 бр., вършачка „Кантон“ 1 бр.

2. Величко Савов Величков – трактор „Булдог“ 1 бр., вършачка 
„Маршал“ 1 бр., трактор „Диринг“ 1 бр., вършачка „Маршал“ 1 бр.

3. Стоян Василев Манев – трактор „Диринг“ 1 бр., вършачка 
„Кантон“ 1 бр.

4. Александър Димов Зидаров – трактор „Диринг“ 1 бр., вършачка 
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„Маршал“ 1 бр.
5. Божан Станчев Джабаров – трактор „Булдог“ 1 бр., вършачка 

„Маршал“ 1 бр. 
6. Георги Маринов Кулев – трактор „Булдог“ 1 бр., вършачка 

„Маршал“ 1 бр.

Национализирани бяха и предприятията на собствениците Стоян Ва-
силев Манев – модерна мелница, с мелнични камъни, задвижвана с ди-
зелов двигател.

Илия Петров Вълчев със съдружник Тодор Пушевски и Ст. Пушевс-
ки – мелница с камъни, задвижвана с дизелов двигател; Величко Савов 
Величков – дарак за обработване на вълна, памук и др.

Организираното мероприятие за извършване на национализация-
та на едрата земеделска собственост и промишлените предприятия се 
извърши успешно. Всички собственици се отнесоха добросъвестно към 
това държавно мероприятие, нямаше скандали, разправии, репресии. 

аграрна реформа. Аграрната реформа, регламентирана с указ на 
НС, предвиждаше на едно домакинство да се остави земя за обработка 
300 дка. Тази реформа засегна: Стоянка Неделчева (баба Узунка), която 
притежаваше 480 дка ниви, семейството на Стоянка Неделчева е пресе-
лено от Върбица през 1893 г., оставени бяха 300 дка, а останалите 180 
дка бяха одържавени и прехвърлени към ДПФ; Стоян Василев Манев – 
собственик на 400 дка ниви, 100 дка се одържавяват и се прехвърлят към 
ДПФ. Останалата земеделска земя е групирана в 20 % от населението, а 
останалите 80 % са малоимотни и безимотни селяни. 
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Гл. VIII ФИЗИЧеСКа КУЛТУРа
Спорт
Организиран спортен живот до 1930 г. в Глоджево не е имало. По време 

на сватби са организирани борби, конни надбягвания, но тези мероприя-
тия са стихийни, били са финансирани от хората, на които е сватбата. 

През 1930 г. в селото се основава първото спортно дружество – 
„Устрем“. За негов първи председател е избран Стефан Друмев Еремиев, 
членове на дружеството са били: Стоян Дойчев, Петър Илиев Петров (Го-
лана), Петър Илиев (Камбура), Димитър Влаев, Данчо Величков, Аврам 
Аврамов, Петко Генов Петков, Адем Камберов и още много други будни 
младежи.

Футбол. Те основават първия футболен отбор, негови играчи бяха: 
Петър Илиев, Илия Караилиев, Руси Илиев, Николай Бойчинов, Ве-
личко Игнатов, Жоро Ганчев, Хачик и Агоп Арменчетата, Боян Дочев 
– железен бек, Рачо Василев, Цанко Христов, Витан Симеонов Витанов. 
Първият футболен съдия на отбора е Аврам Василев Аврамов.

Никой не е субсидирал отбора и спортното дружество „Устрем“, 
спортистите купували всичко необходимо за провеждане на спортна-
та дейност, след това са разпределяли поравно направените разноски. 
Отборът укрепва и се стабилизира. Включен е да играе в окръжната гру-
па в първенството по футбол. Футболът се развива с големи темпове 
във втората половина на миналия век. Той се субсидираше от държава-
та: имаше организация към Окръжния народен съвет „Спортни имоти“, 
която подпомагаше изграждането на спортни съоръжения и издръжката 
на спортни клубове. Така се даде възможност за спортуване на всички 
младежи, а надарените със спортни качества атлети – да се изявяват. 
Футболният отбор просъществува във времето, съществува и сега. 
Участва в ОФГ за селско първенство. Отборът гони златната среда между 
отборите в областта, но те не са никак малко – 11 на бр. Във футболния 
отбор спортуват вече няколко поколения. За пионерите казахме в нача-
лото на спортната дейност. Продължаваха традициите във футбола. Сега 
добри и много добри футболисти са: Ахмед Хасан Чилхасан, Абтула 
Осман Карасюлейманов, Баки Басри Солак, Ахмед Мехмед Тюлеовлу, от 
най-новото поколение – Джунейт Нихат Юсуф, Бейхан Вели Чилхасан, 
Гюрджан Ахмед Демиран. В годините на прехода отборът не се субсиди-
раше от Общината. За да съществува отборът в Глоджево, председателят 
на спортния клуб „Глоджево 2010“ Нихат Юсуф търсеше спонсори, които 
да заплащат всяка провеждаща се футболна среща. Такива спонсори бяха 



222

фирма „Агротрон“ с изпълнителен директор Метин Исмаил Аретлик, 
КООП „Житница“ с председател Мехмед Солак, фирма „Клас Комерс-2“ 
ЕООД с управител Георги Янев, фирма „Мелина“ ЕООД със собственик 
Абтула Джинни, ПК „Защита“ с председател Хасан Добруджалъ и др. 
Сега футболният отбор се субсидира от Община Ветово, подобри се и 
материалната база на отбора. Спортни организатори и председатели на 
спортното дружество в годините са били: Георги Маринов Хаджиоглу, 
Осман Джинниев, Хасан Добруджалъ, Ибрахим Мехмедов, Хълми Со-
лак, Илия Караилиев. В момента дружеството е преименувано, регистри-
рано и е вписано в съда като „СК Глоджево – 2010“, негов председател е 
Нихат Юсуф. Дейността продължава. 

Футболният отбор на с. Глоджево – 1988 год. 
с треньора Осман Джинниев

Футболен отбор с треньор Хасан Гаджал – 2014 год.
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Лека атлетика
Още от основаването на спортното дружество започват да се про-

веждат състезания по лека атлетика. 
Гимнастика, игра на кон, игра на успоредка, игра на халки, надбягва-

ния, хвърляне на гюле.Тези състезания се превръщат в селски празни-
ци. Родителите излизат да видят как ще се представи в игрите тяхното 
момче, а старите цъкат с уста и с вдигане на юмрук подкрепят внука, 
който е надбягал другите, или е хвърлил копието 2 м повече от другия. 
Такива бяха празниците на населеното място. В паметта на жителите 
на Глоджево е останал споменът от провеждането на турнира по лека 
атлетика в околийския център Кубрат. В програмата е включена игра на 
успоредка, но се оказва, че успоредката в Кубрат е счупена и на нея не 
може да се играе. Организаторите казват, че тази дисциплина може да 
отпадне. Младежите от Глоджево силно възразяват на организаторите, 
защото те са вложили много труд и усилия в тренировките. Организато-
рите оставят успоредката да участва в състезанието. Никола Ботев, който 
по-късно завърши ВИФ и остана преподавател в института, организира 
младежите, запряга тяхната каруца и на 14 км – до Кубрат, занасят успо-
редката на спортната площадка. Играта е оспорвана. Тук са изтъкнати 
спортисти от гр. Кубрат, с. Брестовене, с. Бисерци. Но глоджевските 
спортисти, амбицирани и мотивирани, спечелват трите първи места. 
Организаторите ги награждават с 3-те първи награди. Дават им грамоти, 
парични награди за проявения труд в спортната подготовка и завоюва-
ното спортно майсторство. След много време от този околийски турнир 
в околията ще се говори за Никола Ботев и за глоджевските спортисти. 

Световен шампион
В областта на леката атлетика Глоджево може да се гордее със спорт-

ните постижения на своя съгражданин Ружди Ружди – световен шампион 
по хвърляне на гюле.

Той се притеснява от телевизионните камери, защото не говори добре 
български. Когато се състезава за България обаче, не трепва. Запознайте 
се с Ружди Ружди – голямото момче от малкия град Глоджево, което 
посреща мъжки предизвикателствата на съдбата и гледа само напред и 
нагоре. 24-годишен, Ружди все още обича високата скорост, макар че 
именно тя му изиграва лоша шега преди 7 г. „Катастрофирах. Кола-
та карах със 180 км/ч и на завой загубих контрол. Нямах колан и съм 
изхвърчал от колата, която пък ме е затиснала“, казва той, като уточня-
ва, че това е единственият му спомен от случилото се. Следва операция 
в София заради счупен гръбначен прешлен и близо 1 месец престой в 
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болницата, откъдето излиза в инвалидна количка. Рехабилитация в са-
наториума в Павел баня 9 месеца по-късно се оказва определяща за бъ-
дещето му. Там Ружди среща бронзовата медалистка от параолимпиа-
дата в Пекин Даниела Тодорова. „Видях я да хвърля копие, стана ми 
интересно, а тя ми предложи да пробвам“ – спомня си Ружди. Първите 
опити стават пред треньора Радостин Тодоров. „Хвърли диска на 12 м, 
копието на 12 м, а гюлето на 7 м. Веднага забелязах обаче, че с гюлето 
се справя най-добре – уточнява Радостин, който го тренира и до днес. А 
разликата от тогава до сега се измерва в кг, метри и медали. През 2010 г. 
Ружди тежи 85 кг, а днес стрелката на кантара отива към 110. „Заякна. 
Тези килограми ги качи в мускулна маса. Обаче е злояд и се налага да го 
контролирам. Като е у тях, ми показва с камера, че се храни. Понякога 
го карам да снима пълната, а после празната чиния, следи се строго, тъй 
като се занимаваме професионално.“ Иначе най-добрият му резултат в 
тласкането на гюле е 11,48 м от миналата година, а медалите идват с 
първото голямо състезание.

Дебютът е през 2010 г. на световното първенство в чешкия град 
Олоумц – резултатът е три сребърни медала – на гюле, копие и диск. 
Следващата година през март в състезание с младежите до 23 г. Ружди 
става световен шампион в тласкането на гюле в Дубай. А резултатите 
му позволяват да мери сили с мъже няколко месеца по-късно в Шарджа, 
където печели три сребърни медала в трите дисциплини. Става спортист 
на годината за 2011 г. в България. А европейското първенство следва-
щата година му осигурява участие в параолимпиадата в Лондон. „На 
европейското разбрах, че Ружди е човек, който може да се състезава, не 
е достатъчно само да си талантлив и работлив, много хора не издържат 
психически на състезание“ – казва треньорът му. Според него тръгва от 
корените. Живял е в добро семейство, обгрижен е с любов и внимание. 
Спокоен е, обича да мисли. Слуша, внимава, концентриран е. „Иначе 
контактът на състезание е между мен и него“ – уточнява треньорът му. 
Макар че Ружди не се класира в Осмата параолимпиада в Лондон през 
2012 г., тя се оказа добър опит. „Нямах шансове за по-добро класира-
не, но видях какво всъщност представлява голямо състезание. Срещнах 
се със силните там – спомня си Ружди. – В Лондон бях като побъркан, 
гледаха ме 80 000 души. Неописуемо е“ – добавя развълнуван атлетът. 
„Подготовката ни беше такава, че беше важно участието му. Беше млад, 
конкурентите бяха сериозни“ – намесва се треньорът. Година по-късно 
в Холандия Ружди става световен шампион на гюле, а миналата година 
в Съуомзи за втори път става европейски шампион в същата дисципли-
на. Днес погледът му е вперен в игрите в Сочи през септември и све-
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товното първенство в Катар месец по-късно. Амбицията е подобряване 
на наличните резултати. Затова всяка тренировка е като за последно. 
Раните по гърба от тренировъчния стол не го спират, защото знае, че 
състезанията в неговия случай са две. Един път побеждава себе си, а 
после – конкурентите. Усърдието и целеустремеността на Ружди през 
ноември 2015 г. в гр. Доха, Катар, на световно първенство, се увенчаха 
с успех. Ружди извоюва титлата световен шампион по тласкане на гюле. 
Зад успехите на Ружди има още един човек, който обаче се крие от про-
жекторите. Майка му Сайме е винаги с него и някой може да я помисли 
за спортист. „Станала е половин състезател. Идва на лагери, гони уреди-
те, пази всякакви режими“ – потвърждава треньорът. „И нашият живот 
се промени – признава Сайме. – Гордея се със сина ми, цялото ни обкръ-
жение се изпълва с гордост от неговите успехи, защото всички знаят, че 
не се постигат бързо“ – бърза да добави тя.

Иначе животът на Ружди е между Глоджево, лагерите, рехабилита-
цията в Павел баня и състезанията. Спортистите като цяло будят възхи-
щението му, защото знае какво е да полагаш усилия. Надеждата пък 
никога не му е изневерявала. След катастрофата „от срам не говорих с 
никого, трудно свикнах с количката, но не се отчаях, дори не изпаднах 
в депресия и не стигнах до психолог. Роднините ми помагаха, а като 
започнах да тренирам, забравих, че съм на количка“ – споделя Ружди. 
Съветва всички да избягват срещата с депресията, „когато животът не 
е свършил, не трябва да се отказваш от него. Не се предавай! Надежда 
има.“. Това е философията на шампиона на Делиорман. Тези негови же-
лания се увенчаха с успех на параолимпийските игри в Рио де Жаней-
ро – Бразилия, 2016 год. Той завоюва титлата олимпийски шампион с 
рекорд от 12,33 метра и спечели златен медал. След завръщането си от 
олимпиадата Ружди бе посрещнат от целия гр. Глоджево и младежите от 
региона.

Спортно ходене
Искам да разкажа за извървения път на един заслужил спортист – 

балкански шампион от Глоджево – Тодор Христов Радев. Роден в с. Гло-
джево през 1961 г., завършва Спортното училище в гр. Разград, където 
директор е Тончо Георгиев, бивш директор на училището в с. Глоджево. 

По време на отбиването на военната си служба влиза в спортен клуб 
ЦСКА, след това записва ВИФ. Увлича се по спортни мероприятия, на-
пуска университета и поема своя път в живота, вече като спортист, и го-
дина след година спортните му постижения се увеличават. През 1980 г. е 
състезател на „Армейска школа Чавдар“ за високо спортно майсторство. 
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Покрива майсторска норма 20 км за 1 час, 24 минути и 50 секунди и се 
класира на 9-о място. 1980 г. в гр. Солун – Гърция е вицешампион на 10 км 
спортно ходене на писта. На състезание през 1980 г. спечелва 3-то място 
на лекоатлетическа среща между България, Франция и Югославия.

През 1982 г. на зимния републикански шампионат през месец март е 
шампион на България. През 1984 г. участва в олимпиадата в Лос Андже-
лис и спечелва бронзов медал. 1985 г. е балкански шампион на шампио-
ната на 50 км спортно ходене, с постижение 4 часа, 19 минути и 25 се-
кунди. 

Най-голямата заслуга за развитието на спорта в годините 1969 – 1975 г. 
има тогавашният директор на училище „Христо Ботев“ с. Глоджево – 
Тончо Георгиев, който подбираше талантливите ученици и ги насочваше 
в Спортното училище в Разград в съответната дисциплина, в която може 
да се развие талантът на всеки индивид. В целенасочената, постоянна и 
ежедневна работа с учениците в училище Тончо Георгиев беше оценен 
по достойнство от ОК на БСФС, който чрез ОК на БКП и ОНС Разград 
го изиска и направи директор на Спортното училище в Разград. Тук той 
разви учебния процес и постигна цялото училище да спортува. Тесни 
се оказаха спортните площадки в Спортното училище за учениците от 
училището. По време на неговото директорство бяха подготвени мно-
го медалисти, окръжни шампиони, майстори на спорта, които са били 
негови възпитаници. Тодор Христов Радев е достоен гражданин на Гло-
джево, той заслужава уважение и почит за своите заслуги. Той живее 
между нас и с нищо не парадира, че е постигнал такива големи спортни 
постижения.

Баскетбол
Баскетболната слава не отминава Глоджево. За развитието на 

баскетбола в с. Глоджево в края на миналия век разказва Иван Караи-
лиев: „Изградена е баскетболна секция. За председател е избран учите-
лят по физическо възпитание Тончо Георгиев. В отбора влизаха: Иван 
Караилиев, Стойчо Йорданов Шишев, Салим Сараосманов, Иван Васи-
лев, Цветан Ганчев, Венко Господинов, Николай Недев, Венко Георгиев 
и др. Първата ни изява в национално състезание беше през 1964 г. в 
курорта Воден, Разградски окръг. Участваха 12 отбора. Останахме на 
финала срещу 8-и клас от училището в гр. Кубрат и спечелихме първо-
то място. Отборът тренираше системно, поддържахме добра форма. 
Участвахме редовно на регионални и окръжни първенства – Карапелит, 
област Добрич, Шабла, Антоново, Вълчи дол, Ново село, Русенско, Ря-
хово, Русенско, Нова Черна, Силистренско. Когато завършихме учили-
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ще, през 1968 г. нашият отбор се вля в мъжкия отбор, в който играеха: 
Стоян Пенчев Стоянов, Ремзи Фучаджиев, Николай Недев, инж. Недко 
Стойнев от МОК „Димитър Благоев“, инж. Андрей Кръстев. В този си 
състав отборът се състезаваше в „А“ окръжна група и печелеше първи-
те места. През 1969 г. нашият отбор участва в Чехословакия в турнир 
между България, Чехословакия и Полша. Нашият отбор се класира на 
2-ро място. Нашият отбор играеше със силни отбори и поддържаше 
добра форма. Докато се стигна до Републиканската селска спартакиада. 
От ЦК на БСФС Глоджево беше удостоено с вниманието да бъде до-
макин на Републиканска спартакиада по баскетбол и конен спорт. Това 
беше голямо признание от ОК на БСФС за положения труд и упоритата 
работа на секционните ръководства и всички спортисти в с. Глоджево.

От цяла България участваха 8 отбора, които са завоювали първите 
места в техните окръзи. Срещите се провеждаха на спортната площадка, 
където сега е къщата на Бехти Бекирходжа. Населението прояви голям 
интерес. Игрището беше постоянно обкръжено от публика. На финала 
нашият отбор остана да играе с отбора на Силистренски окръг. Борбата 
се водеше точка за точка, но нашият отбор игра много мотивирано и се 
класира на първо място в спартакиадата. Това беше голям празник за на-
селението и спортистите на Глоджево и още по-голям празник за ОК на 
БСФС, с който той доказа пред ЦК на БСФС, че е работил през годините 
в подготовката на спортисти и овладяването на спортното майсторство.“

Колоездене
През 1923 г. в Глоджево беше учредено колоездачно дружество. 

Собственик на велосипед и пръв председател на колоездачното дру-
жество беше учителят Адем Ахмедов Камберов. 

В годините дружеството се развиваше и укрепваше. Силни изяви на 
наши състезатели са: през 1969 г. Али Хатибов спечели първото място на 
окръжната обиколка на Разградски окръг, също така се спечели и отборно 
първото място от глоджевския отбор – Мюзекя Хаджипехливанов, Ше-
риф Кундаксъз, Румен Минчев Христов и Кемал Салим Хаджихафузов. 

Най-големият връх в колоезденето е постигнат от Христо Петров, сега 
инж. Петров и шеф на службата „Бул контрол“ на Разградска област. Той 
се изяви като пистов състезател. Като такъв той се класираше между 
първите пистови състезатели на окръзите: Разград, Русе, Шумен, Си-
листра, Варна и Търговище. За тези му постижения и показани органи-
зационни качества през 1970 г. беше назначен за треньор на младежкия 
национален отбор по колоездене. Той допринесе много за укрепването и 
развитието на колоезденето в Разградски окръг и страната. 
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Окръжно първенство по колоездене – 1976 год. 
Али Исмаилов Хатибов – първият глоджевчанин, спечелил 

колоездачната обиколка на бившия Разградски окръг

Конен спорт
Конни надбягвания в миналото се правеха по време на сватбе-

ни тържества и на Тодоровден. На този пролетен вече ден стопаните 
изкарваха конете си с излъскана козина, оплетена грива и опашка, с 
най-добрите си муниции, башлък (оглавник), накичен с червен пискюл и 
три реда синци. Най-самонадеяните се включваха в надбягванията. Този 
вид спорт в Глоджево носи организирано начало от 1960 г. с постъпва-
нето на работа на Георги Иванов Янев в с. Глоджево, а ръководството на 
спортното дружество, което се бе преименувало Физкултурно дружество 
„Бенковски“ и негов председател бе Георги Маринов (Хаджиоглу), го 
избра за председател на секцията по конен спорт. Той като ръководител 
на толкова голямо стопанство с 40 000 дка обработваема земя и на 600 
коня, в това число впрегатни 350 бр. и подрастващи 50 бр., можеше да 
направи подбор на коне за надбягвания и коне за конкурипик (преска-
чане на препятствия). В секцията беше привлечен кавалеристът Стоян 
Василев Каравасилев, първоначално като състезател и по-късно като 
треньор. Впоследствие Стоян Василев Каравасилев беше привлечен на 
работа в хиподрума в Русе, а след това – включен в националния отбор 
по конен спорт. Със зачислените му два коня, които той обучи и се състе-
зава с тях – единия Пагон, а втория Есетра, той обиколи света. Мно-
гократно участва в олимпиади като майстор на спорта и се пенсионира 
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като национален състезател. През времето, когато Стоян Каравасилев 
беше треньор в Глоджево, изработихме в дърводелската работилница 
препятствия, същите се боядисаха и се поставиха на импровизирания 
„хиподрум“. Всяка вечер имаше цял орляк от младежи, едни – дошли 
да гледат, други – да участват в състезания, а трети – от любопитство. 
Секцията по конен спорт беше най-атрактивната и с най-много члено-
ве. Състезателите и конете от Глоджево излязоха извън границите на 
с. Глоджево. Те започнаха да участват в състезания, организирани между 
общините. Участваха и побеждаваха на окръжни състезания.

Секцията по конен спорт разви активна дейност. Когато в Глоджево се 
организираха конни състезания, целият Делиорман се стичаше на това 
голямо зрелище. Тук участваха коне от селата: Белица, Силистренско, 
Звънарци, Кубратско, Севил, Силистренско, Хитрино, Шуменско, завода 
„Кабиюк“ от Шумен, хиподрума от гр. Русе и конезавода от с. Ясеновец. 
Окръжният съюз на БСФС оцени качествата на председателя по конен 
спорт Георги Янев и го избра за председател на Окръжната секция по ко-
нен спорт гр. Разград. В продължение на 20 г. той бе несменяем предсе-
дател, независимо къде е бил на работа. Като председател на Окръжната 
секция по конен спорт и първи заместник-председател на ОАПС, под 
негово ръководство и с парични средства на ТКЗС, се построи хиподрум 
в гр. Разград. На мястото на Стоян Василев Каравасилев, който беше 
привлечен в националния отбор по конен спорт, бе назначен ветери-
нарният фелдшер Димитър Чортов. Той се занимаваше със спортна дей-
ност и производство на малки кончета. От конезавода „Кабиюк“ Шумен 
взехме 20 бр. кобили от чистокръвна арабска порода. Те не бяха годни за 
състезания поради контузии, но за разплод бяха идеален материал. Така 
ние си произвеждахме млади попълнения за състезания на отбора. Ди-
митър Чортов успоредно със служебните си задължения изцяло се беше 
отдал на конния спорт.

Направихме една сделка с Министерството на земеделието и храни-
телната промишленост. Тогавашният заместник-министър беше Стефан 
Андреев, родом от с. Черешово, Кубратско. Той пристигна на едно конно 
състезание в Глоджево, придружен от председателя на ОНС Разград 
Любомир Казаков. И хареса конете в беговите дисциплини. Ние тогава 
нямахме изявени коне на конкурипик. Той предложи да направим един 
чифт муниция за централния хиподрум, а той от там ще ни даде един 
изявен състезателен кон. Сделката беше договорена. Изпратихме един 
автомобил ГАЗ 53 (Молотовка) до хиподрума. Директорът на хиподрума 
се впечатлил и прехласнал във фината изработка на хамутите и орна-
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ментите по тях. Те са му нужни за впряг коне на един представителен 
файтон на МЗХП. 

Димитър Чортов предава хамутите на хиподрума, натоварва коня, 
който му дават, на камиона и потегля за Глоджево. Пътува цяла нощ и 
на разсъмване пристигат в Глоджево. Още недоспал, в 10 ч. докара коня 
пред управлението на ТКЗС – цял красавец. Едър, висок, широкопле-
щест кон с черен косъм, бяла звезда на челото и глезените му в бяло. Ко-
нят се казваше Нитрат. С този кон Димитър Чортов покри нормите и ста-
на носител на титлата майстор на спорта. Със същия кон Ибрам Ибрам 
Ефенди покри нормите и стана майстор на спорта. Секцията развиваше 
голяма дейност и стана една от първите в окръга. Състезание без конете 
на Глоджево не можеше да се проведе в Разградски и съседните окръзи. 

Разградски окръг беше тогава побратимен с окръг Сомбат хей – Унга-
рия. Провеждаше се кръгла годишнина от създаването на ТКЗС Юпер. 
Гости на тържеството са окръжните ръководители на окръг Разград: 
първият секретар на ОК на БКП М. Митев, председателят на ОНС Л. Ка-
заков, зам.-председателят на ОНС Разград и делегацията от Сомбат хей. 
В програмата на тържествата са включени и конни състезания, в които 
участват конете на Глоджево. При старта на втората гара, разстоянието 
е на 1800 м – гладки препускания, участва един кон от Глоджево, коне и 
жребци от конезавода „Кабиюк“ Шумен и изтъкнати състезателни коне 
от страната. Нашият кон беше по-дребен и с нищо не издаваше беговите 
си качества. Като се даде стартът, нашият кон се измъкна и се отдели 
пред основната група, така той поведе 50 м пред бягащите коне, стана 
атракция, публиката зашумя, взе да аплодира „малкото конче“. Но за жа-
лост, на един от завоите на пистата нашият ездач Ибрам Ибрам Ефенди 
падна от коня, но кракът му остана в стремето и конят го повлече по 
земята, в един момент ремъкът на стремето се скъса и той остана на зе-
мята неподвижен. Веднага го взехме с кола и го придвижихме до болни-
цата в с. Юпер. За много кратко време освен дежурния екип, се събра и 
останалият персонал на болницата. Аз исках да транспортираме бол ния 
до Окръжна болница гр. Русе, но лекарите не се съгласиха, защото той 
има травма на мозъка и транспортирането му е опасно. Така той оста-
на в безсъзнание 30 дни в болницата на с. Юпер. Аз чувствах морална 
отговорност за този злощастен случай. Всяка вечер след работно време 
пропътувах разстоянието от Глоджево до Юпер и обратно и когато оти-
вах, го заварвах безпомощен, само дето диша. 

При всяко посещение правех опит да го заговоря, но той не издаваше 
нито звук. Отивам на 30-ия ден вечерта и му викам на име, той отвори 
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очи, погледна ме, направи опит да се усмихне и пак затвори очите. Аз 
се завърнах в Глоджево, но все с мисълта какво ще стане по-нататък с 
Ибрам. На сутринта главният лекар на болницата от Юпер се обажда по 
телефона: Не се тревожи, всичко е наред. Сядам в колата – за 40 минути 
пристигам в болницата. Отивам при главния лекар, той каза, че Ибрам е 
в съзнание, контактен е, разговаря и пита къде са другарите му от Гло-
джево. Лекарят каза, че ще му назначат ново лечение, но за излизане 
от болницата е рано да се говори. Ние ще се консултираме с Окръжна 
болница Русе и ще поискаме техен специалист да дойде за консулт. 
Ибрам остана в болницата, но когато го посещавахме, той разговаряше с 
нас и така се успокои проблемът. 

В неделя състезателите от Глоджево яхват конете – и право в Юпер. 
Струпват се 10 коня пред болницата. Трогателна сцена на ездачите от 
Глоджево, Ибрам и персонала на болницата. След известно време Ибрам 
беше изписан от болницата с предписания на лекаря да не се вози на ка-
руца, защото от друсане на каруцата може да получи усложнение, второ 
предписание – да не язди кон от същото съображение за сътресение. Но 
като минаха два месеца, той се почувства добре, възседна коня и мина 
триумфално по главната улица на Глоджево, да го видят хората, че е жив 
и здрав, защото някои бяха го отписали вече.

Независимо от този трагичен случай, секцията под ръководството на 
Димитър Чортов набираше скорост, заделяха се нови състезателни коне, 
оформиха се 2 групи. Едната – изявени състезатели, които участват в 
състезания, и втората, в която участваха начинаещи ездачи, изпълня-
ващи учебната програма и упражненията – езда без стремена, езда на 
корда, учеха се на вълтеровка, полска езда, прескачане на препятствия 
и др. Зададе се Четвъртата републиканска селска спартакиада – 1967 г. 
На Глоджево се падна честта да приеме ръководството на централния 
хиподрум от София, да посрещне и настани 180 състезателни коня и 
ездачи и техните треньори. 

Ръководството на секцията с помощта на Общински народен съвет 
Глоджево и ръководството на ТКЗС създаде безупречна организация за 
настаняването на състезатели и треньори по квартири в селото и наста-
няването на конете в ТКЗС. Под ръководството на Федерацията по конен 
спорт Крум Рашков от централния хиподрум, полковник Тютюнджиев, 
треньорите на централния хиподрум Иван Иванов и Петър Георгиев 
беше изготвено трасе за всестранна езда, а на поляната в м. Баладжъ-
лък беше паркурът за висша езда и конкурипик. Всички състезатели 
оцениха по достойнство терена, върху който се водеше състезанието – 
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беше обширна поляна с много здрав чим (тревостой), което подпома-
гаше конете за твърда стъпка и мощно изхвърляне над препятствието. 
Състезанието продължи 4 дни. През цялото това време председателят 
на Българския олимпийски комитет ген. Владимир Стойчев присъства 
от сутрин до вечер. Състезанията се проведоха по приетата програма. 
Първенците бяха щедро аплодирани от хилядната публика. Но най-голя-
мата атракция беше баражът по постигане на най-висок скок. След като 
се вдигна височина 1,8 м, всички участници бяха елиминирани и на фи-
нала останаха кон Боян от Глоджево с ездач майстора на спорта Ибрам 
Ибрам Ефенди и състезателят Иван Петров от гр. Враца. Но кое беше 
интересното и забавното за публиката. Конят на състезателя на Враца 
беше голям, много едър, може би с височина 1,99 м, а нашият кон беше 
среден на ръст, като се доближи до врачанския кон, се загубва. Тегли се 
жребият кой кон ще стартира пръв. Жребият определи Враца да старти-
ра първа и след това Глоджево. Препятствието беше сандък 1,80 м. Даде 
се стартът, конят направи пробен галоп и се отправи срещу препятствие-
то, публиката затихна и затаи дъх в очакване. Конят се вдигна много 
добре, полетя над препятствието, но със задния си крак закачи сандъка и 
един сегмент от сандъка падна на земята. По правилник това са четири 
грешки. Дойде ред на втория кон, ездачът направи пробен галоп и насо-
чи коня към препятствието, но конят беше по-нисък от препятствието. 
Публиката затихна в очакване, защото 50 % от дошлите да гледат състе-
занието бяха дошли от Глоджево, в този момент вече става въпрос за 
честта на Глоджево. Конят се насочи към препятствието, направи отскок 
и полетя над препятствието, то беше преодоляно без грешка. Това зна-
чи, че майсторът на спорта Ибрам Ибрам Ефенди с кон Боян става при-
зьор на Четвъртата републиканска спартакиада. Публиката избухна във 
възторг от успешния скок и успешно преодоляното препятствие, в про-
дължение на 10 минути се чуваха възгласи и поздравления към Ибрам 
Ибрам Ефенди. Ген. Стойчев стана и ме поздрави за успеха с думите: 
„Пазете го това конче, в него има големи заложби“.

Това беше голям триумф първо на Глоджево, а след това на секцията 
по конен спорт, с треньор Димитър Чортов, състезателите и членовете 
на секцията. 

В годините на прехода до ликвидирането на ТКЗС глоджовските състе-
затели жокеи успешно се състезаваха с конно-спортната база в Разград, 
хиподрума в Русе, Шумен и конезавода в Ясеновец. С ликвидирането на 
ТКЗС се ликвидира и базата за отглеждане и водене на спортна дейност. 
Организирана дейност няма, секцията не съществува. 
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Стоян Василев на международни състезания в гр. Берлин – Германия – 1975 г.

Майсторът на спорта Ибрам Ибрам Ефенди с кон Нитрат спечели приза 
на спартакиадата през 1974 г. в с. Глоджево.

Борба
Няма населено място в Лудогорието, където борбата като спорт да не 

се практикува и да не съпътства празници, сватби, панаири, събори и 
годишни прояви. Единствено в борбата съперничеството е в истинския 
смисъл на думата. Защото борците по време на различните поводи по-
казват пред погледите на хиляди зрители своя интелект, изкуството си, 
неповторимото майсторство и други качества, за да постигнат победа 
над противника. 
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В Глоджево борбата като спорт е създадена от различни поколения 
състезатели: борци легенди, ветерани от славното минало и особено 
настоящи – с амбиции, устремени към върховете. Тъй като историците 
не са ни оставили почти никакви документи за миналото на този спорт, 
сега можем да черпим информация само от разказите на любителите на 
този спорт и спомените на техните наследници за видяното и чутото. В 
това отношение полезни бяха: Рамадан Чираков, Хасан Искендер Чапа-
ров, Зия Али Кадир и дългогодишният учител Свилен Колев, с чиято по-
мощ оживяха спомените за местните борци – любимци на Глоджево. А 
реално погледнато, те никак не са малко и всяка година техните прояви 
са се очаквали с огромен интерес на селищния празник. 

Традициите на мазните и народни борби в Глоджево съществуват 
от далечно минало. В тях са се подвизавали: Ибрахим Кочев, Фейзула 
Хафъзов, Халил Али Чакър, Емин Данаджиев, Ахмед Саков, с. Хаджи, 
Мехмед Карабаджак, които са се състезавали в по-малка категория. В 
полутежка категория на мазните борби сили мерили Хюсеин Софта, 
Емин Кабиш, както и колоритната личност Юсуф Карабаджак – баща 
на бореца Ибрахим Карабаджак, който заедно с друг известен борец от 
Глоджево – Мехемд Чакър, осъществиха прехода от мазните борби към 
борбата на тепиха и народните борби на алая. Години наред те са били 
и в различни комисии при провеждането на схватките на зеления ки-
лим. Освен тях Мехмед Кърсътлъ, Садула Садулов, Осман Данаджъ са 
се състезавали в тежка категория и са били авторитетни борци не само в 
Глоджево, а и в района.

Години наред в организираните борби в Глоджево са участвали вели-
чия за онова време: Коджа Айак, Атеш Али, Ахмед Тербикьовлю, Кара 
Ибо, Мехмед Казаков, а също и по-младите от тях Хюсеин Мехмедов, 
Лютви Ахмедов – бъдещ световен шампион в категория тежка, Адем 
Хюсеин, Сали Абдулрахман, Ферад Нуриев и др. 

През този период заслуженото трябва да се отдаде на двама борци от 
Глоджево – Мехмед Чакър и Ибрахим Карабаджак, както и на Нувман 
Ибрахим Помак, които преди половин век бяха първите състезатели, 
които участваха в организирани републикански първенства по борба. 
Така Мехмед Чакъров, въпреки наличието на такива колоси в Лудого-
рието като Хюсеин Мехмедов и Лютви Ахмедов, който впоследствие 
стана световен шампион в тежка категория, и Сали Абдулрахман, успяха 
2 пъти да извоюват бронзови медали от шампионата на страната за мъже. 
Ибрахим Карабаджак в състава на Разградския окръжен отбор участва в 
републиканските първенства на шампионата по браншове. Тази плеяда 
от борци на Глоджево от миналото беше пример за много таланти да 
тръгнат по техния път.
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Още през 1960 г. на републикански шампионат за кадети дебюти-
ра разградският окръжен отбор, в състава му беше Х. Сармаджиев от 
Глоджево. През този период състезатели като Муталиб Ахмедов, Сали 
Хасан Тюлеовлу, Акиф Джебе, братята Абтула и Мустафа Яхя, Георги 
Добрев, Мехмед Балканджъ и др., набираха опит на тепиха.

След реорганизацията на окръзите през 1959 г., на основание поста-
новление на МС за развитие на борбата в нашата страна, в Разградски 
окръг започнаха да се разкриват многобройни борцови учебни групи и 
школи. Глоджево също не остана назад при откриването на таланти за 
републиканския тепих. Първият спортен педагог (треньор) в Глоджево 
беше М. Ахмедов. В ония години той беше личността, която с апостолс-
ка работа издирваше най-добрите, които да продължат традициите на 
своите предшественици, след него треньори бяха: Хасан Пашев и Юмер 
Солаков.

Резултатите не закъсняха. Сегашният треньор на борците в Глодже-
во – Сюлейман Паша, беше първият състезател от това ново поколение 
борци. Спечели медал от републиканския шампионат на страната. Нача-
лото е поставено. 

Разкриването през 1970/1971 г. първото в страната спортно училище 
в Разград по свободна и класическа борба даде възможност талантите 
от Глоджево да бъдат насочвани към това специализирано учебно заве-
дение. През тези години борбата в Разградски окръг набираше скорост. 
Повече от 25 населени места с около 2000 борци бяха обхванати в це-
логодишен учебно-тренировъчен процес, измежду тези школи беше и 
школата в с. Глоджево. През 1998 г. се учреди клуб по борба „Каолин“. 
Фирма „Каолин“ пое ангажимента за развитието на борбата в Глоджево. 
С решение № 53 / 16.03.1999 г. на Разградския окръжен съд клубът става 
член на Българската федерация по борба. С ново решение на Русенския 
ОС № 2961 / 29.11.2003 г. клубът е пререгистриран съгласно ЗЮЛНЦ. 
От началото на съществуването на клуба досега, почти 17 г., клубът по 
борба „Каолин“ Глоджево изцяло се финансира от фирма „Каолин“ АД.

През този период клубът ежегодно участва в турнири и шампионати в 
страната. Обезпечаването с екипи и уреди помага за всестранната подго-
товка на борците, което беше предпоставка да се откриват и насочват 
много нови таланти. До 2015 г. борбата в Глоджево стигна своя апо-
гей, този център премина през много перипетии и върхове, които бяха 
постигнати благодарение на усилията на много ръководители, бизнесме-
ни и физкултурни деятели.

Впечатляващо беше класирането на отбора на Глоджево на второ 
място на републиканското лично отборно първенство през 2015 г. в г. 
Оряховица. Такъв успех не е постиган от клуб от ранга на Глоджево. И 
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днес СКБ „Каолин“ е един от уважаваните клубове в страната, с много 
сериозни успехи на вътрешен тепих и с поглед към по-нататъшен при-
нос към българската борба.

Успехи на вътрешния и международния тепих
За разлика от много други центрове за борба в региона, Глоджево 

чрез своите състезатели повече от половин век отстоява позициите си 
на вътрешния тепих. Това се потвърждава, че точно преди 60 г. борецът 
от Глоджево Мехмед Чакър спечели бронзов медал от шампионата на 
страната за мъже. Отличието беше поредно за региона, след колосите – 
железния Хюсеин Мехмедов от Веселина и Лютви Ахмедов от Подайва 
(бъдещ световен шампион в тежка категория). Носители на медали са 
79 борци от Глоджево, като от лично отборните първенства на страната 
имат 24 шампионски титли. Всички медалисти са възпитаници на спорт-
ните училища в Русе и Разград. Характерно още е и това, че големите 
успехи на борците от Глоджево зависеха от това, какви фигури ще са 
начело на борбата. Затова след първия успех на Мехмед Чакъров трябва-
ше да изминат цели 12 г., докато сегашният треньор Сюлейман Паша 
спечели медал от шампионата на страната.

Когато през учебната 1970/1971 г. беше открито първото в страната 
спортно училище по борба, в него постъпиха много перспективни състе-
затели от Глоджево. Още през 1974 г. Джемал Саков стана вицешампион 
на страната, а Хюсеин Юсуф взе бронзов медал. През тези години, въпре-
ки голямата конкуренция в страната, Разград с борбата свободен и кла-
сически стил и спорта самбо се оформя като голям център в страната. 
През 1975 г. Белгин Мусов стана шампион на страната по класическа 
борба при момчетата, а две години по-късно той потвърди своя успех 
във възрастовата група момчета. Джеват Саков след среброто през 1978 г. 
стана шампион и при юношите. Възходът на борците от Глоджево беше 
подплатен с още много успехи на Ахмед Мусаев, Белгин Басриев, Хамди 
Арифов, Ферджидин Чапаров и др. В този период Глоджево излъчи два-
ма борци: Ерхан Феиз и Ахмед Сака, които се изявиха на републиканския 
тепих. В началото те бяха ученици от Разградското спортно училище, но 
след закриването му и двамата състезатели продължиха своето образо-
вание в Русе и постигнаха заслужаващи внимание успехи. Те властваха 
не само на вътрешния, но и на международния тепих. След успехите си 
на републиканските първенства Ерхан Феиз с националното трико стана 
балкански шампион и участва в европейското първенство. А Ахмед Сака 
след шампионската титла на кадети участва и на европейския шампионат.

През 1998 г. глоджовският борец Хасан Яхя стана с отбора на Русе 
шампион на страната. През следващите години Севджан Ридван с емб-
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лемата на Разград спечели два златни медала, а Тунчер Шефкъев също 
се изкачи на върха във възрастовата група кадети. Успехите на борците 
в Глоджево се допълват още с медалите на Ибрахим Неджибов и Емран 
Ерол. С право можем да кажем, че най-плодоносни за спортен клуб по 
борба „Каолин“ Глоджево бяха годините 1999 – 2015 г. не само защото 
нашите възпитаници се подвизаваха в други клубове, но и за това, че 
в Глоджево под ръководството на Сюлейман Паша се водеше целого-
дишна учебно-тренировъчна работа на съвременно равнище. И успехи-
те не закъсняват. Още на първото по-сериозно изпитание на шампио-
ната за деца през 1999 г. в г. Оряховица глоджовският клуб участва със 
свои състезатели и постигна успехи, за които не бяха и мечтали. Тогава 
6 борци от клуба се включиха в надпреварата между 161 състезатели от 
цялата страна. За радост на всички, Риза Исмаилов донесе голям успех 
за Глоджево. Глоджовският тим спечели 4 медала, пропускайки пред 
себе си само разградския отбор, изпревари другите отбори от страната. 
Ето крайното класиране на отборите: в този исторически за Глоджево 
шампионат Разград е на първо място с 68 т., Глоджево е на второ място с 
48 т., Севлиево – 40 т., Сливен на четвърто място с 36 т., Лозница на пето 
място с 6 т., Силистра на шесто място с 3 т. Зад нашия отбор останаха 
центровете Търговище, Варна, Стара Загора, Хасково, Бургас, Русе, Ве-
лико Търново, софийските клубове и др.

През 2006 г. четата на Сюлейман Паша отново показа, че продължава 
да е сред елита на тази възраст. Схватките на малките борци се състояха 
в Разград при участието на 39 отбора от цялата страна, като от десетте 
състезатели в отделните теглови категории те спечелиха един бронзов 
медал, две пети места и едно седмо място, а в отборното класиране се 
класираха на престижното осмо място. С всяка измината година броят 
на борците от Глоджево се увеличава, а успехите им бяха на завидна 
висота: Хасан Яхя – първи шампион на България, 1998 г., Денис Мандик 
– републикански шампион и сребърен медалист, Кемал Софта – два пъти 
републикански шампион на България, първи участник на европейското 
първенство, което се състоя в Сърбия, Мехмед Гази – двукратен републи-
кански шампион на България, медалист от три европейски първенства, 
два пъти в Сърбия, един път в Хърватия, Емин Ислям – трикратен ре-
публикански шампион на България, Онур Джевджет – републикански 
шампион на България, Тургай Юмергюве – шампион на България, сре-
бърен медалист, участва на международен турнир в Турция, спечели пе-
тото място, Алтан Яхя – двукратен републикански шампион, участник в 
две европейски първенства – в Сърбия и в Хърватия, Ибрахим Неджи-
бов – сребърен медалист на България, участвал в международен турнир 
в Турция и стана шампион на турнира, Юмит Сармаджиев – сребърен 
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медалист на България, Мехмед Баковлу – сребърен медалист на Бълга-
рия, Максум Гази – сребърен и бронзов медалист на България, Джанер 
Ислям – сребърен медалист на България, Илксен Салиефенди – два пъти 
сребърен медалист на България, Орхан Карабаджак – потомствен борец, 
сребърен медалист на България, Халил Беркант – сребърен медалист на 
България, Ертан Айдън – сребърен медалист на България, Бейти Христов 
– сребърен медалист на България при кадетите, Александър Николаев 
– бронзов медалист на България, Емран Гендж – бронзов медалист на 
България, Ахмед Татар – бронзов медалист на България, Ерхан Пиласлъ 
– бронзов медалист на България, Синан Юмергюве – бронзов медалист 
на България, Хюсеин Звъна – бронзов медалист на България, Мехмед 
Рахман – бронзов медалист на България.

Участие на международни турнири
След като направихме характеристика на най-добрите борци, ще 

опишем успехите и на медалистите от официалните републикански 
шампионати за различни възрастови групи, които също донесоха голяма 
радост както на своите треньори, така и на ръководители и любители на 
този спорт.

Илхан Баковлу – класирал се на 1-во място
Ерол Халилгюве – класирал се на 1-во място
Гюнер Паша – 2-ро място
Седат Юнуз – 2-ро място
Георги Добрев – на 3-то място
Ридван Юджел – на 3-то място
Али Ралев – 3-то място
Самир Гога – 3-то място
Недрет Паша – 3-то място
Гюнай Звъна – 3-то място
Сунай Хасанов – 4-то място 
Айхан Саков – 4-то място

Когато правим равносметка на силните борци от различните поко-
ления – от ветерани до днешните малчугани в Глоджево, идваме до 
извода, че борбата в Глоджево е непресъхващ извор на таланти. Това 
се потвърждава не само от борците от близкото минало и подвизите на 
републиканския тепих. Тъй като борбата в Глоджево близо един век е в 
ново русло и съвременните състезатели са били обект на внимание на 
ръководители, треньори и любители, очаква се и през следващите годи-
ни Глоджево да се радва на своите юначни борци.
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Борецът Мехмед Чакър с поредната победа

Отборът по борба с треньор Сюлейман Паша – 2010 г.

Треньорът – апостол на спорта борба
Разказвайки за успехите и подвизите на сегашните борци, понякога 

в сянка остават личностите, които имат основен дял за техните победи 
– треньорите. Треньорът е спортен педагог, възпитател, организатор и 
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ръководител на многостранната подготовка на състезателя борец. От не-
говите качества зависи до голяма степен откриването, обучаването, пре-
даването на талантите в центрове, където учебно-тренировъчният про-
цес е на по-високо равнище и се търси принос към националния спорт. 
В това отношение заслуженото трябва да се отдаде и на треньорите от 
Глоджево, които в много трудни времена извършиха апостолска дейност. 
Направиха така, че борбата в Глоджево да мери сили с центрове, които 
имат по-големи възможности.

Сюлейман Паша – треньор на отбора от 25 години. Роден в Глоджево 
на 02.05.1957 г., започнал спортната си кариера на 13-годишна възраст. 
Учи в Спортното училище в Разград, след завършването продължава 
спортната си дейност, но вече като монтьор в РМЗ гр. Дряново. След 
това – 1976 г., е призован във войската, да отбие военната си служба – 
София, кв. „Обеля“, в Строителни войски. Тук в казармата е организирал 
отбор по борба. На състезания на Строителни войски отборът на Сюлей-
ман Паша се класира на първо място. „След тези състезания по борба, 
разказва треньорът, ме повикаха в отбора на СК „Славия“. Тук се състе-
завахме и имаше много класни борци, но аз в своята категория бях на 
първо място. След казармата ме повикаха в БСФС Разград и ми предло-
жиха да стана треньор на борците в родното ми село. Понеже се отна-
сяше за Глоджево, аз приех предложението. Събрах най-добрите борци 
и започнахме тренировки и участие на турнири по борба. На турнира 
„Валентин Йорданов“ в Сандрово първата година отборът се завърна 
със сребърен медал, втората година отборът взе сребърен и бронзови ме-
дали. След това се заредиха турнири и републикански първенства: Сли-
вен, Ямбол, Стара Загора, Разград, София, Пловдив, Варна, Търговище, 
Добрич, Силистра, Димитровград, Севлиево, г. Оряховица, Асеновград, 
В. Търново, Сърбия, Хърватия, Турция и Румъния. Паметен ще оста-
не шампионатът на България за юноши през 2012 г. в Русе. Глоджево 
участва със самостоятелен отбор, потекоха ми сълзи от очите, като гле-
дах схватките на борците и успехите, които завоюваха. Това бяха моите 
възпитаници. След обявяване на резултатите от първенството на Бълга-
рия, г-н Ачев, националният треньор на България, ме повика при него. 
Аз му казвам: „Какво става, г-н Ачев?“. Той отговаря: „Какво да става 
– Глоджево срещу България!“. Без малко щеше да ми спре сърцето от 
радост от такава оценка. И не от кой да е, а от най-големия треньор по 
борба в България.“

Приносът на ръководители, бизнесмени и деятели за развитието 
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на борбата
Един век е историята на борбата в Глоджево. Днес борбата в Глодже-

во се радва на масовост и високо майсторство. Но за постигането на 
това равнище значителна е заслугата на много хора от Глоджево. Най-ха-
рактерно досега е, че продължават и съхраняват традициите за развитие 
и разширяване позициите на този спорт. В критичните за оцеляването 
на борбата в региона години Глоджево беше пример в това отношение. 
Заслужено трябва да се отдаде почит на кметовете на Глоджево. Кога-
то в региона прохождаше масово този спорт, най-дългогодишният кмет 
Дауд Даудов беше личността, която даде зелена улица на борбата. След 
него Стоян Стефанов, Ради Тодоров, Али Тираки, Мустафа Яхя, Осман 
Джинниев, Салим Саравели, Фикрет Ислям и др. бяха кметовете, на 
чиито плещи паднаха грижите и отговорността за оцеляване на борба-
та и организацията на ежегодните народни борби по време на тради-
ционните селищни празници.

Години наред борците от Глоджево се нуждаеха от необходимата ма-
териална база, която е предпоставка за водене на учебно-тренировъчната 
работа. В този ред на мисли, заслужава да се оцени заслугата на дългого-
дишния кмет на община Ветово г-н Георги Георгиев, който е президент 
на СКБ „Каолин – Глоджево“, с чието съдействие беше закупен тепих и 
покривка за тепиха. 

Имаше и сега има симпатизанти, любители на този спорт в Глодже-
во, които много години бяха съпричастни към развитието и оцеляване-
то на борбата. Нима могат да се забравят усилията на Тончо Георгиев 
отпреди половин век, когато той като учител по физическо възпитание 
и после като директор на училището, оказваше помощ за развитието на 
спорта, и по-специално на борбата. Той беше инициатор за построяване 
на първия тепих по борба в Глоджево. Неслучайно още тогава местният 
възпитаник Хюсеин Сармаджиев стана окръжен шампион и участва в 
републиканско първенство. Усилията на тази ерудирана личност – Тончо 
Георгиев, бяха оценени много високо. Той беше привлечен в окръжния 
център за заместник-председател на ОС на БСФС, а после – за директор 
на Спортното училище „Хан Аспарух“ в Разград.

За многогодишното оцеляване на борбата в Глоджево определен е 
приносът на спортните ръководители на това населено място. Опреде-
лен дял за подготовката, мотивацията и участието на борците на турни-
ри и първенства има ръководството на СОУ „Христо Ботев“, което вина-
ги е било съпричастно. Директорите Тончо Георгиев, Стефан Стефанов, 
Христо Василев, Ибрахим Мехмедов, Дауд Халибов, Петър Тодоров и 
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настоящият Алеко Алеков, учители по физическо възпитание, бяха хо-
рата, които живееха с проблемите на местната школа на СКБ „Каолин“ и 
съдействаха за осигуряване на най-добри условия за изявите на техните 
възпитаници.

Осман Джинниев – сегашен президент на фирма „Стил бод“ ООД – 
Глоджево има в това отношение съществен дял. Той като дългогодишен 
председател на ДФС „Бенковски“ и организатор на спорта към ОС на 
БСФС в Разград наблюдаваше, направляваше и подпомагаше борба-
та като спорт в Глоджево. Георги Маринов Хаджиоглу, Милен Нико-
лов, Феиз Халибов, Мехмед Кочев, дългогодишният учител Ибрахим 
Мехмедов, Илия Караилиев, Захари Методиев и др. също са подпома-
гали развитието на този традиционен спорт. Не може да не споменем и 
д-р Аляйдин Джинниев, който вече 43 г. оказва медицинска помощ на 
борците. Той винаги е до тях на тепиха. 

Помощ по организацията и субсидирането на отборите по борба 
оказват дългогодишните стопански ръководители: Коци Иванов Карава-
силев, Георги Иванов Янев, Иван Дочев Иванов, Мехмед Солак, Абтула 
Джинни и Метин Аретлик и др. 

Равносметката от извървения едновековен път са получените меда-
ли на вътрешния и международен тепих, те са: 22 златни медала – това 
значи 22 първи места на вътрешен и международен тепих, сребърни – 
15 бр., бронзови медали – 21 бр., или всичко 58 отличия. Борбата про-
дължава. 

Лов и риболов
Още от древността в Глоджево е имало ловци, които са ловували, но 

неорганизирано, ходело се е на лов всеки ден. В горите и ливадите на 
Глоджево в онова време не е било трудно да се отстреля заек, сърна, 
елен, диво прасе или прелетен дивеч. Условията благоприятствали за 
развитието на дивеча.

За организиран лов и риболов се е заговорило през 1929 г. Събират се 
20 ловци, които искат да има организиран ловен живот, и изграждат през 
1930 г. ловно-рибарското дружество. Ловно-рибарското дружество „Со-
кол“ в Кубрат е основано през 1910 г. с 133 членове. В 1930 г. е изграден 
ловният дом с 30 дка дъбова гора. За пръв председател на дружеството е 
избран Стоян Енчев, ветеринарен лекар, родом от Кубрат. В протоколи-
те на ловно-рибарското дружество в Кубрат фигурира, че през 1930 г. е 
учредена ловно-рибарската дружинка в с. Глоджево. Учредители на ЛРД 
са: Иван Ангелов – председател, Кирил Журов (известният по-късно 
като дядо Киро), Мехмед Ибрахим (прадядото на Риза Исмаилов Келя), 
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Махмуд Генжев, братята Абти и Мустафа Гази, Ангел Кръстев, Косьо 
Райков, Димо Кирилов, Селим Сеферов, Ахмед Помак, Хасан Джебе, 
Хасан Чапар, Пенчо Пенев, братята Мехмед и Юсуф Карабаджак, Хю-
сеин Софта. Пръв председател на новоучредената ловно-рибарска дру-
жинка е Иван Кръстев Ангелов, писар в Общината. В следващите го-
дини дружината увеличава членския си състав. В наше време – 1960 г., 
дружината наброяваше 50 души. По-млади ловци бяха: Тодор Цанков, 
Георги Янев, Георги Нейков, Кязим Фучаджиев, Мустафа Солаков, бай 
Митьо Котата (Димитър Банев), Хюсеин Чапар, Ради Тодоров, Вели Не-
бовлу, Христо Тодоров, Свилен Колев и др.

Оръжие. При учредяването на дружината ловците са притежавали 
пушки евзалии. Пушката се зарежда с барут, сачми и тапи откъм дулото. 
С шомпол се притискат барутът, сачмите и тапите. След като се зареди 
пушката, се слага кабза на отвора, който има връзка с барута, повди-
га се корокът и се натиска спусъкът, така се произвежда изстрел. След 
всеки изстрел пушката отново се зарежда, такива пушки се наричали 
долмалии (пълнени). По-късно по-интелигентните и заможни ловци са 
купували европейски пушки. Те се зареждат с ловни патрони, с които 
стреляме и сега. Пушките били два модела, едни със скрити короци, а 
други – с открити (корок – това е ударният механизъм), иглата, която 
удря кабзата на патрона, възпламенява и възпроизвежда изстрел. Пушка 
с открит корок – преди произвеждане на изстрела корокът се изтегля 
назад в готовност спусъкът да го задейства за произвеждане на изстре-
ла. Едновременно с ползване на това оръжие имаше и карабини с опти-
чески мерник, но те се ползваха за подборен лов. В по-ново време, около 
2000 г., на пазара се пуснаха нови пушки с автоматична стрелба с пет 
патрона. В последно време някои ловци си купиха пушка калашник.

Снабдяване с боеприпаси – дълги години като служител в Общи-
ната и секретар на ЛРД Недко Димитров донасяше от ловния магазин в 
Кубрат: барут, сачми, кабзи и празни патрони. Раздаваше ги на ловците 
срещу заплащане, разбира се. Но се спестяваше времето на ловците да 
ходят до градовете за боеприпаси.

Дисциплина – дисциплината беше на много високо ниво, всеки 
разбираше, че това е полувоенизирана организация, постоянно се ра-
зясняваше как да се ползва ловното оръжие и как да се съхранява. МВР 
постави изисквания оръжието да се съхрани в специална кутия, която да 
се прикрепи с метални болтове в стената на къщата. Освен това се за-
тегна режимът за издаване на разрешително за носене на ловно оръжие. 
Въведе се задължение на ловците ежегодно да предоставят оръжието за 
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преглед.
По време на лов, преди започването на лова, лицето, което е опреде-

лено за отговорник на лова, извършва инструктаж къде ще са пусиите, 
ако е лов на дива свиня, ако е за заек, пернат дивеч, ловците се нареждат 
във верига и така вървят, като се стремят да се движат в права линия, да 
няма изоставащи или изпреварващи колегите си, с оглед да се избегнат 
нежелани инциденти. При всеки излет горският служител придружава-
ше ловците, имаше строг контрол при отстрелването на дивеча. Освен 
че горските контролираха лова, имаше и няколко ловни надзиратели, 
назначени към ЛРД Кубрат, които обхождаха определените им райони. 
За нашия район беше определен Марин Митовски. Искам да разкажа за 
една случка с ловния надзирател.

Като приключи ловният излет, бяхме в м. Чепелдже. Прибирахме се 
цялата група и разговаряйки за лова през деня, стигнахме неусетно до 
крайните къщи на Глоджево. И ето пред нас излезе ловният надзирател. 
Бай Марин беше строг и взискателен служител на ЛРД Кубрат. Поздрави 
ни и каза: Отворете раниците и всеки да мине покрай мен с отворена 
раница. Всички са редовни, последен минава ловецът Вели Саравели, 
но в неговата раница има два заека. Той обяснява, че като са си тръгнали 
ловците, той е намерил заека отстрелян на земята. Надзирателят го пита 
ти на кого каза, че си намерил заек. Някой знае ли. Пита председателя на 
ЛД знае ли за случая, той каза, че не знае. Ловният надзирател състави 
акт за нарушение. Разделихме се, бай Марин тръгна за Кубрат и ние се 
прибрахме по домовете. След две седмици ловецът Вели Саравели полу-
чи съобщение от МВР да предаде ловното си оръжие в МВР и по-късно 
получи съобщение, че е лишен 2 г. от лов. Така заради един заек ловецът 
не ловува 2 г.

Ловната дружина водеше организиран живот, честваха се рождени 
дни. Ако това събитие се случи в сезона на лова, го правим на полето, 
вземаме едно агне, вземаме един майстор кулинар, който беше Хюсеин 
Софта – той изкопаваше един трап и в него запалва буен огън, докато 
трапчето се запълва с жар, след това приготвя агнето, завива го в ста-
ниол, заравя го в жарта и след като престои 2 ч., изважда агнето, застила 
земята с дъбови листа и като тръсне агнето, костите се отделяха от месо-
то, и така се веселяхме, докато мръкне. 

Провеждаха се редовни събрания, те биваха организационни и 
просветни. Нашата ловна дружина е била между най-добрите в Кубратска 
околия, защото на конгреса на ловците в България, проведен през 1931 г. 
в гр. Пловдив, ловното дружество в Кубрат избира за делегат на конгре-
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са ловеца от Глоджево Петко Ковачев – медицински фелдшер.
Куче – ловец без куче, все едно е сватба без булка. Ловците ловуваха с 

кучета. До 1965 г. в нашия регион се разрешаваше да се ловува с кучета 
гончета. В Лудогорието беше обособена порода лудогорско гонче. Почти 
всеки ловец водеше и куче на лов. Като влезем във вековната гора в м. 
Чепелдже, като застанем на пусии и пуснем кучетата, цялата гора ехти 
от лая им. До 10 ч. всеки ловец си отстрелваше заек. 

Добри кучета имаше: за свински лов – Димо Кирилов Журов, едното 
хорито беше откривател, толкова умно куче, че само не можеше да гово-
ри. Кучета гончета имаха – Селим Сеферов, Исмаил Саров, Кязим Фуча-
джиев, Мехмед Карабаджак, Тодор Цанков, Иван Череза, Стоян Енчев, 
Ради Тодоров и др.

Кучета птичари – първите птичари от породата германски брак са 
на братята Ангел и Иван Кръстеви от 1929 г., по-късно Димитър Банев, 
Иван Череза, Мюзекя Хаджипехливанов, Георги Янев, Ниази Ибошев, 
Тодор Цанков, имаха кучета от породите английски пойнтер и английски 
сетер.

Колко са били привързани ловците към кучетата, ще разкажа истинс-
ка случка с ловеца Адем Хашимов. Вечерта ловците решават сутринта 
рано, в 5ч., да излязат от село. Решено – сторено. Събират се в центъра 
на селото, но Адем го няма и поради това, че ще минат покрай него-
вата къща, предположили, че той ще ги причака и като минат, ще се 
присъедини към тях. Но като стигат до неговата къща, гледат – тъмно, 
провикват се, лампата светва веднага, те изчакват на улицата да излезе 
Адем, той се е успал. Скача, облича се, взема пушката и влиза в обора 
да вземе кучето. Но вечерта кучето се е изместило от другата страна 
на малачето, той отвързва синджира, като мисли, че взема кучето и по-
вежда кучето, но като излиза на улицата, всички са зачудени защо води 
малачето. Той се обръща и вижда, че не е кучето зад него, тогава връща 
малачето в обора, взема кучето и тръгва на лов с другарите си, но цял 
ден в разговорите са Адем и малачето.

По време на сватби, конни състезания и други обществени мероприя-
тия ловците демонстрират огнева мощ. Стрелят във въздуха, а на някои 
сватби се провеждат стрелби с вързано яйце на конец, който се връзва 
на един клон на някое дърво, обикновено на поляната. Ловците застават 
на 70–80 м от яйцето и започват да мерят сили. Който отстрелва яйцето, 
получава награда пешкир. След това се поставя друго яйце, после друго, 
докато има мераклии ловци. При една такава стрелба ловецът Абтула Та-
тар по невнимание при боравенето с оръжието нарани ученика Хюсеин, 
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син на Ибрахим Юмергюве, момчето остана инвалид за цял живот. Връ-
щаме се от лов от м. Коджа орман и като стигнахме гьола Коджа бала-
ма, решихме да стреляме над водата и падайки, сачмите отбелязват коя 
пушка има по-дългобойна стрелба. Този стреля, онзи стреля, като стреля 
Коци Иванов Каравасилев, чу се силен вик и някой изрева. Ние не сме 
забелязали, че една жена пере черги на отсрещния бряг и при стрелбата 
сачмите са рикуширали на водата и нараняват Фатме Ахмед Хюсеин. 
Местният лекар извади сачмите, нямаше последици от нараняването, но 
съпругът на жената направи скандал, заведе съдебен иск и на делото 
се стигна до споразумение на страните. Аналогичен е случаят с лове-
ца Добри Минков Станев, само че на лов в лозята на м. Ува тарла. Бай 
Добри стреля по бягащия заек, но една сачма рикуширала и удря едно 
от децата, които обирали остатъци в лозята, останали сред гроздобера 
пригозки, които узряват по-късно. Сачмата пробива костта на челото на 
главата и спира между черепа и мозъка. Детето спешно бе изпратено в 
Русенската болница, направиха му операция и извадиха сачмата. Детето 
няма увреждане след случая, но бай Добри се отказа от членство в ЛРД 
и стана най-големият приятел на бащата на момчето. Председатели на 
ЛРД в Глоджево са били: Иван Ангелов – първи председател и учреди-
тел, Георги Нейков, Ахмед Генджев (Ак Кафа), Недко Димитров, Ради 
Тодоров, Христо Цонев, Вели Небовлу, Адем Гарибов, Хюсеин Парса 
и Бехти Фейзи Чолакларън. Всички те работеха усърдно и всеотдайно 
за укрепването и развитието на дружината. Но има двама председате-
ли, които се открояват на общия фон, това са Недко Драганов Недев и 
Христо Кирилов Журов – потомствен ловец. 

През 2015 г. дружината се раздели на две дружини, първа дружинка 
с председател Бехти Чолакларън и касиер Салим Саравели, и втора дру-
жина с председател Хюсеин Парса и касиер Хюсеин Паша. 

Ловът продължава. 
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Ловната дружинка и ученици от училището на птичи лов 
в землището на с. Глоджево – 1925 г.

Петко Ковачев, член на ЛРД от Глоджево, 
делегат на конгреса на ЛРС – Пловдив – 1931 г.
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Ловците честват 1 май 1964 год.

ЛРД гр. Глоджево след успешен лов, 2016 г.
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Гл. IX ОБщеСТВеНО-ПОЛИТИЧеСКИ жИВОТ
Ограмотяване на населението
Следващата основна задача, която предприе отечественофронтовс-

ката организация, беше ликвидирането на неграмотността. Неграмотни 
бяха 98 % от жителите на селото. Селото се раздели на райони, откри-
ха се вечерни училища, съботни и неделни училища, всеки понеделник 
отговорниците на райони се събираха в партийния клуб, който тогава 
беше в приземния етаж на къщата на Величко Савов. Населението проя-
ви разбиране и с желание посещаваше курсовете и училищата. Най-го-
ляма заслуга за това начинание имат учителите, те до един се включиха в 
мероприятието. В това просветно дело взе участие цялата интелигенция 
на селото. Даже хуманният лекар Цвятко Цеков и той имаше район за 
просвещаване на неграмотни жители на селото. В края на 1946 г. се отче-
те, че в селото няма неграмотни хора. А след тази дата училището беше 
задължително и така започна да се поддържа по-високо интелектуално 
ниво на жителите на с. Глоджево. 

Културна революция
През 60-те години на 20-и в. правителството на Тодор Живков гласува 

закон, с който се дава предимство на младежи от турски произход, които 
кандидатстват в средните и висшите, полувисшите учебни заведения, 
институти за медицински сестри, фелдшери, акушерки, приемът да се 
извършва с предимство. Това беше жест от страна на правителството 
– да се обучат младежи от турски произход и да се издигне културният 
уровен на това население.

Благодарение на това решение на Политбюро на БКП завършиха 
висши учебни заведения и се оформи интелигенция от турскоезичното 
население – израснаха и се утвърдиха в живота много лекари, агрономи, 
инженери, учители, медицински фелдшери, сестри и акушерки.

В контекста на този бърз растеж на интелигенция от турските среди 
се постави въпросът за промяна на облика на жената туркиня, която е 
облечена в шалвари и фередже. Отделът на ОК на БКП за работа сред 
турското население прие програма за издигане на културното ниво на 
жената туркиня. Организираха се курсове по шивачество, в които се 
включиха млади девойки, организираха се беседи по готварство. Поста-
ви се на обсъждане какво трябва да има в един образцов дом, мястото 
и ролята на жената туркиня в този дом и много други мероприятия от 
този характер, целящи изваждането на жената туркиня от религиозните 
догми и осигуряването ѝ на един светски живот. 
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Едно от многото мероприятия беше разфереджаването, да се пре-
махне фереджето и шалварите. Младите жени и девойки виждаха как 
се облича интелигенцията от турски произход и приеха това мероприя-
тие и хвърлиха шалварите и фереджето. Но не така стоеше въпросът с 
възрастните жени и баби, те не можеха да възприемат тази промяна.

ОК на БКП свърза да се прави оценка с работата на ръководните 
кадри от турски произход по решаването на проблема с разфереджава-
нето. Кои бяха те в Глоджево, Дауд Даудов – кмет, Адем Мехмед Пашев 
– зам.-председател на ТКЗС, Ибрахим Билял Генджев – председател на 
ОФ, служители в предприятията, бригадири в ТКЗС, учители и здравни 
работници. Проведе се общоселско събрание, което се ръководи от Иван 
Каравасилев – партиен секретар, с една-единствена точка – разфереджа-
ването. Разясни се, че в Република Турция са махнати шалварите и фе-
реджетата. Това е останало от миналото, наслоено от религиозния фана-
тизъм. Акцентът на събранието беше да се разкрепости жената туркиня 
от религиозните догми. 

На събранието присъства Мехмед Кирезов – инструктор на ОК на 
БКП за Глоджево, той изясни обширно програмата на ОК на БКП и каза, 
че оценка за работата по разфереджаването ще се прави на всички ръко-
водни кадри от Глоджево.

Но за съжаление, възрастните жени не възприемаха това мероприя-
тие. С уважение говореха за проведените курсове, за кръжоците и други 
мероприятия, но докато се стигне до разфереджаването, комуникацията 
се прекъсва. 

Това наложи да се организира един актив от селото и където видят 
жена с шалвари, да срежат шалварите и да вземат фереджето. Но пробле-
мът също не се решаваше. Получи се настроение сред жените на селото. 

ОК на БКП направи оценка за извършеното. Отчете се: по културната 
революция има напредък и се приема от населението. Но по въпроса 
за разфереджаването резултатите са недостатъчни. След тази оценка се 
смени подходът – да се провеждат курсове, кръжоци, беседи с жени-
те туркини, а въпроса за разфереджаването се остави турската интели-
генция да си го решава. Този проблем отпадна в края на 20-и в. Сега на 
село фередже и шалвари може да се види в някоя 70-годишна баба, а 
младежите и жените се обличат най-модерно, приемайки европейската 
мода. 

Работническа солидарност
По инициатива на ОК на ОФ в Глоджево беше приета и социалисти-

ческа бригада от гр. Русе. Това бяха шивачи, обущари, коларо-железари, 
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техници за ремонт на шевни машини, тенекеджии, калайджии и строи-
тели. Това беше социалистическа бригада, сформирана от специалисти, 
които, изпратени от Областния комитет на ОФ, да окажат помощ на на-
селението в Глоджево. Този ден – 04.04.1946 г., се превърна в празник 
на селото. В определените пунктове, където се настаниха бригадири-
те от гр. Русе, жителите на селото донасяха повредени шевни маши-
ни, разсъхнало се колело на каруца, обувки за ремонт, дрехи и всичко, 
което се износваше и се нуждаеше от ремонт. Бригадирите от гр. Русе 
с усмивка приемаха и извършваха ремонта, без да вземат една стотинка 
срещу услугата. Местните занаятчии Нанко Димов – обущар, Коста Ива-
нов – коларо-железар, Къньо Христов – коларо-железар, Димитър Ба-
нев – шивач, като видяха как работят гостите от Русе, и те започнаха да 
извършват услуги безплатно. Този хуманен жест на работата на социа-
листическата бригада от Русе беше обект на разговори цели седмици.

Бригадирско движение
Петият конгрес на РМС се провежда през есента на 1947 г. В речта 

си пред конгреса от името на партията Георги Димитров призовава 
българската младеж да се включи в борбата за развитие на национална-
та промишленост, за осъществяване индустриализацията и електрифи-
кацията на страната, за изграждане на основите на социалистическото 
общество. Ярка проява на дейността на съюза е разгръщането на мла-
дежкото бригадирско движение, възникнало през 1946 г. във връзка с 
прокарването на пътя през Хаинбоазкия проход. През 1947/1948 г. това 
движение придобива изключителен размах. В изградените национални, 
околийски и местни младежки бригади само през 1947/1948 г. участват 
255 000 младежи.

В това отношение Глоджево не остана назад, през 1947 г. 12 младежи 
от селото под ръководството на РМС заминават за два месеца бригадири 
за строителството на жп линията Самуил – Силистра и четири души за 
Хаинбоазкия проход.

На 05.08.1946 г. се полага началото на бригадирското движение в 
България. Първата национална строителна бригада „Г. Димитров“ за-
почва работа на прохода Хаинбоаз, днес Прохода на републиката.

В бригадирското движение от с. Глоджево взеха участие младежи, 
едни на обекти в Хаинбоаз, и бригадири на новострояща се жп линия 
Самуил – Силистра. Вечерта на 10.08.1946 г. се проведе общоселско 
събрание в салона на читалището. Доклад за значението на бригадирс-
кото движение изнесе секретарят на околийското ръководство на РМС 
Иван Драгнев. Изказаха се много младежи от селото, а също така много 
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изразиха желание да участват в бригадирското движение. Събранието 
придоби тържествен характер. Казаха се много добри думи за младе-
жите, които доброволно дават своя труд за бъдещето на БЪЛГАРИЯ. 
След изчерпването на дневния ред събранието бе закрито, но водещият 
събранието Стоян Стефанов прикани всички присъстващи на събрание-
то сутринта да дойдат в 8 ч. пред читалището за изпращане на брига-
дирите. Сутринта на 11.08. от 7 ч. Петинка Генчева, която работеше на 
радиоуредбата, включва селската радиоуредба с маршови песни, хора и 
ръченици, цялото село кънти от музика, започнаха да прииждат изпра-
щачите. Появиха се и бригадирите, облечени в празнични дрехи и с при-
повдигнато настроение, и веднага около тях се образува една групичка, 
започват оживени разговори. В 8 ч. дойде общинската каруца с две люлки 
за сядане. Каруцата се караше от Рачо Йорданов Димов, втората кару-
ца беше на Петър Павлов Николов, конете се караха от сина му Иван, 
младеж ремсист. Бригадирите поставиха националния трибагреник на 
първата каруца и тръгнаха за гара Сеново, където в 10 ч. ще мине спе-
циален влак в чест на бригадирите. На изпращането присъстваха всички 
ръководители от населеното място, много младежи и близки на брига-
дирите, дошли да ги изпратят. Така населението на Глоджево изпрати 
бригадирите, които по-късно построиха жп линията Самуил – Силистра 
и Прохода на младежта Хаинбоаз. В националните бригади участваха: 
Димо Цонев Димов, Стефан Драганов Заверов, Кръстьо Нестеров Ста-
нев, Христо Цачев Христов, Кольо Костадинов, Наньо Стоянов Манев. 
Специалният влак тръгва от Русе, окичен със знамена и лозунги. От вла-
ка се носят песни и музика. Влакът спира на всяка жп гара, откъдето се 
качват нови бригадири, изпращани от населението на селата на всяка 
гара до Самуил, а оттам са разпределени на отряди. Всички бригадири 
са разпределени в отряди. Денем – на работа, вечер – край бригадирс-
ките огньове с песни и танци, и на другия ден отново на работа. Всеки 
отряд имаше норма за работа, която трябва да изпълни. Всеки ден се 
водеше съревнование кой колко процента е изпълнил нормата. 

женско дружество
На 20.12.1944 г. под ръководството на ПО се основа женско дружество, 

в което членуваха: Донка Петрова Колева, Божанка Драганова Матеева, 
Иванка Петкова Аврамова, Иванка Василева Паликрушева, Пенка Лаза-
рова и др. Ръководител е учителката Донка Паскалева, а по-късно Ганка 
Димитрова Петрова – учителка. Женското дружество в Глоджево разви 
много активна дейност. То беше за показ в Кубратска околия. Правят 
се седенки, на които се плетат чорапи, ръкавици, шалчета, които с ко-
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лети се изпращаха на войниците на фронта. Организираха се акции за 
събиране на помощ за фронта и се изпращаха на войниците от Първа 
българска армия, с лозунга: Всичко за фронта, всичко за победата. 

Изпращане на младежите бригадири – лятото на 1947 г. 
на национален обект Хаинбоаз

Глоджевските бригадири на работа на обект Хаинбоаз 
От ляво на дясно: Димо Цонев Димов, Стефан Драганов, Кръстьо Нестеров, 

Христо Цачев, Величко Георгиев и клекналият Кольо Костадинов
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Отечествен фронт
В Глоджево на 09.09.1944 г. съществуваха много партии, първо СДП, 

в което влизаха Димитър Недев, Минчо Антонов, Петър Аврамов, Петър 
Колев и Никола Крушков. 

Партия Звено, в която членуваха Величко Савов, Стоян Манев, Дими-
тър Банев, Симеон Витанов.

БЗНС – Милан Ботев, Кою Ботев, Дяко Пенев, Дечко Пенев, Нестор 
Станев, Иван Станев, Димо Тодоров, Христо Димов Кабакчиев.

Партия Демократи – Лазар Зидаров, Ангел Кръстев, Иван Кръстев, 
Георги Маринов Кулев, Кольо Ангелов.

Партия Радикали – Божан Станчев, Илия Джабаров, Стамат Матеев.
БКП – Деньо Йорданов, Иван Янев, Георги Пенчев Василев, Христо 

Драганов, Тотю Иванов Рачев и др.
След като беше установена новата власт, беше необходимо да се изгра-

ди ръководство и структура на ОФ. На 12.09.1944 г. се насрочи заседа-
ние, на което бяха поканени да участват всички партии, за учредяването 
на отечественофронтовска организация. Партиите отказаха да участват 
в изграждането на структурата, с изключение на Звено и БКП. Моти-
вът беше следният: няма яснота какво ще представлява отечественият 
фронт. Независимо от това се учреди ОФ комитет, в който влизаха Деньо 
Йорданов – кмет, от БКП, Симеон Витанов – секретар на Общината, от 
партия Звено. Председател на ОФ комитет стана Петър Колев Василев 
от БКП. В комитета още влизаха: Георги Пенчев Василев – интерниран 
от гр. Велес – Македония, Иван Янев, Христо Драганов.

На 17.09.1944 г. в Общината се проведе заседание на ОФ комитет, 
на което се извършиха промени в ръководството. Симеон Витанов беше 
освободен от длъжността секретар на Общината и на негово място бе 
избран Петър Колев Василев, а Иван Янев е избран на мястото на Петър 
Колев Василев за председател на ОФ комитет. 

На следващия ден се събрахме в Общината вече като общинска управа 
– Деньо Йорданов, Петър Колев Василев, Иван Янев, Христо Драганов, 
Тотю Иванов Рачев, Христо Йорданов (Троцки). Назначихме 10 души 
милиция с началник Георги Пенчев Василев – интерниран от Македо-
ния, и за милиционери Махмуд Мехмед Пашев, Татар Ариф, Бекир На-
суфходжа, Юмер Небовлу, Фейзула Чапаров, Курт Салим, Бекир Мюмюн 
Солаков, Шюкрю Топалахмедов, които трябваше да поддържат реда в се-
лото и да осигурят прехраната на войниците от руската армия. В края на 
1944 г. Георги Пенчев Василев напусна селото и си тръгна за родния край 
– гр. Велес, Македония. За страши милиционер беше назначен Добри 
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Минков, който работи до завръщането на Коци Каравасилев от военна 
служба в корпуса, който бе назначен за началник на милицията. Поради 
преминаване на друга работа Коци Иванов Каравасилев беше освободен 
от длъжността и на негово място се назначи Лазар Костов Лазаров. Назна-
чихме чиновници – Ибрахим Билял Генджев – по храноснабдяването, 
Петър Петров Колев – комисар, Пейко Трифонов – бирник, служители – 
Цветанка Иванова Кръстева, Недко Димитров Недев и Костадин Иванов 
Костадинов. Независимо от смяната на някои членове от ръководството, 
работата вървеше, задачите се трупаха една след друга.

За създаване на структура на ОФ с членска маса беше необходимо 
време на тези партии да си изяснят целите и задачите на ОФ. Особено се 
акцентира върху необходимостта от единен фронт между работническа-
та класа и нееднаквите, нееднородните, по своя икономически, полити-
чески, социален и духовен облик на народните сили. Новото общество 
налагаше още по-тясно сплотяване на трудещите се около партията, око-
ло народната власт. С оглед на това на своя първи конгрес през 1942 г. 
ОФ стана народна обществено-политическа организация, със своя нова 
обща програма, със задължителна система и с изборни ръководни орга-
ни от долу до горе. Това беше стъпка с историческо значение за разви-
тието му.

Партиите Демократи, Звено, БЗНС и Социалдемократи на село склони-
ха да се изгради ОФ организация. Събранието се проведе на 10.10.1944 г. 
в салона на читалището. Поради добре проведената разяснителна ра-
бота сред населението на село, освен членовете на отделните партии, 
на събранието присъстваха много безпартийни членове. Събранието се 
ръководеше от Георги Пенчев Василев – интерниран от гр. Велес. Гост 
на събранието беше Петър Йовчев – представител на ОК на БКП Кубрат. 
Докладчик на събранието беше д-р Цвятко Цеков – секретар на ПО. Той 
прочете указание на ОК на ОФ за изграждане на ОФ организации – це-
лите и задачите, с които ще се занимават те на село. На събранието бяха 
зададени много въпроси – каква роля ще играе ОФ на село, с какви за-
дачи ще се занимава, на кого ще е подчинена организацията, на кого 
ще се отчита, какво ще е влиянието върху организацията от партиите 
ПО, БЗНС, Звено и Социалдемократи, в тази организация ще могат ли 
да членуват безпартийни селяни. Обстойно слово за ролята на ОФ в 
управлението на страната направи Петър Йовчев, околийски управител. 
Присъстващите с голямо внимание изслушаха словото на Петър Йовчев 
и с аплодисменти в продължение на 5 минути изпратиха докладчика, до-
като седне на мястото си. След като се отговори на всички въпроси и ста-
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налите разисквания, всички присъстващи членове на отделните партии, 
безпартийните членове на селото станаха членове на ОФ. За председа-
тел беше избран Иван Янев – представител на БКП. След изчерпване на 
дневния ред събранието беше закрито. Но то остави значими следи сред 
населението на Глоджево. Няколко дни след събранието то беше тема на 
разговор в селото. Отечественофронтовската организация обхвана цяло-
то село. 

Организацията започна да работи за подпомагане на фронта на Първа 
българска армия. В това отношение голям принос имаше новоизграде-
ното Женско дружество.

Създаде се усещане, че като че ли всички жители на Глоджево чле-
нуваха в отечественофронтовската организация. Това се виждаше от 
участието на населението в общоселски мероприятия, провеждани от 
ОФ организацията като: хигиенизиране на населеното място, залесява-
нето на нови горски площи, участие в бригади, участие в културни ме-
роприятия, за всяко от тях имаше винаги желаещи.

Най-активни бяха председателите на организацията: Донка Стефано-
ва Паскалева, Ганка Петрова Вичева и по-късно Ибрахим Билял Генджев. 
Най-активни от членовете бяха: Донка Петрова Колева – дъщерята на 
основателя на БКП в Глоджево Петър Колев Василев, Мустафа Солаков, 
Риза Ибрахимов Хаджиисмаилов, Събка Радева, Станчо Иванов Колев, 
Пенка Борисова Колева, Кръстьо Андреев, Кою Андреев Балканджиев, 
Цанка Коева, Аптула Небовлу, Ахмед Тюлеовлу, Коста Лазаров, Петър 
Спасов, Господин Велев, Кольо Кънев, Стефана Борисова Иванова, Вичо 
Иванов Петров, Неделчо Генчев и много др. 

Българска комунистическа партия
Партийната организация е учредена през 1923 г., учредители са: 

Ганчо Тодоров Върбанов, Петър Колев Василев, Славчо Петков и др. В 
този период БКП е в нелегалност. Партийната група се е ръководела от 
ОК на БКП гр. Русе. Групата е посещавана през 1924 г. от партийните 
функционери Стефан Попов, Дончо Галчанов и Дочо Михайлов. На тази 
среща е поставен въпросът да се осигури единодействие между БКП и 
БЗНС. След тази среща в Глождево е изградена петорка, в която влизат: 
Ганчо Тодоров Върбанов, Славчо Петков Добрев, Петър Колев Василев 
– членове на БКП, и Петър Аврамов Радевски и Милан Ботев Нестеров 
– членове на БЗНС.

През март 1924 г. в Глоджево идват партийните фунционери от ОК на 
БКП гр. Русе Вела Пискова и Дончо Галчанов. Те идват да проверят как 
работи петорката и да направят поредния инструктаж. Нашата петорка 
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работеше на местна почва и имаше редовна връзка с околните села и ОК 
на БКП в гр. Русе – казва дядо Славчо.

На 27.10.1973 г. по случай 50-годишнината от основаването на БКП в с. Глоджево се 
постави възпоменателна плоча (бивш дом на Петър Аврамов Радевски) със съдържа-

ние: „В този дом през 1923 г. БКП провежда първото си събрание“.

На 16.04.1925 г. се извърши атентатът в църквата „Св. Неделя“ в Со-
фия. Обявено е военно положение, започват арести, разкрити са кана-
лите на Вела Пискова и Дончо Галчанов, разкрита е и нашата партий-
на организация. Арестувани са Ганчо Тодоров Върбанов, Милан Ботев 
Нестеров, Петър Колев Василев, Славчо Петков Добрев и Петър Авра-
мов Радевски. Откарват ги в „Обществената безопасност“ в гр. Русе. 
Разпитвани, бити, заплашвани, тук престояват три седмици. Те отказват, 
че са замесени в нелегална дейност.

Полицията търси следите на нелегалните. Арестуват Ангел Колчев 
и сина му Кольо Георгиев – разпитват ги в „Обществена безопасност“, 
държат ги два дни и ги освобождават.

През това време, когато заподозрените в нелегална дейност са в Русе в 
„Обществена безопасност“, полицията търси следи в Глоджево. Аресту-
ват съпругата на Ганчо Тодоров, Цанка Върбанова. Майор Константинов 
я разпитва в Общината в Глоджево. Държат я в мазата на Общината, 
бият я, заплашват я с пистолет, че ще я застрелят. Тя не издава никого. 

Повдигнато е обвинение на задържаните в противодържавна дейност 
и са осъдени: Ганчо Тодоров Върбанов, Славчо Петков Добрев, Петър 
Колев Василев, Петър Аврамов Радевски и Милан Ботев Нестеров на 
по 12 и половина година строг тъмничен затвор и по 350 000 лв. в полза 
на държавата. След присъдата ги отвеждат в Русенския затвор. Тук те 
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престояват 10 месеца, впоследствие амнистирани и освободени през 
м. февруари 1926 г.

      
            Петър Колев Василев      Славчо Петков Добрев   Ганчо Тодоров Върбанов

    
                             Петър Аврамов Радевски     Милан Ботев Нестеров

Завръщайки се в с. Глоджево, те възстановяват дейността на партий-
ната организация и установяват връзка и се отчитат на обущаря в 
гр. Кубрат – Петър Йовчев, който е оглавявал Околийския комитет на 
БКП в гр. Кубрат. Но всичко това се е извършвало строго секретно.

През 1928 г. в Глоджево пристига Петър Димитров Булгурджиев, ро-
дом от с. Гагаля, Русенско, като монтьор по вършачките. По това време 
в Глоджево има 6 вършачки. Запознава се със собственика на коларо-же-
лезарска работилница Деньо Йорданов, с когото имат съвместна дей-
ност за поддържането на вършачките. Булгурджиев е бил голям партиен 
трибун и вербува Деньо Йорданов за член на БКП.

С идването на Булгурджиев започва да се повдига духът на членове-
те на партийната организация, като същевременно се вербуват и нови. 
Отново партията заживява нелегален активен живот.

По-активна проява е по време изборите на Сговора – подготвя населе-
нието да не гласува за правителството на Александър Цанков, издигайки 
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лозунга: „Долу кръволока Цанков“ и др. 
Правителството на Сговора пада на 21.03.1931 г. Това беше прави-

телство, съставено от буржоазните партии – Демократи, БЗНС – Гичев, 
Националлиберали и Радикали. Идва на власт блоковото управление 
– при това управление имаше по-либерални отношения спрямо кому-
нистите и земеделците.

През 1931 г. се провежда конгрес на радикалите (Костурков) в Со-
фия. Партията взема решение да изпрати един делегат – това е Деньо 
Йорданов. От София той се връща с нелегална литература. Но заловен 
на старата Русенска гара, арестуван, разпитван, бит, тормозен, той нищо 
не издава, като през всичкото време е твърдял, че му ги дава непознат чо-
век за амбалаж. След петдневен престой в „Обществената безопасност“ 
в Русе е освободен.

Идва 05.09.1934 г. Блоковото правителство пада от власт чрез военен 
преврат. Идва ново правителство на „Обновата“, с ръководители мла-
ди офицери – Дамян Велчев, Кимон Георгиев, Петър Попзлатев и др. 
Отново обръчът около БКП и БЗНС се затяга, започват арести, репресии. 
Партията остава в нелегалност. Авторитетът на партията сред населе-
нието растеше, защото партията защитаваше правата на работниците и 
безимотните селяни. 

През април 1936 г. от гр. Русе в Глоджево беше пренесена нелегална 
литература от Петър Булгурджиев и предадена на Иван Станев Гайдаров 
– активен член на партията. Той разпространява нелегалните материали 
на активистите на партията – Деньо Йорданов, Кръстьо Василев Драга-
нов и Тодор Минков Сачев. Позивите са били от Българския младежки 
народен съюз и Градския комитет на партията в Русе. По указания на 
партията позивите са разобличавали демагогията на управляващите и 
зоват на борба против правителството. 

Полицията разкрива канала за пренасяне на позивите, открива 
разпространителите. Арестувани са Деньо Йорданов и Тодор Минков 
Сачев, изпратени в полицейското управление в гр. Кубрат. След това 
арестуват и Иван Гайдаров и Кръстьо Драганов. Образуван е голям 
политически процес, към него е повдигнато обвинение и на окръжния 
партиен организатор Петър Булгурджиев. 

Защитници на подсъдимите са били изтъкнатите юристи от Русе – 
Руско Попхрусков и Спиридон Савов – те са водили делото безплатно 
и освен това, когато подсъдимите са били в затвора, са ги подпомагали 
финансово. 

Процесът приключва. Подсъдимите Деньо Йорданов, Тодор Минков 
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Сачев, Иван Станев Гайдаров, Кръстьо Василев Драганов са осъдени по 
на една година строг тъмничен затвор, а на Деньо Йорданов Денчев е на-
ложена глоба от 5000 лв. в полза на държавата. Осъдените бяха амнисти-
рани през 1937 г.

Петър Димитров 
Булгурджиев – 

окръжен партиен 
функционер

Деню Йорданов 
Денчев

Иван Станев Гайдаров

Тодор Минков Сачев Кръстьо Василев 
Драганов

Руско Попрусков – 
адвокат, водил защи-

тата

След този съдебен процес дейността на партията в Глоджево затихва, 
защото Глоджево е взето под наблюдение от полицията. Вербувани са 
хора от селото като доносници на полицията. 

През периода 1939 – 1944 г. се активизира дейността на партийната 
организация. Най-активни са интернираните Георги Пенчев Василев, 
Георги Даскалов от Хасково и Геро Грозев от София и др. Партийната 
организация установява контакти с комунистите от Каменово – Тодор 
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Монев, Петър Ненов, Нено Ненов, които са разкрити и осъдени по Зако-
на за защита на държавата и отведени в Шуменския затвор. В Глоджево 
не е повдигнато обвинение на партийни дейци, свързани с партийната 
организация в Каменово. Дейността на партията се е водела от ОК на 
БКП гр. Кубрат. Най-активна е дейността на партийната организация в 
Глоджево през периода 1942 – 1944 г. Правителството въвежда задължи-
телни държавни доставки, въведена е купонна система. Шири се черна-
та борса при снабдяването с продукти от първа необходимост. Партията 
се вдига като един в защита на бедните жители на селото, на които им се 
взема последният залък от прехраната. 

През 1943 г. полицията набелязва и вербува младежи на служба в 
ловните роти за залавяне на партизани. Такива бяха: Мендо Сотиров Ка-
раниколов, Боньо Маринов Бонев, Дончо Христов Пенчев, Петър Фили-
пов Сейнов. Под влияние на партията те се отказаха да служат на поли-
цията в ловните роти. 

По указание на ОК на БКП от Кубрат е възложено на Деньо Йорданов 
Денчев да снабди партийната организация с оръжие.

Оръжието трябва да получи Деньо Йорданов от началника на гра-
ничната застава в гр. Тутракан чрез Иван Станев Гайдаров. Изготвя 
се списък на участниците в бойната група, а именно: Деньо Йорданов 
– командир, и членове: Христо Драганов, Йордан Андреев Йорданов, 
Йордан Димитров, Мустафа Солаков, Христо Даскалов и Геро Гро-
зев, Георги Пенчев Василев. Поставена е задача на въоръжената група 
да действа срещу ловните дружини и срещу отстъпващите германски 
войски, но при условие да се изчака личната команда на Никола Попов 
и Коста Момчилов, след което да се пристъпи към нелегална дейност. 

И поради това, че братята Бекир и Мустафа Солакови са социално 
слаби семейства, ОК на БКП поема издръжката на Коста Момчилов за 
престоя му в с. Глоджево. 

В навечерието на 09.09.1944 г. Коста Момчилов дава указание на 
Мустафа Солаков да пропагандира сред турските младежи да не отиват 
в редовете на войската, конкретно в мини Перник, където те отбиват 
военната си служба. Мустафа Солаков изпълнява това поръчение. Прави 
кратко поверително събрание в плевнята на Али Чакъралиев. Събира 
всички, които са получили военни повиквателни заповеди. След разясня-
ването те се отказват и не отиват войници: Мустафа Солаков, Камбер 
Камберов, Ферад Хюсеин Кундаксъз и Сюлейман Ахмед Кулаклъ.

Голяма роля за привличане на симпатизанти на партията играел 
интернираният от гр. Велес, Македония, Георги Пенчев Василев. Той 
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работеше като работник в мандрата, собственост на Христо Петров, но 
като видя чорбаджията, че Георги Македонеца е усвоил занаята манд-
раджия, собственикът го прави майстор в Глоджево, а дотогавашния 
майстор премества в с. Завет и открива друга мандра. 

„В мандрата се събирахме симпатизантите на партията и бистрехме 
партийната политика и хода на военните действия в СССР – казва ста-
рият партиен член Петър Колев Василев. – Тук идваха редовно Деньо 
Йорданов, Иван Янев, Петър Илиев, Фейзула Фейзулов (Стария), Христо 
Драганов, Милан Ботев, Славчо Петков, Димо Нанков, Иван Игнатов, 
Георги Пенчев (Мандраджията), понеже слушаше радио „Христо Бо-
тев“, постоянно разясняваше движението на руските войски на фронта и 
казваше, че България скоро ще се освободи. 

Друго място, където се събирахме, това беше джамийското кафене, 
което се държеше от Иван Янев, той четеше вестници и разясняваше 
вътрешната политика на правителството и движението на войските на 
фронта. Заради тази дейност той е викан при кмета Георги Захариев и е 
предупреден да не върви по този път. Тук в кафенето посещението беше 
голямо, защото освен симпатизантите на партията, идваха и обикновени 
хора, даже и от любопитство да научат нещо ново.

Партийната организация получаваше инструкции и указания от 
партийни функционери: Айдемирски, Георгиев, Петър Караминчев и 
много др. Пред нас те се откриваха с партийни пароли.

През периода 1936 – 1940 г. партията прояви активна просветна дей-
ност чрез читалището, занаятчийското сдружение, селската кредитна 
кооперация, местния Червен кръст, спортното колоездачно дружество 
и др. Партийната организация включи в активна дейност членовете си, 
като изнасяше беседи, организираше театрални постановки, излети в го-
рата.

През този период станаха избори за народни представители. Партий-
ната организация организира избирателите да гласуват против прави-
телствения депутат Н. Нанев от с. Прелез, негов опонент беше Пано Ру-
сев от с. Дряновец. Пано Русев спечели избора, макар че не беше член 
на БКП. Всичко това стана под ръководството на Околийския комитет на 
БКП Кубрат.

антифашистка съпротива
След обявяване на Втората световна война на 01.09.1939 г. прави-

телството на цар Борис III въведе задължителни държавни доставки на 
зърнени храни. Народът изнемогваше, започна да се чувства недостиг на 
продукти от първа необходимост. Въведе се купонна система. Партията 
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организираше народа за отпор на настъпващия фашизъм. Германия за 
две години прегази Европа и обяви война на СССР. Партийната орга-
низация на село направи всичко възможно да се разяснят целите на фа-
шистките организации „Родна защита“, „Бранник“ и други, с цел да се 
привличат младежите към тях. Един от организаторите на „Бранник“ 
беше учителят Борислав Антонов. Но не можа да развие дейност. 

Имаше младежи, които бяха вербувани от царската власт да служат в 
ловните дружини, в редовете на войската. Tакива бяха: Мендо Сотиров 
Караниколов, Боньо Маринов, Димитър Пенчев. Под влияние на партий-
ните членове първите двама се отказаха, а Димитър Христов постъпи в 
ловните дружини. Той взе участие в акциите на ловните дружини. Имал 
е разстрел на нелегални и партизани. След 09.09.1944 г. партизаните от 
Еленския край са го ликвидирали.

След като се обяви програмата на ОФ след 1942 г. от Радио „Христо 
Ботев“, глоджевската партийна организация приема програмата на 
ОФ за своя и провежда партийна разяснителна работа по отношение 
на: характера на войната, да се оказва съпротива на правителстве-
ните организации, да се извършат саботажи там, където се работи за 
фронта и немците. Да не се изнасят зърнодоставките. Народът в това 
време вече изнемогваше, не достигат продукти от първа необходимост, 
газ за осветление, масло, ориз, захар и хляб. Шири се контрабандата и 
черната борса. Въведена е купонна система. Народните маси не може-
ха да издържат повече несгодите и мизерния живот. Най-смелите взеха 
пушките и отидоха в Балкана. 

Партията на село разясняваше и показваше пътя към спасението. На 
помощ на партийната организация в село пристигна Коста Момчилов, 
роден в Русе, осъден за партийна противодържавна дейност от царс-
кото правителство, изтърпяващ присъдата си в Сливенския затвор. ОК 
на БКП организира бягство от затвора и със съдействието на съидей-
ници той успява да избяга – 1943 г. Крие се в Русе известно време и 
накрая отива при обущаря Адем Джинниев, с прозвището Дженазие, с 
когото се познавал по-отрано. Водят разговор къде може да се скрие и 
да е на безопасно място. Адем Джинниев изпраща Коста Момчилов до 
негови роднини в Глоджево, той стига до мелницата „Чукур Пънар“ във 
Ветовско землище. Там, в мелницата, като машинист е работил Кяшиф 
Торлаклъев от с. Глоджево. Момчилов му казва, че отива на гости на 
Мухарем Халаджов, но не го знае къде живее. Като свършва работно-
то време, Кяшиф спира мелницата да работи и привечер са тръгнали 
за Глоджево с мотоциклета на Кяшиф. Отиват до къщата на Халаджов. 
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Коста Момчилов слиза от мотоциклета, а Кяшиф си отива вкъщи. Му-
харем Халаджов посреща „госта“ – щом го праща Адем Джинниев, ве-
черяли и разговаряли по каква работа е в Глоджево. Момчилов обяснява 
каква е причината да дойде в Глоджево. Мухарем му казва, че той не 
може да поеме отговорност да го скрие. Той седи у Мухарем два дни. 
През това време се свързва с Бекир Солаков, след това – и с Мустафа 
Солаков, и се премества у тях. Крие се в тяхната къща от м. септември 
1943 г. до септември 1944 г., където е поддържан с храна, дрехи и всичко 
необходимо.

Къщата на братя Бекир и Мустафа Солакови

            
                        Бекир Мюмюнов Солаков       Мустафа Мюмюнов Солаков

По време на престоя си в Глоджево Коста Момчилов ръководи гло-
джевската партийна организация, извършва активна просветна дейност, 
говори на добър турски език – против режима на цар Борис, против 
беднотията и недоимъка. Посещават го изключително бедни хора, той ги 
запознава с вътрешната политическа обстановка, обяснява им войната 
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със СССР. Обяснява им защо вечер прелитат цели ескадрили английски 
и американски самолети да бомбардират Гюргево, петролните кладенци 
в Румъния. Всичката тази агитация той я върши в одаите, където се съ-
бира населението в дългите зимни нощи. Докато Коста Момчилов е бил 
в къщата на братята Солакови, идва Никола Попов – член на ЦК и секре-
тар на ОК на партията в Русе. Никола Попов, чрез Коста Момчилов и 
Мустафа Солаков, се среща с Деньо Йорданов Денчев, който олицетво-
рява партийната организация в селото. Срещата се състои в къщата на 
Деньо Йорданов. Разисквали по организационния строеж, за масовиза-
ция на партията с честни и предани хора, за набавяне на оръжие на ПО и 
за издръжката на Коста Момчилов. По организационните въпроси разго-
ворът се снема на равнище на ПО и се бележат мерки за активизиране на 
партийните членове. 

Коста Петров Момчилов – 
партизанин

Никола Великов Попов – 
член на ЦК на БКП и секретар 

на ОК на БКП – Русе

В края на 1943 г. и първата половина на 1944 г. партийната организа-
ция наброява 17 членове. А това са именно: Петър Колев Василев, Деньо 
Йорданов, Иван Янев, Христо Драганов, Мустафа Солаков, Бекир Со-
лаков, Ганчо Тодоров, Славчо Петков, Георги Пенчев Василев, Камбер 
Ахмедов Камберов, Йордан Андреев, Тотю Иванов Рачев, Тодор Минков 
Сачев, Иван Станев Гайдаров, Кръстьо Василев Драганов, Георги Даска-
лов и Геро Гроздев.

Кметът Георги Захариев беше културен човек, възпитан и добре схва-
щаше накъде отиват нещата. Сигурно беше наясно за нелегалната дей-
ност на партията в Глоджево, за дейността на интернираните комунисти 
от други краища на България, но не е предприел мерки срещу когото и 
да е, кметът се ползваше сред населението с добър авторитет. Също така 
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общинските стражари Гатьо Гатев, известен с прозвището Гатьо чауш, и 
Стефан Паликрушев не са издевателствали над населението и се ползва-
ха с уважение сред хората.“

Завземане на властта на 09.09.1944 г.
„В 5 ч. сутринта се отправих към джамийското кафене срещу Общи-

ната – казва Иван Янев. – Срещнах един камион руски войници. Камио-
нът спря на шосето пред кафенето, извадиха една карта и попитаха колко 
км е до Сеново, аз им показах пръстите на двете си ръце, понеже не зная 
езика, те се засмяха, но разбрах, че те разбраха, че е 10 км, и камионът 
продължи за Сеново. В 6 ч. сутринта от Каменово пристигна Петър То-
доров, политически функционер към Околийския комитет на партията,  
и Димитър Попов, искаха среща с Деньо Йорданов. Отидохме с двамата 
у Деньо Йорданов. На срещата той каза, че руските войски са премина-
ли Дунава и са в Добруджа. ОК на БКП нарежда да се смени властта в 
селото. След разговора Петър Тодоров и Димитър Попов си тръгнаха, 
Иван Янев ги придружи до каруцата, с която те бяха дошли от Каменово, 
след което отива в Общината. Д. Йорданов взема оръжието си и заедно 
с Христо Драганов, Тотю Иванов, отиват в къщата на кмета Георги Заха-
риев, часът е бил 8 ч. сутринта. Те му казват, че правителството е падна-
ло, и трябва да дойде в Общината, да предаде оръжието и касата със 
секретните документи. Той отговаря: научих новината, даже и това, че 
русите са минали и Дунава. Взема си палтото и заедно, без да оказва 
съпротива или да проявява неприязън към новите „управляващи“, оти-
ват в Общината. В Общината при подписването на протокола са: Деньо 
Йорданов, Петър Колев, Иван Янев, Тотю Иванов, Христо Драганов. По-
викват секретар-бирника и в присъствието на кмета и секретар-бирника 
описват колко пари има в касата и какви документи, съставят протокол, 
който подписват. Кметът и секретар-бирникът, от една страна, и от друга 
– Деньо Йорданов и Христо Драганов. Кметът изпраща да повикат два-
мата стражари – Гатьо Гатев и Стефан Пеков, и те си предават оръжието. 
Но са им казали, че остават на разположение на новата власт, с оглед, ако 
станат размирици, да се използва техният авторитет, след което те осво-
бождават кмета, секретар-бирника, полицаите и останалите чиновници. 
През това време дойдоха младежите Пенчо Дяков, Димитър Аврамов, 
Иван Игнатов, Васил Стоянов, Стоян Стефанов Недев и Нейко Мичев, 
които окачиха на камбанарията на Общината червено знаме.

Войските на Трети украински фронт, под командването на маршал 
Толбухин, бяха готови да атакуват противника, но българските грани-
ци са отворени. Народът от градове и села е готов да посрещне с хляб 
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и сол освободителите. Навсякъде из страната българският народ, обле-
чен в празнична премяна, с музика, песни и цветя посрещна съветски-
те войски, за да продължи после с тях настъплението срещу немската 
армия. На 09.09.1944 г. българското правителство сключи примирие със 
СССР и стана съюзник във войната срещу Германия. 

Посрещане на Съветската армия
На 08.09.1944 г. вечерта в с. Глоджево се провежда общоселско събра-

ние, партийната организация организира посрещането на Съветската 
армия, която беше вече пристигнала в околийския център Кубрат. За 
целта, под ръководството на Деньо Йорданов и интернираните Георги 
Пенчев, Гочо Грозев и Георги Даскалов от Пловдив, организират три ка-
руци, с които да отидат в Кубрат, за да посрещат съветските войски. Ка-
руцари са: Тотю Иванов Рачев, Хюсеин Арифов Джебе и Васил Петков 
Паликрушев. Младежите от село организират изрисуване на образите 
на Ленин и Сталин от студента от Художествената академия Венко Ко-
лов Станев, по-късно – виден професор с международни изяви. Слагат 
портретите на каруците и се качват в тях. Посрещачи са: Деньо Йорда-
нов, Георги Пенчев, Георги Даскалов и Гочо Грозев, Иван Янев, Христо 
Драганов, Адем Камберов, Камбер Камберов, Ариф Татар, Мустафа Со-
лаков, Бекир Солаков, Ш. М. Хаджиоглу, Адем Чилев – учител, младе-
жите и учениците Пенчо Дяков, Стойчо Георгиев, Димитър Аврамов, 
Иван Игнатов, Стоян Стефанов, Нейко Мишев, Донка Колева, Иванка 
Аврамова, Величка Иванова Нойкова, Мария Драганова, Череза, Венко 
Станев, Н. Петков Стойчев, Тодор Цветанов Тодоров. Ентусиазирани 
млади и стари хора тръгват по шосето за Кубрат да посрещат Съветска-
та армия. Посрещачите тръгват на 09.09. за Кубрат, където са очаквали, 
че ще бъдат войниците. Срещата обаче става в Глоджевско землище, в 
местността Чепелдже, близо до гората за Кубрат. Посрещачите срещат 
един камион с войници, които, като виждат навалицата, спират камио-
на. Ние тръгнахме към тях, носейки портретите на Ленин и Сталин, ръ-
кувахме се, жените дадоха цветя на войниците, а Деньо Йорданов ги 
посрещна с хляб и сол, които поднесе на капитана, командир на войни-
ците. Получи се много трогателна среща. Оказа се, че това е челен отряд 
от военната част, която ще премине през Глоджево. Основните сили са 
били назад. След срещата камионът продължи през Глоджево по посока 
Сеново, а ние, посрещачите, решихме да отидем до Кубрат с мисълта, 
че там ще се състои голям митинг за посрещане на основните сили. В 
гр. Кубрат се състоя митинг, на който говориха околийският управител 
на гр. Кубрат и командирът на войсковата част – полковник Игор Ива-
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нович. След приключване на митинга се върнахме в Глоджево и си оти-
дохме всички по домовете си.“ 

Първото легално събрание на партийната организация в Глоджево се 
проведе на 13.09.1944 г. Събранието се проведе в салона на читалището. 
Председател на събранието беше Деньо Йорданов. Дневният ред беше 
от една-единствена точка, приемане на нови членове в съществуващата 
вече партийна организация в с. Глоджево. Докладчик на събранието е 
Георги Пенчев Василев, интерниран в Глоджево, който изясни целите и 
задачите, които стоят пред организацията, и прочете устава. След стана-
лите разисквания и отговори на зададените въпроси членовете гласуваха 
амблок приемането на новите членове. На това събрание бяха приети 
всичко 399 членове. За секретар на ПО е избран с пълно болшинство д-р 
Цвятко Цеков – лекар.

В това време започна укрепване на народната власт. ПО като управля-
ваща партия поема целия обществено-политически живот на селото. 
Новите управляващи са без опит в управлението, а икономическите 
трудности не са били малко. В този момент и класовата съпротива за-
почва да нараства. С всичко това трябва да се справи ПО.

След 1944 г. партийната организация се ръководеше от ОК на БКП в 
Кубрат и от ОК на БКП гр. Русе. Идваха подготвени инструктори, които 
оказваха помощ на място.

След укрепването на народната власт в годините 1950 – 1955, се про-
мени и структурата на партийната организация. В с. Глоджево се избра 
Общински комитет на БКП, а в различните сфери на народното стопанс-
тво се учредиха първични партийни организации: в училището, в ПК 
„Защита“, в ТКЗС. Така беше обхванат общественият живот на село-
то. Общинският партиен комитет кадруваше всички работещи, а ново-
назначени се одобряваха от ОбК на БКП. Водеше се строг контрол по 
изпълнение на производствените планове на стопанските организации. 
Наблюдаваше се учебният процес и възпитанието на учениците. Оказва-
ше се строг контрол на дейността на читалището. Здравеопазването се 
водеше на ежедневен отчет. Цялостната дейност на обществено-полити-
ческия живот се ръководеше от Общинския партиен комитет.

След 1975 г. голяма част от българския етнос се изсели в градове-
те Кубрат, Разград, Русе, Варна, Велико Търново, София. Населението 
драстично намаля – от 5069 души през 1965 г. на 3467 през 2001 г. С 
изтичането на част от населението драстично спадна и интелектуалното 
ниво на жителите на Глоджево. Най-будните търсеха изява в столицата и 
големите окръжни градове, което доведе до спад на темпа на обществе-
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но-политическия живот. Не се провеждаха вече масови мероприятия. 
Остро се почувства пасивността, изчакване на събитията. Животът в 
Глоджево вървеше след събитията.

Първи стъпки за укрепването на народната власт
Работата в Глоджево се водеше от Деньо Йорданов, Петър Колев Ва-

силев, Иван Янев Панев, Георги Пенчев Василев (интерниран) и привле-
чените Мустафа Солаков, Ариф Татаров и Насуф Бекирходжа.

10 септември го посветихме на битовото уреждане на войсковата част, 
която остана в Глоджево. Вечерта на 10.09. се събират Деньо Йорданов 
Денчев, Петър Колев Василев, Иван Янев Панев, Георги Пенчев Ва-
силев. Телефонът не работеше, нямаше връзка нито с Кубрат, нито с 
Русе. Нямаше и информация има ли ново правителство. Глоджево беше 
пълно с войници и офицери. Сутринта на 11.09.1944 г. Деньо Йорданов 
и Иван Янев отиват до Околийското управление в гр. Кубрат, за да по-
лучат указание какво ще се прави по-нататък, с мотора на Величко Са-
вов. Опасявайки се, че може да го вземат руснаците, издават документ, 
че притежателите на мотоциклета представляват официалната власт в 
с. Глоджево. Участниците в това пътуване си спомнят: „Взехме писмото 
и тръгнахме за гр. Кубрат. Отидохме в Околийското управление, където 
намерихме Лазар Нанков – бивш кмет на Кубрат, в момента изпълняваше 
длъжността околийски управител. Искахме да ни информира за обста-
новката. Той каза, че тази сутрин партийните членове са го поставили за 
околийски управител, назначихме и пуснахме из града милиция. Каза, 
че е изпратил човек с каруца в Русе, понеже телефоните не работят, да 
вземе сведения какво става в България, за да може окръжният управител 
да даде указания какво да направим. Ние му казахме, че той трябва да 
смени всички стари кметове в околията. Но той отговори, че няма транс-
порт, защото конете на Околийското управление заедно с файтона са ги 
взели руските войски, и натовари нас, понеже се движим бързо с мото-
циклет, да отидем да сменим кметовете в Беловец, Тетово и Смирненс-
ки. Веднага тръгнахме за с. Беловец, кмета го нямаше и не можеха да 
го намерят. Дойде бирникът и изпрати да повикат Цоньо Бунарджиев – 
стар партиен член от Беловец. Наредихме на бирника да сложи в касата 
дневници, които бяха на бюрото на кмета, и да запечата касата. В наше 
присъствие даде ключа на бай Цоньо. Бирника го отстранихме от работа 
заедно с останалите чиновници. На бай Цоньо наредихме да повика ста-
ри членове на БКП и БЗНС и да им каже, че кметът е сменен, да осигурят 
дежурство в Общината и да чакат нови указания. 

В с. Тетово ни посрещна в Общината новият кмет и трима акти-
висти. Те казаха, че вчера са извършили смяната. Всичко е минало тихо 
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и спокойно, а старият кмет не е създал проблеми. Но понеже нямаме 
информация какво става в България, изпратихме куриер до Кубрат да 
получи указания от околийския управител.

В с. Смирненски ни посрещнаха в Общината новите управляващи, 
които разказаха: партийната организация се събрала, след като по радио-
то са разбрали, че има ново правителство. Направили са смяна на кмета, 
привлекли са четирима активисти, които са като милиция в селото. Да 
изпълнява длъжността кмет, са определили един млад учител. Предадох-
ме им указанията на околийския управител и тръгнахме за Глоджево. 

Излизайки от село Смирненски, се пукна гумата на мотора. Д. Йорда-
нов ми каза: „Ти отивай право през гората в Глоджево и виж какво става 
там, а аз като намеря гума, ще се прибера веднага“. Връщам се в село, 
но Деньо го няма. В Общината заварих Петър Колев, който ми казва, 
че руските войски са взели няколко чифта коне и каруци. Пострадали 
са много Станьо Борисов и Хюсеин Ариф Джебе. Предложих му да се 
срещнем с коменданта. Преводач беше дядо Стефан. При срещата с ко-
менданта казахме, че войниците са взели коне и каруци. Той отговори, 
че техните войници ще вземат каквото им е нужно за фронта, защото те 
идват от Москва с битки, които ще продължат до Берлин. Така се про-
веде тази среща с коменданта. Прибрахме се в Общината четиримата 
– Деньо Йорданов, Петър Колев, Иван Янев, Христо Драганов. Дойде 
един военен артелчик и поиска за 10 септември да приготвим ядене за 
1000 войници. Той говореше на руски и ние не го разбирахме. Наложи се 
да повикаме дядо Стефан Бойчинов, който е работил в Русия 15 години 
като градинар и говори добре руски.

Изградихме щаб, който да се заеме с осигуряването на храната. Иска-
ха от нас осигуряване на месо на живи животни и хляб. Повикахме 
бившия полицай Гатьо Гатев и предадохме към него Мустафа Солаков, 
Насуф Бекирходжа и Юмер Абтула Небовлу. С тях тръгва и военният 
артелчик. Отиват при овчаря Иван Панов, договарят цена и той отделя 
50 бр. овце. Военният артелчик заплаща овцете и ги подкарват на поля-
ната Керезли харман, където са дислоцирани първите части от войската. 
Предават овцете на военната кухня. Осигуряването на хляб беше по-т-
рудно. Бихме барабана всяка къща да опече по една фурна хляб, който 
на 10.09. трябва да се донесе на джамийското кафене, откъдето щяха да 
вземат хляба военните. Не знаехме колко време тази част ще остане в 
Глоджево, затова наредихме на мелничарите Стефан и Тодор Пушевски 
да смелят 1000 кг пшеница. Брашното дадохме на фурната, за фурна-
джия повиках ме Къньо Стоянов и така осигурихме хляб за войската. 

В Общината дойде един от командирите на войсковата част и поиска 
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да осигурим квартири за офицерите. Настанихме ги в къщите на Илия 
Петров, където след това остана комендантството, на Вельо Павлов, на 
Деньо Йорданов и на Недьо Маринов Недев.

Изпращане на руските войски
На 13.09. изпратихме войската, част от която пребивава в Глоджево 

от 10.09. до 12.09. включително. През това време са преоборудвани ка-
мионите, мунициите, извърши се попълнение на бойната готовност. При 
изпращането на военните се организира митинг на площада пред Общи-
ната, на който говори комендантът Григорий Братишчев, капитан 1-ви 
ранг. От Глоджево говори кметът на общината Деньо Йорданов.“ 

Григорий Братишчев – капитан първи ранг, 
комендант на руските войски в с. Глоджево

Димитровска пионерска организация „Септемврийче“
Димитровската пионерска организация „Септемврийче в Народна 

република България е създадена на 02.11.1944 г. с решение 7, т. 16 на 
Политбюро на ЦК на БКП, което възлага на РМС „като пръв помощник 
и резерв на партията“ да изгради детско-юношеска пионерска органи-
зация и да се заеме с нейното пряко ръководство. Членовете на тази 
организация да са деца между 9- и 14-годишна възраст. Всекидневната 
им дейност се осъществява под ръководството на Димитровския кому-
нистически младежки съюз. Към 1967 г. членовете на ДПО „Септемв-
рийче“ наброяват приблизително 700 000 деца, а ненавършили девет 
години също имат своя организация – „Чавдарче“. Визуално разликата 
между двете организации е връзката, която е небесносиня при чавдарче-
тата и червена за пионерите. След 14-годишна възраст членовете на ДПО 
„Септемврийче“ стават комсомолци, като постъпват в ДКМС, младежка 
комунистическа организация, подчинена на БКП. Пионерите са ръко-
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водени от Комсомола по поръчение на управляващата в страната Кому-
нистическа партия. Централният комитет на ДКМС създава Централния 
център на ДПО „Септемврийче“. Пионерската организация е разделена 
на отряди и дружини с отрядни и дружинни председатели и ръководи-
тели. Най-висш орган на организацията е Републиканският пионерски 
събор. Преди деветосептемврийския преврат през 1944 г. по подобен на-
чин е организирана казионната организация „Бранник“ в България.

Целта на пионерското движение е да възпитава децата в трудолюбие 
и дисциплина. Но наред с тези положителни качества то учи на подчи-
нение и подготовка за живот в тоталитарна държава. За да осъществи 
тези си цели, правителството изгражда и поема издръжката на стоти-
ци пионерски домове, лагери, станции на младите техници, пионерски 
стаи и кабинети, школи по изкуствата и редица спортни съоръжения и 
състезания. Днешната Семинария в София е била Централен пионерски 
дворец по време на социализма. 

Димитровската пионерска организация „Септемврийче“ се изгражда 
на учебно-териториален признак и има следната структура: окръжни, 
градски, районни и общински организации, дружини, отряди със звена и 
чети „Чавдарче“. За организиране на разностранната работа с пионерите 
се създават и команди, кръжоци, секции по интереси и местожителство. 

Ето какво разказва Недялка Димова Недева, дружинен ръководител в 
с. Глоджево през 1959/1960 учебна година за двете училища – Българс-
кото и Турското, слети в едно: „Бях назначена като дружинен ръководи-
тел заедно с Риза Ибрахимов. Учениците от двете училища бяха събрани 
в една пионерска дружина. Учениците от 1-ви и 2-ри клас организираха 
чета „Чавдарче“. Всяка година на Трети март учениците от 1-ви клас се 
приемаха в четата „Чавдарче”. От трети клас учениците бяха приема-
ни в ДПО „Септемврийче“. Първи ставаха пионери отличниците и най- 
прилежните, от 3-ти до 7-и клас, а след това отиваха в Комсомола. Често 
приемането в ДПО „Септемврийче“ ставаше пред паметника на Альо-
ша в Русе, на връх Шипка и на връх Бузлуджа. Провеждаха се много 
пионерски мероприятия, честване на патроните на пионерските отряди 
– Митко Палаузов, Лиляна Димитрова, Вела Пеева и др. ТКЗС се гриже-
ше и за пионерите. Във връзка с това построи местен пионерски лагер 
във Ветовската гора. Една година пионерите бяха изпратени безплатно 
на лагер в Балкана – в Ганчовец. Често първенците бяха изпращани във 
Воден (сега ловна резиденция), където се провеждаха различни състеза-
ния: ориентиране, надпявания, игра на народна топка, футбол, волейбол 
и други мероприятия.
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Всяка година се провеждаха фестивали за надпяване, рецитали върху 
творчеството на известни поети. Интересни бяха и спортните състеза-
ния „Бързи, смели и сръчни“, с голям интерес пионерите участваха в 
тези мероприятия“.

Работнически младежки съюз (РМС)
Ремсовата организация в Глоджево е учредена на 20.12.1944 г. със 

секретар Стоян Недев и членове: Иван Петров Игнатов, Нейко Мишев, 
Пенчо Дяков, Димитър Аврамов, Димитър Василев Паликрушев, Кольо 
Костадинов, Марин Недев, Недко Димитров, Георги Добрев и др.

От 12.1947 г. РМС се вля в Съюза на народната младеж (СНМ).Тогава 
организацията в Глоджево се масовизира и в нея влязоха: Райко Коста-
динов Раев, Божидар Манев, Христо Николов Крушков, Георги Иванов 
Янев, Иван Дочев Караиванов, Гено Костадинов Генов, Шефкет Карасю-
лейманов и много други младежи. Младежката организация с готовност 
се включваше в благоустрояването на населеното място, при залесяване 
на горското стопанство и особено при върховите моменти на полска-
та работа в ТКЗС. Читалищният салон постоянно бе оживен, изнасяха 
се сказки, беседи, театрални постановки, имаше концертно рисуване, 
честваха се бележити дати. 

С предаванията „Костадин и Миладин“, и особено с „Люта чушка“, 
се критикуваха допуснати грешки в работата на стопанството, потреби-
телната кооперация, Здравната служба, училищата и целия обществен 
живот на селото. Божидар Манев, който беше студент в Театралния инс-
титут, скрит зад завеса на балкона на читалището, поднасяше хумор, 
който жегваше някои пропуски в селото, а на площада пред читалището 
се е събрало голямо множество, което слуша предаванията. Младежката 
организация водеше съревнованието в ТКЗС и предприятията в селото.

Спомням си първия брой на изданието на „Стенвестник“, където 
полевъдните бригади бяха класирани и изобразени по оригинален на-
чин: първото място – на лек автомобил; второ – на камион; следващите 
– на кон, на магаре, и накрая – на костенурка – бригадата с най-лошо 
изпълнение на задачите. 

В събота и неделя през петдесетте до седемдесетте години младе-
жите от гимназиите и студентите, върнали се във ваканция, и местните 
младежи се разхождаха по така нареченото „движение“, което започва-
ше от дома на Ив. Попов (сега Новото училище) по шосето за Ветово 
до последната къща на Иван Дончев (сега къща на Сюлейман Пашев). 
„Движението“ беше двупосочно, по 5–6 души в редица, разстоянието е 
1,50 км. 
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Младежите бяха барометър на живота в Глоджево, а в онези години 
този живот беше много активен.

Български земеделски народен съюз
Новите заселници в с. Глоджево, освен бакалите, търговците и тези, 

които са в администрацията на Общината, и зараждащите се нови 
структури, се занимават със земеделие. Всеки се е сдобил с парче земя, 
закупил е крава и каруца, кон и биволица. Осигурили са си по няколко 
овчици, коза, а най-бедните – магаре, и се захващат със земеделие, за да 
осигурят прехраната на семейството си. Съидейници обсъждат изготвя-
нето на устав на Земеделската дружба. При изготвянето на устава те 
ползват като модел устава на Земеделската дружба от с. Ново село, Ру-
сенско, което е родното село на дядо Ботьо Станев. Вечер, събрани в 
кафенето, обсъждат на чаша кафе ползата от такава организация, едни 
предлагат едно, други предлагат друго, но всички са убедени в право-
тата да има организация, която да ги закриля. Те се събират в дома на 
Ботьо Станев и на 03.12.1914 г. решават да учредят Земеделска дружба 
по идеологията на БЗНС. 

Съидейниците, които са 16 на брой, прочитат устава, изготвен от дядо 
Ботьо Несторов Станев. Заявяват, че го одобряват, и се подписват под 
устава като учредители на новоучредената Земеделска дружба с партий-
на идеология на БЗНС. Уставът е приет като основен документ на Зе-
меделската дружба в с. Глоджево.Учредителите на дружбата са: Ботьо 
Несторов Станев, който е основател на читалището в Глоджево, осно-
вател и първи председател на потребителната кооперация в Глоджево, 
Нестор Ботев Станев, Кольо Станев Несторов, Нестор Станев Несто-
ров, Петър Недялков Костадински, Рачо Недялков Костадински, Станчо 
Илиев Джабаров, Симеон Петров Радев, Ангел Колчев, Аврам Радев 
Радевски, Ради Аврамов Радевски, Витан Симеонов Стойнов, Цвятко 
Цвятков Ганев, Ахмед Камберов Чобанхасанов, Ибрахим Сеферов, 
Махмуд Хафъз, Ибрахим Гариб.

Земеделската дружба в Глоджево е работила една година организиран 
партиен живот. Протоколите и документацията са се съхранявали в дядо 
Ботьо. Започват войните и голяма част от членовете на БЗНС – Глоджево 
са мобилизирани. Дейността на дружбата е слаба, да не кажем, че няма 
партиен живот. След военните години, през 1918 г., членовете на Земе-
делската дружба се завръщат по домовете си. Увеличава се членската 
маса на Земеделската дружба, активизира се дейността и заживява орга-
низиран партиен живот. Всички вземат активно участие на провеждани-
те събрания, правят се предложения за общи мероприятия и организира-
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не взаимопомощ между членовете.
През април 1923 г. избират за народен представител от Глоджево Ботьо 

Станев. На 09.06.1923 г. се извършва военен преврат и е убит Александър 
Стамболийски, идеологът на БЗНС, което води до отстъпление в дей-
ността на организацията. Започват арести, разследвания, интернирания, 
но независимо от всичко, Земеделската дружба запазва организационна-
та си структура и в близките дни пак под ръководството на дядо Ботьо 
заживява организационен живот. Организацията е претърпяла много 
несгоди и ограничения, трудности и заплахи, но стоически е преодоляла 
всичко това. На 09.09.1944 г. се определи като опозиция на новата власт.

Под влияние на Окръжното ръководство на БЗНС Земеделската 
дружба в Глоджево се преструктурира в опозиционен ЗМС. Тя водеше 
активна пропаганда против всички начинания на БКП и народната власт. 
Тогава, през 1945 г., официално се оформи опозиция от БЗНС, начело с 
Никола Д. Петков.

В с. Глоджево през 1946 г., в навечерието на законодателните избори, 
идва да проведе агитация представителят на Окръжното ръководство на 
БЗНС Петко Франгов – адвокат, придружен от един от синовете на проф. 
Цанко Бакалов и Петър Тодоров. 

За отбелязване е, че в първите години след 09.09.1944 г. се провежда-
ха много събрания, организирани от БКП и ОФ. На безпартийните жите-
ли на селото се разясняваше политиката на ОФ и народната власт. Бяха 
следвоенни години, хората бяха бедни, заредиха се сушави години, беше 
въведена купонна система. Нарядната система за предаване държавни 
доставки от зърно, месо и мляко продължаваше. Бяха неплодородни 
години, стопаните получаваха ниски добиви и не можеха да изпълнят 
нарядите. Имаше случаи на осъдени стопани, които не са издължили 
зърно по задължителните доставки. Такъв е случаят с Дяко Пенев Мо-
нев, осъден на 6 месеца лишаване от свобода за непредадени своевре-
менно определените количества фасул. Не по-различен е случаят с Ко-
льо Несторов, също осъден на една година лишаване от свобода. Имаше 
и други случаи, а не само тези.

Кмет по това време беше Юсуф Карабаджак, който беше принципен 
в работата на Общината и организираше Глоджево да се отчита своевре-
менно.

Опозицията използваше всички тези трудности и обвиняваше на-
родната власт в неправомерна политика и разрушаване имотите на хо-
рата. Трудностите бяха преодолени с много труд и усилия от страна на 
населението.

След 1956 г. и масовото създаване на ТКЗС членовете на БЗНС се 
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преориентираха. Дружбата в с. Глоджево се масовизира, организация-
та нарасна до 120 членове, влязоха хора с друго мислене. Организа-
цията се оглави от Добри Минков Станев и Костадин Иванов Костади-
нов като секретар на дружбата. От Централното ръководство на БЗНС 
приеха друг курс в отношенията си с БКП. На конгрес на БЗНС Георги 
Трайков обяви, че БЗНС приема програмата на БКП и с всички структу-
ри в страната ще работи за осъществяването на тази програма. Земе-
делската дружба през 1960 – 1980 г. на миналия век беше гръбнакът на 
производството в ТКЗС. Членове на БЗНС станаха: инженери, агрономи, 
бригадири. Най-добрите животновъди бяха сдружените земеделци, кои-
то бяха удостоени с високи правителствени отличия. Така в продълже-
ние на много години Земеделската дружба и партийната организация 
решаваха проблемите на жителите на с. Глоджево. Основни приоритети 
бяха: образованието, здравеопазването, благоустрояване, строителство 
на нови къщи и най-важното – повишаване на стандарта на живота. 

В навечерието на прехода – 1988 г., се получи разцепление в БЗНС: 
отделна организация беше БЗНС „Александър Стамболийски“ със секре-
тар Петър Танчев, БЗНС „Никола Петков“ със секретар Милан Дренчев, 
по-късно Пенко Барев се отдели в самостоятелен съюз. По време на 
прехода Анастасия Мозер стана секретар на БЗНС „Никола Петков“, но 
впоследствие напусна страната и се върна в САЩ, откъдето беше дошла. 
Петко Симеонов също отдели една част от членовете на БЗНС.

Направиха се много опити за обединение в общ съюз, но всички те 
останаха без резултат. Така съюзните членове на БЗНС останаха в безпъ-
тица.

Земеделската дружба в Глоджево е спяща клетка още от 1988 г., няма 
дейност, няма организационен живот. 

Движение за права и свободи
През 1991 г., м. януари, е учредено Движението за права и свободи 

в Глоджево. Фикрет Мехмед Ислям разказва как започва дейността на 
ДПС в Глоджево: „Централното ръководство на ДПС ме избра за коорди-
натор за Североизточна България. Насрочихме учредително събрание в 
читалището на с. Глоджево. Населението прояви голям интерес. Аз в 
качеството си на координатор на ДПС представлявах Централното ръко-
водство. Събранието бе с една-единствена точка: учредяване на органи-
зация на ДПС. Прочетох устава на движението и подложих на обсъжда-
не прочетеното. Зададоха се много въпроси, на които се отговори. След 
закриване на събранието се записаха много от присъстващите за членове 
на ДПС. На другия ден се проведе заседание, на което се конструира 
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ръководството: Фикрет Мехмед Ислям – председател, членове – Зейнеб 
Адемова Чилхасанова, Неджати Сюлейман Хашимов, Ахмед Ахмед, 
Анифе Карахафуз, инж. Айдън Мехмедов, Дауд Халибов.“.

Най-активна дейност движението развиваше при произвеждане на 
избори – парламентарни и президентски. Тогава организацията се спло-
тяваше и винаги са избирани представителите, които предлага ДПС. В 
подкрепа на това е фактът, че от 1998 г. за кметове на кметство Глоджево 
са избирани членове на ДПС. 

Фикрет Ислям, освен че е председател на ДПС, два мандата бе изби-
ран за кмет на Глоджево и един мандат като председател на Съвета в 
Община Ветово. 

Виждайки, че Централното ръководство на ДПС не допринася с нищо 
за подобрение на живота на членската маса, по върховете на ДПС за-
почна борба за власт и трупане на пари. Фикрет Ислям казва: „Аз не 
бях съгласен с този начин на управление и използване на гласовете на 
членската маса само за избори. Аз не можах да търпя това положение 
и през 2007 г. направих декларация пред Централното ръководство на 
ДПС: „ДПС само приказва, а членската маса е без работа, без доходи за 
препитание, болни изнемогват, няма социален елемент в политиката им, 
а при учредяването на ДПС обещаваха ли, обещаваха“.

ДПС в Глоджево се пое като общински председател от Баки Солак, 
който същевременно беше издигнат на поста заместник областен упра-
вител на гр. Русе, а по-късно става началник „Бюро социално осигуря-
ване“ гр. Ветово. И през неговото председателство животът на организа-
цията на ДПС в с. Глоджево не се променя. 

Събитие, което развълнува членската маса, е изграждането на партия-
та „Народна партия за свобода и достойнство“ на Касим Дал. Направи 
се организация за изграждане на структура в Глоджево. За неин лидер се 
провъзгласи Фикрет Мехмед Ислям, но учредяване на структура на тази 
партия не се получи. 

Очаква се регистрацията на партия ДОСТ. За да се види кои членове 
ще напуснат сегашното ДПС и какъв отлив ще има. 

ДПС е управляваща партия от 10.12.1998 г. до момента. Председател 
на ДПС в Глоджево е Илхан Басри Абтиходжев, който едновременно е 
кмет. 

Участие на глоджевци във войните
Балканската война започва на 05.10.1912 г. и продължава до 

30.05.1913 г. с участието на страните от т. нар. Балкански съюз: Бълга-
рия, Сърбия, Франция, Черна гора обявяват война на Османската импе-
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рия. Съперничеството между балканските страни достига своята връхна 
точка със започването на 16.06.1913 г. на Междусъюзническата война 
между страните от Балканския съюз. Причина за войната е спорът между 
членовете на съюза за разпределение на земите, отнети от османците. 
На 28 юни Румъния напада България, улеснена от обстоятелството, че 
българската армия воюва в Македония. Румънската войска, без да среща 
съпротива, достига до околностите на Разградски и Русенски окръг. Тази 
войскова единица се оттегля след подписването на Букурещкия договор 
на 28.06. с. г. На 16.09.1913 г. се подписва Цариградският договор между 
България и Османската империя. 

Само след една година започва нов военен конфликт – Първата све-
товна война. Воюващите страни се обединяват в две противостоящи коа-
лиции. От една страна, Антантата – Франция, Русия, Великобритания и 
Сърбия и много други държави, а от друга, Централните сили – Герма-
ния, Австро-Унгария, Османската империя и България. Непосредствен 
повод за започването на войната е Сараевският атентат на 28.06.1914 г., 
при който сръбски терорист убива австро-унгарския престолонаследник 
Франц Фердинанд. Конфликтът има по-дълбоки причини, водеща сред 
които е политиката на Великите сили за ново териториално разпределе-
ние на света. Участието на България в Първата световна война започва 
от 14.10.1915 г., когато Царство България обявява война на Кралство 
Сърбия, и продължава до 29.09.1918 г., когато със Солунското примирие 
страната капитулира. В един кратък период – от 1912 г. до 1918 г., Бълга-
рия преживява две национални катастрофи. 

След Освобождаването на България от османско иго започват тежките 
за българския народ войни – Сръбско-българската, Балканската, Между-
съюзническата, Първата и Втората световна война. Пряко участие в тях 
вземат и жители на Глоджево, много от които не се завръщат живи, а 
други са осакатени и инвалиди. От Глоджево няма участници в Балканс-
ката и Междусъюзническата война. 

През Втората световна война участници от Глоджево са: Кою Мари-
нов Балканджиев, Добри Минков Станев, Никола Колев Куцаров, Коста-
дин Иванов Костадинов, Иван Неделчев Караиванов, Гатьо Станчев Га-
тев, Георги Филипов Сейнов, Петър Ненов Костадинов, Дончо Иванов 
Петров и Тодор Христов Цанков.

В Първата световна война участват и не се завръщат по домовете си: 
Редник Салим Ибрахимов Тюлеовлу – 47 г., пета транспортна диви-

зия, починал на 18.02.1916 г. в болница в Априлово
Редник Махмуд Фейзулов Карасюлейманов – 44 г., 12-а – ЕТ дружина, 
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починал на 11.02.1917 г. в 1/9 Западна болница
Редник Мустафа Сюлейманов Забунов – 40 г., 5-а допълнителна дру-

жина, от 2-ра рота, починал на 04.02.1916 г. във ВМБ София
Редник Хасан Ибрахимов Сеферов – 31 г., 28-и п. п., 9-а, рота, почи-

нал на 23.03.1916 г. във ВМБ София
Редник Салим Абтулов Манафов – 53 г., 41-ви п. п., 7-а рота, починал 

на 03.06.1916 г. в МВБ гр. Ниш
Редник Сюлейман Яхя Мехмедов – 39 г., 18-а о. д., починал на 

09.08.1916 г. във ВБ гр. В. Търново
Редник Хасан Ахмедов Демиранов – 33 г., 43-ти п. п., 1-ва група, по-

чинал на 26.09.1916 г. край село Велошина, Битолско
Редник Рахим Сюлейманов Ислямов – 21 г., 43-ти п. п., 9-а, рота по-

чинал на 26.10.1916 г. на гара Дряново
Редник Рашид Даудов Късавелиев – 26 г., 41-ви п. п., починал на 

19.09.1916 г. в село Кокарджа, Тутраканско.
Редник Неджиб Самиев Аликузуев – 30 г., 33-ти п. п., 14-та рота, 9-а 

дивизия, починал на 10.11.1916 г. в гр. Битоля
Редник Бейтула Османов Чолаков – 32 г., 49-и п. п., 11-а рота, починал 

на 21.11.1916 г. в с. Градищница
Редник Билял Караосманов – 28 г., 43-ти п. п., 9-а рота, починал на 

14.10.1916 г. в завоя на р. Едена
Редник Али Хюсеинов Кючюков – 24 г., 43-ти п. п., 9-а рота, починал 

на 18.10.1916 г. в завоя на р. Едена
Редник Салим Исмаилов Халибоглу – 24 г., 43-ти п. п., 4-та рота, по-

чинал на 30.09.1916 г. в Каймак чалан
Редник Ахмед Реджебов Узунов – 24 г., 43-ти п. п., 6-а рота, починал 

на 30.09.1916 г. в Каймак чалан
Редник Юсуф Ахмедов Явашев – 28 г., 29-и Струмешки полк, 15-а 

рота, починал на 19.10.1916 г. в Сливница
Редник Мехмед Хасанов Кьосеоглу – 38 г., 49-и п. п., 11-а рота, почи-

нал на 25.10.1916 г. в МВБ В. Търново
Редник Рахим Д. Величолаков – 31 г., 7-и п. п., 2-ра рота, починал на 

18.11.1916 г. в с. Шурленци, Русенско 
Редник Салим Исмаилов Карасюлейманов – 22 г., 7-и п. д., 2-ра рота, 

починал на 18.11.1916 г. в с. Шурленци, Русенско
Редник Мехмед Мехмедов Алиев – 20 г., 47-и п. п., 7-а рота, починал 

на 30.12.1916 г. в с. Балтауовещи
Редник Зекерие Велиев Сакоглу – 22 г., 19-и п. п., 3-та рота, починал 

на 06.01.1917 г. в 2/4 западна болница.
Редник Хасан Хюсеинов Мемишев – 26 г., 41-ви п. п., 8-а рота, почи-
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нал на 01.12.1916 г. в Калугерени – Румъния
Редник Осман Алиев Ислямов – 30 г., 41-ви п. п., 5-а рота, починал на 

30.11.1916 г. в Чифлика Стрямба – Румъния
Редник Искендер Мехмедов Хасанов – 20 г., 7-и преславски полк, 4-та 

рота, починал на 27.12.1916 г. в с. Мачин – Сърбия
Редник Мехмед Алиев Данаджиев – 24 г., 7-а погранична дружина, 

починал на 12.01.1917 г. в Прилеп – Сърбия
Редник Хасан Хюсеинов Мехмедов – 20 г., 15-и п. д. п., 5-а рота, по-

чинал на 25.01.1917 г. в 3/5 дивизионен лазарет
Редник Добри Ралев Славов – 26 г., 15-и п. д. п., 5-а рота, починал на 

13.12.1916 г. в р. Лешница – Сърбия
Редник Салим Реджебов Джинниев – 19 г., 5-а п. д. п., 5-а рота, почи-

нал на 28.04.1917 г. в РВМБ
Редник Хюсеин Махмуд Кърсътлъ – 24 г., 21-ви страженски полк, 

10-а рота, починал на 27.11.1916 г. в р. Руфца – с. Крушевец
Редник Джафер Акифов Расимов – 25 г., 28-и стр. полк. 10-а рота, 

починал на 30.12.1917 г. в с. Орле – Сърбия
Ефрейтор Димитър Петков Мичев – 21 г., 19-и п. п., 4-та рота, почи-

нал на 12.04.1917 г. във ВБ Варна
Мл. под. Тицо Костадинов Георгиев – 24 г., починал на 14.06.1917 г. в 

р. Лешница – Сърбия
Редник Гатьо Костадинов Райков – 31 г., 5-и д. п., 5-а рота, починал на 

12.04.1917 г. в р. Лешница – Сърбия
Редник Юмер Мустафа Тетавалъ – 43 г., 5-и от. п., 7-а рота, починал 

на 05.02.1916 г. в с. Поени – Румъния
Редник Амиш Алиев Белберов – 25 г., 43-ти п. п., 4-та рота, починал 

на 21.03.1916 г. на стравинската позиция
Редник Сали Ибрахимов Зюлкюфов – 31 г., 11-и от. п., 9-а рота, почи-

нал на 14.05.1918 г. в Рушен, М. болница
Редник Рачо Драганов Кюмюрчев – 35 г., 70-и п. п., 8-а рота, починал 

на 22.05.1918 г. в м. Малък тамарол, Престанско
Редник Хюсеин Алиев Манафов – 28 г., 28-и стр. п., 12-а рота, почи-

нал на 18.10.1918 г. в м. на гр. Градищница
Редник Хюсеин Хасанов Халибов – 35 г., 18-а о. т. др., 2-ра рота, по-

чинал на 02.10.1918 г. в 2/4 армейска санитарна болница 
Редник Раим Ибрахимов Узунов – 29 г., 1-ви софийски полк Н.В.К. 

Ал. II. Починал на 17.09.1918 г. в гр. Битоле
Редник Витан Симеонов Стойнов – 39 г., 5-и д. п., 5-а рота, починал 

на 29.09.1918 г. в м. на Гарван – Щитска област
Редник Добри Колев
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Редник Димитър Петков
Редник Иринчо Петров
Редник Рачо Драганов 

Глоджевци, загинали по време на Втората световна война 
1. Кандидат-подофицер Георги Филипов Съйнов. Роден 1918 год. Слу-

жил в 31-ви пехотен Варненски полк, втора рота. Загинал на 31.11.1944 
год. с. Кота, Сърбия

2. Кандидат-подофицер Тодор Христов Цачев. Роден 1916 год. Служил 
във Втори армейски попълващ полк, първа рота. Загинал на 08.03.1944 г. 
в с. Мат, област Шиклош – Унгария

3. Ефрейтор Гатю Станчев Гатев. Роден 1922 год. 31-ви пехотен 
Варненски полк, втора рота. Загинал на 24.10.1944 год. в с. Нишки Бани, 
Сърбия

4. Ефрейтор Петър Генов Костадинов. Роден 1920 год. Служил в 
Осми конен полк, втори ескадрон. Загинал на 29.11.1944 год. в с. Крале-
во Вранско, Македония

5. Подофицер Дончо Иванов Петров. Роден 1920 год. Служил в Пети 
пехотен Дунавски полк, девета ударна рота. Загинал на 31.11.1944 год. в 
с. Дравош, Струмешко – Македония

6. Редник Витан Симеонов
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Гл. X ИЗСеЛВаНе В ТУРЦИЯ
След Освобождението на България от османско иго една малка част 

от населението на с. Глоджево се ориентира към Турция. Това са управ-
ляващите селото държавни служители на Османската империя и хора, 
приближени на властта или съдействали на управлението.

Този процес обхваща 1878 – 1905 г. За съжаление, не разполагаме с 
данни за имената на хората, които първи са се изселили през този пе-
риод. За продажба са обявени недвижими имоти, ниви, цели стада овце, 
крави и биволи и много работен добитък с каруците и инвентара. Обявя-
ването на тези имоти за продан привлича преселници от цяла България. 
Прииждат предприемчиви стопани, които купуват имоти и започват да 
развиват дейност. Това са хората, дошли от Върбица и Мусина, Търновс-
ко, Ново село, Русенско, и капанци от съседните села.

По-късно изселване има 1925 – 1926 г. В Турция се изселват следните 
едри земеделски стопани: Мехмед Дервиш, едър земеделски стопанин, 
притежаващ 200 дка ниви, стадо овце, няколко чифта работен добитък, 
Юзеир Ахмед, Ебазер Чапар, Фейзула Гарибов, Адем Рамаданов, Ахмед 
Ашиков, Хюсеин Чилев.

През 1952 г. е имало ново изселване. Напускат селото със семейства-
та си: Хасан Сюлейман Чапар, Дауд Хюсеин Чапар, Мехмед Далкаран, 
Мустафа Кулаклъ, Абтула Кулаклъ, Осман Мандик. 

През 1978 г. са се изселили: Осман Мехмед Чалъков – механизатор, 
Юсуф Ефраимов, Сали Ходжев, Сали Абтиходжа, Абтула Сеферов, 
Юмер Сеферов, Ибрахим Мехмед Келосман със сина си Айдън, който е 
машинен инженер, Фикрет Ибрахимов Генджев – минен инженер, Хасан 
Кочев – учител.

Възродителен процес
Както в цялата страна, така и в Глоджево се проведе политиката на 

правителството за смяна на арабските имена с български. За организа-
цията, провеждането и целите на възродителния процес има противоре-
чиви мнения. Нека да оставим историята да се произнесе по този фено-
мен.

През 1984 г., по време на възродителния процес, се изселва цялото 
население, изповядващо мюсюлманско вероизповедание в селото. Оста-
наха от 1200 семейства само 260 семейства, в това число 100 български 
семейства, 60 семейства копанари и около 120 семейства мюсюлмани. 

От така наречената голяма екскурзия се завърнаха почти всички жи-
тели, пътували до Република Турция. Само една малка част от изселили-
те се по време на възродителния процес остана в Турция. 
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Гл. XI ОБщеСТВеНО-ПОЛИТИЧеСКИЯТ 
жИВОТ ПРеЗ ПРеХОДНИЯ ПеРИОД

От 1989 г. започна нов обществено-политически строй. В земеде-
лието започна нов етап на развитие. Със ЗСПЗЗ се възстанови земята 
на собствениците на земеделска земя. Една голяма част от тях живееха 
извън Глоджево, други бяха в чужбина, не се интересуваха от парчето 
земя, която им се възстанови. Тези парцели бяха изоставени и буреняса-
ли, полето запустя. А тези собственици, които живееха на село, нямаше 
с какво да я обработват, жива тяга вече няма. Тракторите са разпрода-
дени, включително извън село, от ликвидационния съвет. Всичко това 
предизвика разговор между собственици на земя, какво ще направят 
възстановената им земя. Група собственици поканват на разговор ува-
жавания човек на село Георги Янев – агроном, който също е собственик 
на земеделска земя. Водят се разговори, ниви има, няма машини и жива 
тяга, с която да се обработват, липсват складове, липсва стопански двор. 
Стига се до решението да се изгради земеделска кооперация, на която 
членовете да получат от ликвидационния съвет срещу притежавания дя-
лов капитал трактори, инвентар и стопански постройки. Провежда се 
събрание за учредяване на кооперацията, за председател е избран Георги 
Янев – агроном с дългогодишен стаж по специалността си, бил е предсе-
дател на ТКЗС, човек с опит. Работата по учредяването започва в две 
направления – първо, регистрация в съда, и второ, получаване земя от 
поземлената комисия. 

Регистрацията стана бързо. Но отпускането на земя за обработка не 
ни се даде. Проведохме среща със заместник областен управител, адво-
ката Стоянов. Той каза: „Това, което сте го намислили, няма да стане. 
Вие трябва да разберете, че от тези сгради, които ги строиха комунисти-
те, ликвидационните съвети ще ги разбият и тухла върху тухла няма 
да остане“. Потърсихме съдействието на МЗХП, дирекция „Земя и зе-
меразделяне“, тя се оглавяваше от инж. Георги Динков. При срещата 
той каза: „Че земята е ваша и каквото искате, това може да направите с 
нея. Поземлената комисия в гр. Ветово трябва да ви възстанови земя-
та“. Взех ме писмо от МЗХП, представихме го във Ветово и след много 
забавяне, след като бяхме представили нотариални актове и решение, 
издадени от поземлената комисия, на нас ни се отпусна 3900 дка земя 
през 1992 г. Впоследствие кооперацията се разрасна и земята нарасна 
на 25 000 дка. Участвахме в провежданите търгове от ликвидационния 
съвет и срещу купюри на членовете получихме трактори, инвентар, с 
които започнахме сеитбата на есенните култури на 1992 г.
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Трудно се работеше. Всичко, което ни трябваше като консумативи, 
беше в недоимък. Парите никога не достигаха, особено през пролетната 
кампания. Трябват пари за семена, за хербициди, за нафта, а те все не 
достигаха. Два пъти съм залагал личния си апартамент пред банката, за 
да получим кредит. Трудно беше, защото управлението на СДС и офи-
циалните органи пречеха за развитието на новите кооперации. Но неза-
висимо от това, кооперацията просперираше. През 2000 г. аз се оттеглих 
от председателството. На мое място за председател на кооперацията 
беше избран Аврам Петров Аврамов. Той беше завършил учителския 
институт и беше директор на училището по дървообработка. Дойде с 
амбиция, но не можа да се разгърне. Първо, той не беше специалист, вто-
ро, нямаше паричен ресурс, банките много трудно разрешаваха кредит. 
Поради липса на паричен ресурс агротехническите мероприятия се про-
веждаха със закъснения, а това влошаваше икономическите резултати. 
Така той просъществува до 1995 г.

След смяната на Аврам Петров за председател на стопанството бе 
избран Атанас Нейков, завършил ВИФ – физкултурник. В момента на 
избирането си е учител по физкултура в училището във Ветово. Той за-
почва дейността си, без да има познание по земеделие. Главната сче-
товодителка го допълваше в управлението на кооперацията. В един 
момент те станаха семейство и кооперацията премина на еднолично 
управление. Трудовата дисциплина значително отслабна, за технологи-
ческа дисциплина и дума не можеше да става. С всяка измината година 
площите, които обработваше кооперацията, от 25 000 дка при основава-
нето, при Аврам Петров намаляха на 15 000 дка, при управлението на 
Атанас Нейков достигнаха 3100 дка (2015 г.). Поради незадоволителни 
икономически резултати кооперацията изпадна в неплатежоспособност. 
Нямаше пари за изплащане на рента на собствениците на земята. По-
редни 3 г. не е изплащана рента. Не достигат пари за заплати на персо-
нала, не се правят вноски за социално и пенсионно осигуряване. За да 
компенсират този недостатък, председателят и счетоводителят премина-
ха към продажба на тракторите, инвентара и сградите на кооперацията. 
Агенцията по приходите също си потърси вземането. Срещу задължение 
на стопанството АПП иззе един краварник за 200 бр. крави, оборудван с 
млекоохладителни вани, централен млекопровод и други екстри, и един 
зърнокомбайн марка „Джондер“. Агенцията по вземанията ги обяви на 
търг, те бяха изкупени от частни лица и така се закри задължението на 
кооперацията.

Кооператорите негодуваха, че така безогледно се продава имущество-
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то на кооперацията. Една част от сградите бяха продадени на майката 
на главната счетоводителка Любка Митева, и то на много ниски цени.
Това предизвика кооператори да подадат жалба до РП гр. Русе. Започна 
се разследване, което продължи цели 2 г. В крайна сметка прокуратурата 
оневини съпрузите Атанас и Галя Нейкови – председател и счетоводител 
на кооперацията, и сне отговорността от тях. 

В този момент не е извършена ликвидация на кооперацията, не е 
създаден баланс за стойност на дълготрайните материални активи и на-
личните парични средства и да се установи и разпредели по партидите 
на членовете на кооперацията, да станат правоимащи и да получат по-
лагащия им се дял. Атанас Нейков през 1995 г. се обяви за арендатор и с 
наличните машини и сгради започна земеделска дейност. 

Така в прехода към 2015 г. останаха да обработват земеделска земя: 
КООП „Житница“ с председател Мехмед Солак, обработващ 14 000 
дка земя; фирма „Клас Комерс-2“ ООД с управител Христо Димитров 
Христов с 12 000 дка обработваема земя; ЕООД „Мелина“ със собстве-
ник Абтула Хюсеин Джинни с 4000 дка обработваема земя; ЗП „Мехмед 
Кулаклъ“ – Мехмед Хюсеин Кулаклъ, обработващ 3400 дка обработвае-
ма земя; фирма „Деметра“ с управител Атанас Георгиев Нейков, обра-
ботващ 3000 дка земя; ЗП „Осман Апаз“ – Осман Хасан Апаз, обра-
ботващ 1600 дка обработваема земя; ЗП „Агро Гло“ с управител Юксел 
Ахмедов, обработващ 660 дка земя; Абтула Осман Катранджъ, обра-
ботващ 700 дка земя; ЗП „Кемран Османов“, обработващ 550 дка земя; 
Хюсеин Паша, обработващ 370 дка земя.

Землището на Глоджево се обработва добре, няма пустеещи площи. 
Всеки според възможностите си организира и произвежда земеделска 
продукция. Средният добив на дка е различен за различните земеполз-
ватели, при пшеницата той се движи от 350 до 709 кг/дка, слънчоглед 
– от 200 до 380 кг/дка, царевица – от 600 до 1100 кг/дка. Тези разли-
ки се дължат не само на провежданите агротехнически мероприятия, 
но и от материално-техническото снабдяване, разликата в тракторите и 
инвентара, но най-важното е осигуряването на семена от най-добрите 
хибриди, достатъчни по количество и качество, минерални торове, при-
ложението на хербицидите и фунгицидите. 

животновъдство
През прехода развитието на животновъдство в Глоджево е симво-

лично, има три стада овце: Али Раиф отглежда 200 бр. овце по програма 
на ЕС; Салим Касперов отглежда едно стадо от 100 бр. овце майки; Сали 
Тюлеовлу – 80 бр. овце, и едно сборно от личния двор на стопаните 150 
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бр.; кози – Мюзелиф Ахмед Яяджък отглежда 50 бр. кози; Юмер Амджа 
– 50 бр. кози, а говедовъдството е съсредоточено в 4-има стопани, това 
са: Аптула Звъна – 20 бр., Лютви Абтула – 20 бр., Рашид Шакир Келе-
шев – 15 бр. и Осман Рахманов – 10 бр. крави, и една сборна чарда от 
30 крави от личния двор на стопаните. Това в сравнение с отглежданите 
животни в ТКЗС бледнее, защото в ТКЗС имаше 2000 броя едър рогат 
добитък, 10 000 бр. овце, 1000 бр. свине. Читателят сам да направи извод 
какви са предимствата от влизането ни в ЕС. Защото сега млякото, месо-
то се внасят от ЕС, а ние ликвидирахме нашата действаща база.

През преходния период се получаваха субсидии по европейските 
програми: на единица площ – по 27 лв. на дка, агро-екология – 35 лв. на 
дка, натура – 15 лв. на дка, за произведени зеленчуци и овощни плодо-
ве, субсидия на глава: за отглеждане на овце, кози, крави, също така се 
участва по европейските програми с проекти за трактори, зърнокомбай-
ни и закупуване на животни. 

Начало на демократичните промени след 10.11.1989 г. 
Българският преход към демокрация и пазарна икономика – българс-

ката икономика от държавна централизирана планова система пре-
минава към пазарна икономика, основана на частната собственост. 
Настъпват социални дълбоки промени в обществото, едно от най-види-
мите следствия на прехода е сривът на благосъстоянието на огромно-
то мнозинство от гражданите, поради провалилата се приватизация на 
държавното имущество и формирането на една малка прослойка от 
4–5 % от населението, която по незаконен или полузаконен път натрупа 
доходи. Друга съществена причина за бедността е вторичното разпреде-
ление на средствата чрез държавните и обществени властови структури. 

През 2009 – 2010 г., след началото на прехода, България е все още 
най-бедната държава в ЕС със средна работна заплата 600 лв. Населе-
нието на България се стопява с 1 800 000 души по официални данни – от 
близо 9 000 000 през 1989 г. то се свива до 7 204 687 към юли 2009 г. 
Настъпващата през 80-те години демографска криза не бива овладяна. 
Раждаемостта намалява драстично, което бива обяснявано със страха и 
несигурността заради събитията.

Здравеопазването в България според Световната здравна организация 
през 1997 г. е на 92-ро място в света по резултати на лечението и на 
102-ро място, когато се включат показатели като ефективност на разхо-
дите и качество. Образованието търпи качествен спад като следствие 
на макроикономическите и обществени процеси. Жизненият стандарт 
и качеството на живота са по-ниски от средните за света. България е с 
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индекс на човешкото развитие 0,804. Стандартът на практика се понижа-
ва през 90-те години. Нетният БВП на глава от населението се понижава, 
като от 25-о място в света през 1988 г. – 21 г. по-късно България е на  
77-о място. Нетният брутен вътрешен продукт по курс на долара от 
1990 г. на глава от населението през годините е, както следва:

Страна 1950 1973 1989 1990 2009 2013
България 1651 5284 6217 5552 5916 7532
Сърбия 1585 4350 5917 5696 6702 6354
Румъния 1182 3477 3890 3525 9310 9001
Русия 2834 6058 – 6871 11 807 14 495

През прехода се проявяват негативните явления като силно при-
съствие на оранизираната престъпност, появилите се в началото на 90-те 
години на 20-и в. силови групировки като ВИС, СИК и др., и появата на 
т. нар. „мутри“ със символи за началото на организираната престъпност. 

България е първата страна в ЕС със спрени присъединителни фондо-
ве – през 2008 г. заради корупция и слаба администрация. България зае-
ма първо място по корупция в ЕС.

Събитията, случили се през прехода, намират пряко отражение в 
обществено-политическия живот на жителите на гр. Глоджево. Какво 
спечели и какво загуби глоджевското население с настъпилата промяна 
(демокрация).

Срив в благосъстоянието на населението
1. Населението на Глоджево загуби с влизането в сила на ликвида-

ционните съвети 1940 работни места, в това число СЕЛКООП – 40; ми-
ньори – 150; стъклозавода – 50; ТКЗС – 1700, от които в растениевъдство 
– 1200, в животновъдство – 360, механизация – 100, странични спомага-
телни предприятия – 40 души. Тези хора останаха без работа и без да се 
грижи някой за тях вече.

2. Населението на Глоджево загуби създадената материална база, 
средствата и оръдията на труда – трактори, комбайни, селскостопански 
инвентар, складове и съоръжения.

3. Загуби един цял подотрасъл – животновъдство, който беше с много 
добър потенциал за висока продуктивност. За 1 г. бяха изклани няколко 
хиляди бр. животни, в това число много ценен разплоден материал.

4. С ликвидацията на ТКЗС прекъсна действието на социално-бито-
вия фонд. От този фонд се поддържаха: безплатна храна – млечна кухня 
за приготвяне на храна за новородените, първо тези на членовете на 
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ТКЗС, а впоследствие – за всички новородени в Глоджево. Преустанови 
се помощта за болни граждани, при случай на смърт и други екстремни 
случаи в семейството. Спряха се помощите за ученици и студенти. Спря-
ха се стипендиите – средствата за издръжка на учащите се.

5. Гражданите на Глоджево консумираха хляб по себестойност далеч 
от цената на продавания хляб.

6. Загубиха ползването на почивки в балнеосанаториуми и почивни 
станции, разходите за които се поемаха от фонд Социално и битово 
предназначение. 

7. Кооператорите загубиха извършването на услуги по себестойност 
от МТП на ТКЗС.

8. Здравеопазване. Населението загуби безплатното лечение в по-
ликлиники и болници.

9. Образованието търпи качествен спад, безплатно образование и за-
дължително обучение на всяко дете.

10. През прехода бездействат читалището и клубовете.
11. Жизненият стандарт и качеството на живота са по-ниски от 

средните за света. 
12. А в замяна на всичко това жителите на гр. Глоджево получиха от 

ЕС по програмите за трудова заетост 32-ма души да работят по 14 дни по 
4 ч и им се плаща по 40 лв. на месец, плюс дърва за огрев от социални 
грижи. И втора програма СТРЛ – 12 души да работят по 8 ч за 6 м. и им 
се плаща минималната заплата. 

Търговия през преходния период до 2015 г.
С промяната на системата и след като СДС пое управлението, се даде 

възможност за развитие на частната собственост. Най-лесно бе да се за-
почне с търговия, защото производството не изисква да изградиш база, 
да закупиш машини, да осигуриш консумативи и да имаш работници.  
Всичко това изисква голям паричен ресурс, а търговията – вземаш, про-
даваш, възстановяваш си вложените пари. Ако си по-оправен да надхит-
риш клиента, и някой лев може да ти остане като печалба и да ги влагаш 
в разширено възпроизводство.

В самото начало много „нови търговци“ откриха магазини, фургони, 
будки, в които започнаха търговска дейност, но впоследствие много от 
тях се отказаха, да не казвам фалираха. Потребителната кооперация до 
1989 г. с наличните магазини снабдяваше населението с продоволствие, 
стоки за бита и конфекция дрехи. Поради силната конкуренция на нови-
те търговци кооперацията преустанови търговската си дейност. Собстве-
ната търговска база тя предостави срещу наем на новите търговци. Те 
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наемаха магазините, понеже няма материални и управленчески разходи, 
свалиха цената на предлаганите стоки, започна търговия при условията 
на пазарна икономика. Конкурираха най-напред Потребителната коо-
перация, а след това започна и конкуренция между отделните търговс-
ки фирми. В тази конкуренция успяха и развиха добра търговска дей-
ност: собственикът на супермаркета Неджми Ахмедов Хадживелиев; 
ЕТ „Севинч Кенели“ разкри продоволствен магазин, но след като су-
пермаркетът отвори врати, продоволственият магазин на Севинч Кенели 
преустанови дейността си. Севинч Кенели се специализира в доставка и 
продажба на строителни материали; ЕТ „Келосман“ започна да търгува 
с една количка, като продаваше цигари, а сега има продоволствени ма-
газини, един магазин със стоки за бита и магазин за търговия със строи-
телни материали; ЕТ „Сейдолски“ поддържа продоволствен магазин и 
модерна бинго зала с бар; ЕТ „Скорпион“ – Нуртен Ибошева, поддържа 
продоволствен магазин; Ибрахим Мусов – смесен магазин със стоки за 
бита и продоволствия; ЕТ „Селиме Сейдолска“ – продоволствен мага-
зин, който работи 24 ч. нонстоп; фирма „Бозмов“ – месарски магазин; 
братята Гюнай и Сунай Солакови поддържат закусвалня, това е цех за 
закуски, колективът добре се справя със сортимента на закуските – ня-
колко вида баници, милинки, гевреци, питки и др. Сутрин рано може да 
се види опашка от клиенти пред закусвалнята, но тя отговаря на изиск-
ванията на населението. Хюсеин Карасюлейманов поддържа закусвалня 
с дюнер кебап, фирма „Баран 13“, закусвалнята се прие като нещо ново. 
Намира добър прием сред населението, вратата винаги е отворена, има 
постоянно пресни, топли и вкусни закуски. Ресторант „МЕОС“ ООД – 
Метин Ахмедов стопанисва под наем ресторанта, Павлинка Аврамова 
поддържа магазин за дрехи, Мехмед Генджев – продоволствен магазин 
и кафене в Копанарската махала, работи повече на тефтер, Сезгин Ха-
джиислямов – продоволствен магазин, ЕТ „Севинч Томаш“ поддържа ка-
фене на центъра, има постоянен състав, работи денонощно, прави добър 
оборот, ЕТ „Уют“ – Ахмед Паша поддържа барче в центъра, работи де-
нонощно, радва се на редовна клиентела, има добър оборот, ЕТ „Джем“ 
– Рейхан Хаджиоглу поддържа магазин за конфекция, има постоянна 
клиентела, радва се на добър прием от населението. Айнур Тетавалъ 
поддържа магазин за конфекция, ЕТ „Христо Милев“ – магазин на земе-
делеца, в магазина работи Юксел Ахмедов, той обслужва населението с 
РЗ препарати. Преди населението ходеше за 20 грама препарат в Русе, 
Разград или Кубрат. Сега този проблем отпадна и най-вече може да по-
лучи квалифицирана информация, защото господин Ахмедов е агроном 
и може да даде полезни съвети. ЕТ „Хаджи Мемиш“ поддържа магазин 
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за бяла техника и мебели. 

Бензиностанции
Към 2015 г. в Глоджево има три бензиностанции – една със собственик 

„Мелина“ ЕООД – Аптула Хюсеин Джинниев, и 2 бр. бензиностанции 
на „Чакъров О11“ ЕОД – Неджмидин Чакъров. Собствениците на бензи-
ностанциите снабдяват ритмично с качествени горива населението на 
Глоджево. Криза за горива не е имало. 

Услуги на населението
Механизирани услуги. Функционират автосервизите на: ЕТ 

„Неджмидин Ахмед Чакър“; ЕТ „Шефкет Хаджиоглу“; ЕТ „Ружди 
Юсуф Белберов“; ЕТ „Айхан Хюсеин Саров“; ЕТ „Ерджан Руждиев Ха-
джиоглу“. В сервизите се извършва ремонт на двигатели, подмяна на 
износени резервни части, боядисване, подмяна и баланс на гуми.

В сервиза на ЕТ „Неджмидин Ахмед Чакър“ се извършва преглед 
на леките автомобили. Диагностичният пункт е утвърден от конт-
ролно - техническата инспекция гр. Русе.

Дърводелски услуги. Дърводелски услуги се извършваха от Ридван 
Пашев, който беше предприемач и сключваше договори не само за 
дребни услуги, но и цялостно обзавеждане на обекти в няколко окръ-
га, извършваше и дърворезбарски услуги. Замина на работа в ЕС и там 
разшири дейността си на територията на няколко европейски държави. 

Сега в Глоджево работят Севджан Юмергюве, който освен услуги на 
населението, изработва гардероби, салонни бюфети, също така наема 
обзавеждането на цели обекти. Дърводелски услуги се извършват и от 
Хюсеин Джавит Парсов и Мюведин Карасюлейманов. Те бичат трупи, 
правят дъски за шпонт, изработват врати, прозорци, облицоване на сте-
ни. 

Шивашки услуги. В момента в Глоджево работят 4 шивашки цеха 
– „Стил бод“ ЕОД, собственик е Осман Джинниев. В цеха работят 60 
жени шивачки. Работи по договор с германски фирми, които си донасят 
платовете, представят моделите, договарят цена на ишлемето и срока на 
доставка. Цехът изработва моделите на договорената дата, възложителят 
изпраща камион, придружен с лице, качествен контрольор, който прие-
ма готовата продукция – конфекция. Превеждат парите за стойността на 
ишлемето и вземат готовата продукция.

Шивашки цех „Карас“ ООД-63, собственик Мехмед Карасюлейма-
нов, работят 50 жени шивачки, също работи по договор с Германия. 

Шивашки цех към завод „Арда“ гр. Русе – работят 40 жени шивачки. 
Продукцията се договаря с представители на западни фирми заедно с 
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продукцията на завода.  Шивашки цех на „Хафизе Кекер“ – работят 10 
жени шивачки, тя работи чрез посредник.

алуминиева дограма. Алуминиева дограма се извършва в два от це-
ховете в Глоджево – Ахмед Риза Кърсътлъ и Кемран Осман Хаджидауд. 
Освен в Глоджево, те извършват услуги в целия регион. 

Бръснарски салон „Джино“. Салонът е собственост на Севим 
Фикрет Солаков. Образцово обзаведен бръснарски салон. Хигиената е 
на много високо равнище. Салонът работи по часов график, понеже има 
голяма клиентела. 

Дамски фризьорски салон е собственост на Севгюл Хасан Тъкъзо-
ва, която се радва на много клиенти и добър просперитет.

Горски дърворезачи. Горски дърворезачи са: Айдън Риза Ибрахим 
и Неждет Шюкрю. Като предприемачи наемат горски масив, който е 
предвиден за изсичане, наемат общи работници, изсичат дървета, на-
рязват ги на 1 м, стифират ги на 10 км от жп гарата и ги предават на 
Общината. 

Пазар. Това е най-старата форма на търговия между производители 
и потребители. Търговските взаимоотношения в далечното минало са 
били сделки в натура – стока за стока, по-късно се появяват паричните 
единици и търговията придобива друг характер – стока срещу пари. 

В Глоджево до 2000 г. пазар не е имало. По време на мандата на кме-
та Али Трайков се определи място и се направиха сергии за продажба 
на земеделски стоки – домати, лук, пипер, дребни зеленчуци, плодове, 
ябълки, сливи, круши, дини, пъпеши и др. Сергиите бяха наредени на 
тротоара на главната улица. Хората се струпваха, затрудняваше се дви-
жението на хора и коли. Видя се, че това място е тясно и не може функ-
ционално да се разположат щандовете на търговците, да се изложи сто-
ката и покаже изцяло на клиентите. 

През мандата на кмета Фикрет Ислям пазарът се премести на площа-
да до Общината. Този площад се оказа точното място за пазар. Площа-
дът се асфалтира. В някои пазарни дни, независимо че площадът е голям 
– над 20 дка площ, той се изпълваше с пазарджии, търговци и клиенти. 
Към пазара населението на Глоджево прояви голям интерес – независи-
мо от климатичните условия, дъжд или силно слънце, населението по-
сещаваше пазара. Особено хората от Добруджанската махала, която е на 
близо 2 км разстояние от мястото на пазара, бяха постоянни посетители 
на пазара. В пазарни дни жителите на Глоджево можеха да си купят на 
изгодна цена зеленчуци, промишлени произведения, предмети за бита, 
дрехи, одеяла, чаршафи, дюшеци и всичко необходимо за семейството.
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Този пазар се наложи като форма на общуване на населението с 
търговците, които продаваха своите стоки и се чувстваха като необходи-
мост от обществено-политическия живот в Глоджево. 

Интелектуални услуги. След като се ликвидираха старите структу-
ри – АПК, ТКЗС, Потребителна кооперация, сдружения и предприятия, 
на дневен ред излезе въпросът кой ще отчете дейността на новите земе-
делски производители, шивашки цехове, строители и др. 

Големите фирми като „Клас Комерс-2“ ООД, „Мелина“ ЕОД, ши-
вашките цехове на Мехмед Карасюлейман и Осман Джинниев потърси-
ха услугите на счетоводни къщи в градовете Разград, Русе и Кубрат. 

Необходимостта от счетоводни, икономически и финансови услуги 
предизвика учредяването на икономически бюра за услуги на фирми 
производителки на предмети за потребление и продукти за пазара.

Първата икономическа счетоводна къща е основана през 2012 г. от 
Айдън Еюб Яшар. Счетоводната къща ежедневно се разраства. Фирмата 
освен финансови услуги на фирми, извършва и услуги на населението 
като изплащане на вода, ток, телефон, парични преводи. В условията 
на пазарна икономика фирмата се появи и запуши, затвори една ниша, 
отворила се по време на прехода. В момента фирмата работи с 50 контра-
генти и извършва услуги на населението, като прилага много операции.
Фирмата се приема много добре от населението и се оценява нейната 
положителна роля в ежедневния живот на населението на гр. Глоджево.

Счетоводната къща на Айше Осман Сефер и Гюлтен Мехмед 
Кундаксъз извършва счетоводната дейност на земеделските производи-
тели, магазини, шивашки цехове, фирмата се приема добре от земеделс-
ките производители и цеховете. 

Правни услуги. Адвокатът от Русенска адвокатска колегия, Петко 
Ахмаков, обслужващ гр. Ветово от 2010 г., откри кантора в гр. Глоджево. 
Той работи 2 дни от седмицата, но те се оказаха като време недостатъчно 
да приема потока от правни проблеми на хилядите жители на Глоджево. 
Понеже времето не достига да се разгледат исканията на жителите на 
Глоджево, то една част от клиентите се прехвърлиха в дома му и канто-
рата във Ветово. Правните услуги, които извършва Петко Ахмаков, са 
една част. Онези, които не могат да бъдат обхванати от Петко Ахмаков, 
търсят правни услуги в Русе, Разград и Кубрат. Този вид дейност – инте-
лектуални услуги – се наложи в ежедневието на населението от Глодже-
во и се приема като нещо много необходимо. 
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Гл. XII ТРаДИЦИОННа МаТеРИаЛНа 
КУЛТУРа

жилище, домашна уредба, покъщнина, двор и стопански сгради
В Глоджево са познати няколко типа жилища – бордеи (землянки) 

– жилища до Освобождението на България, служили през вековете на 
местното население, жилища от периода 1903 – 1950 г. и такива след 
1950 г. 

Бордеи – бордеите са жилища на заселилите се в Глоджево черке-
зи. Във вестник „Знаме“, година I, бр. 21 от 06.07.1885 г. Христо Ботев 
пише:

„Едно от най-големите нещастия, които тегли нашият народ и което го 
убива и икономически, и политически, са черкезите, които в последните 
няколко години са наводнили почти всички краища на нашето отечество. 
Тези кръвопийци, пладнешки разбойници могат да ти запалят къщата, 
да ти отнемат добитъка, да те ограбят посред пътя, да те убият. Де, в кой 
ъгъл на земното кълбо стават подобни несправедливости и насилие?“– 
пита авторът на тази статия. Именно поради тези съображения населе-
нието на Глоджево не допуска черкезите да се заселят в селото. Общи-
ната им осигурява парцели за построяване на къщи и парцел за гробища. 

Бордеите представляват изкопани в земята две различни по големина 
помещения. В тях се влиза чрез няколко стъпала надолу. Входът е към 
външното помещение (външната стая), във второто се влиза през първата 
стая. Във външното помещение се намират гевгирът и огнището, разпо-
ложени по средата на стаята, разделящи двете помещения. Във втора-
та стая, „собата“, има иззидан келван (зидана печка), който се отоплява 
от огнището. Подът на двете помещения е от трамбована пръст. Двете 
жилищни пространства нямат таван. Върху необработените дървета на 
покривна конструкция се поставя шума (листа от дървета), върху нея се 
поставя слама и най-отгоре пръст. Пръстта и сламата запазват помеще-
нията от проникване на дъждовна вода.

Къщи до Освобождението
Първите жилища, заварени от 18-и в., това са къщи, стените на кои-

то са плетени от пръти. Върху стената се поставят греди – четвъртити 
дървета, върху които се нареждат гредите, върху гредите се поставят 
нацепени на две половинки по-дебели пръти, които се измазват с жълта 
пръст, смесена с мекина. Така се осигурява изолация в стаите от тава-
на. Прави се покривната конструкция и се покрива със слама. Вратите 
са от липови дъски или липови талпи, заковани на три кошака, бравата 
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представлява издадена напред от касата на вратата, специално изработе-
на с жлеб, в който влиза резе. Прозорците са облепени с табак (хартия), 
на долния ъгъл на прозореца с тесто е залепено малко стъкло 10/15см, 
откъдето жената туркиня гледа живота. Къщата е покрита със слама, 
която всяка година се подменя. Първата стая служи като преддверие 
за влизане във втората стая. По средата на стената, която разделя двете 
стаи, има изградено огнище, а във вътрешната стая има изградена печка, 
която се свързва с огнището, тя е изградена с парчета от цигански кере-
миди, замазана е с жълта пръст, която отоплява втората стая. На стената 
на средната стая има прозорче, на което се слага кандило, лампа, която 
осветява едновременно двете стаи. Уредбата в тази къща – в първата 
стая е огнището, в което се гори слама, слънчогледови стъбла, цареви-
чак, вършина, като осигурява топлината във втората стая. В първата стая 
има полици, върху които се поставят паници, сахани и други съдове за 
ежедневна употреба. Тук е качето за вода. На тавана има заковани две 
дъги от лескови пръти, в които се поставят нощвите за месене на хляб. 
Софрата, върху която се храни семейството, е закачена на стената. Вто-
рата стая е по-голяма от първата, подът е измазан с глина, застлан с ро-
гозка. Тук спи цялото семейство, няма креват, дюшеците се постилат на 
земята, дюшеците са пълни със слама и чергите са завивани при спане-
то. Сутрин дюшекът се навива и поставя в ъгъла на стаята, върху него 
се поставят завивките – черги и юргани, а покрай стените се подреждат 
възглавниците, върху които сядат гостите.

Къщи, строени след 1903 г., това са на новите преселници. Те се 
строят от камък, бетон, тухли и цигли. Някои от тези къщи са на два 
етажа, а други – с приземен етаж. Приземието обхваща целите разме-
ри на етажа или част от него. В него са мазата, където през зимата се 
съхраняват хранителни продукти, и дамът (зимникът), в който зимуват 
част от животните. Вратата на мазата е на страната на стълбата, а на тази 
на дама – към стопанския двор. Главното лице на къщата има покри-
то празно пространство, наречено „сундурма“. Темелите (основите) на 
приземните и едноетажните къщи са с дълбочина 60–80 см в зависимост 
от терена и с ширина 50 см. Основите се запълват с ломен камък, събран 
от околностите на селото, спояван с кал (пръст и вода). Върху темели-
те се зазидат един-два реда белени камъни. При едноетажните жилища 
този цокъл е по-голям. Върху зидарията се поставят дебели дъбови гре-
ди, върху които се изправят вертикално диреци и така се оформя скеле-
тът на конструкцията на стените. Отгоре стълбовете (диреците) също 
се свързват с хоризонтални греди, образуващи основата на покривна-
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та конструкция. Чрез брадвата, на гредите и диреците е давана правоъ-
гълна форма. На горния край на дървената конструкция по протежение 
на срещуположните стени се подрежда гредоредът, който е обикновено 
от липови дървета. Към помещенията същите се оставят открити. Върху 
киришите на таванското пространство се заковават летви, липови кори 
или разцепени пръти, които се замазват с кал. По този начин се осигуря-
ва затопляне на помещенията. Качването на таванското пространство се 
извършва чрез малка дупка, намираща се в ъгъла на една от стаите или 
сундурмата, като се ползва дървена стълба. Между гредите пространс-
твото от страна на помещенията също се замазва с жълта кал. За по-го-
ляма стабилност диреците се закрепват с панти (полегнали гредички), 
заковани на дирека и на долната греда. Създадените празни пространс-
тва между диреците и пантите се запълват с кирпич и тухла. След това 
стените се измазват и след добро изсъхване, вътрешните стени на стаите 
се белосват с варно мляко. Подът на стайните помещения е трамбована 
пръст, която отгоре се замазва с жълта кал, примесена с мекина. За да 
не се пука първата мазилка, отгоре същата се измазва с маиз (овчи тор). 

Прозорците на първите застроени къщи са еднокрилни, които се отва-
рят навън от помещението. На касите на прозорците, вертикално, се поста-
вят дървени, а по-късно – железни пръчки. Дървените имат правоъгълна 
форма, а железните – кръгла форма. На някои прозорци тези пръчки се 
промушвали през тясна дъска, закована по средата на касата. Разстояние-
то между пръчките е около 15 см. Така създадената решетка не позволява 
да се влезе в стаята през прозорците. Големината и броят на прозорците за 
отделните помещения са в зависимост от големината и предназначението 
на помещението. Особено собите (голямата стая) са с два прозореца, а 
останалите с един. Прозорците са единични. Едва към 30-те години на ми-
налия век започват да се изработват от по-заможните стопани двукрилни, 
а по-късно – и трикрилни прозорци, които вече се отварят вътре към по-
мещението. Започват да се поставят и вътрешни прозорци.

Вратите на вътрешните и на отделните помещения се изработват от 
липови или чамови дъски, заковани на три напречни кошаци (от дърво). 
Същите се отварят навътре към помещенията. По-късно (след 30-те го-
дини на 20-и в.) започват да се изработват и таблени врати, които се 
поставят на стените за влизане във вътрешната стая (собата). 

Свързването с дворното пространство се осъществява чрез външни 
стълби. В землените къщи се влиза с 1–2, а в някои случаи – с 3 каменни 
стъпала. Стълбите на едноетажната къща са дъсчени и се поставят извън 
застроената част на къщата. Тъй като те са изложени на атмосферните 
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условия и бързо изгниват, това налага да се премине към стъпала от ка-
мък. Към външната страна на стълбите се поставя парапет за предпазва-
не от падане. Парапетът представлява дебел прът, закован на гредички в 
горния и долния край на стъпалата. Височината му е около 1 м.

Както дъсчените, така и каменните стъпала завършват в горния край 
с малка дъсчена площадка, която е извън сундурмата, но е оградена със 
същия парапет на сундурмата. След 20–30-те години на 20-и в. този 
тип къщи изцяло се заменят с печени тухли. Промяна се извършва и в 
изработването на вратите и прозорците. Изработват се вече прозорци с 
по-големи размери и таблени врати. Циганските керемиди се заменят с 
фабрични. В горната част на вратите, свързващи голямата стая със соба-
та, се поставя стъкло. Пръстените подове отстъпват място на сгуробето-
на (трамбована сгур със замазка от цимент). Заможните жители започват 
да наковават подовете на стаите с чамови дъски (шпонт), Жилищният 
етаж из много от къщите се състои от три помещения – голяма стая, 
малка стая и гостна стая.

Голямата стая, наречена обикновено „голямата къща“, е стая с по-го-
леми размери, тук е иззидан гевгирът (собалък) с огнището. Гевгирът при 
всички случаи се намира по средата на стаята, която разделя голямата 
къща от собата. По този начин се осигурява отопляването на собата чрез 
огнището и келван (джамал). Гевгирът обикновено се иззида от малки 
тухлички, като по него се оставят няколко полички (лаички – лавици). В 
горния си край се стеснява. На тези полички се държат кибритът, свещи-
те и други дребни вещи, необходими при ползване на огнището. Огни-
щето в някои случаи е на равнището на пода, а в други – на височина 
10–15 см (обикновено, когато долу има друго помещение), по този начин 
се осигурява предпазване на гредите от запалване. За изолация се използ-
ват парчета от керемидки, камъчета или кирпич, измазани с жълта пръст. 

На задната страна на огнището се намира полукръгъл отвор, който 
при запален огън осигурява отопление на собата (второто помещение). 
Този отвор се затваря с полукръгъл капак от глина. Пространството от 
огнището до вътрешната страна се нарича кът. Това е най-топлото място 
и обикновено се използва от най-възрастните или децата.

На една от стените в голямата стая, на височина около 1 м, са забити 
няколко дървени тачки, на които се окачват медните котли с вода. В един 
от ъглите се намира долапът, изкован от дъски. В него се държи кухненс-
кият инвентар. Отвътре той е разделен чрез дъски на няколко прегради. 
На една от външните стени на долапа се окачва лъжичникът, изработен 
от дъски или плетени дървени летвички. В него обикновено се държат 
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дървените лъжици. Има случаи, когато за лъжичник се използва голяма 
кратуна с изрязан отвор на едната страна. 

На таванските греди се заковават две извити летви, в които се про-
мушват нощвите за месене на хляб. До летвите за вода обикновено се 
намира одърът, на който се съхраняват нагънатите юргани и черги, полз-
ващи се през нощта. 

Одърът представлява две или три широки дъски, заковани на крака с 
височина 40–50 см. За по-голяма стабилност краката са дълги и се зако-
вават на гредите. 

Към горната част на една от стените (обикновено най-широката) се 
забиват летви, на които се поставят широки дъски – полици (лавици). 
На тях се подреждат паници, сахани и някои други предмети. На малка 
височина на комина се изкачва синджир, завършващ на долния край с 
кука, на която се окачва черното котле за топлене на вода. Отстрани на 
огнището са: машата, ръженът и саджакът. В това помещение се държи 
синията за хранене на семейството и трикраките столчета за сядане. По 
стените, разделящи голямата къща от собата, се поставя малко прозорче, 
което служи за газената лампа, чрез която се осветяват двете стаи. Подът 
на голямата къща най-често е от набита пръст, измазана с жълта кал и 
мекина. По стените има висок 20 см перваз от кал, в която са примесе-
ни счупени липови въглища. В празнични дни подът се покрива с бяла 
кълчищена черга, а в делнични – с перушинена рогозка (рогозка от царе-
вична шума). Покрай стените се нареждат шарени капански възглавни-
ци.

Второто по важност помещение е собата (гостната). В нея се влиза 
през вратата, разположена в скосената стена на голямата стая. Върху 
уредбата на собата е обърнато по-голямо внимание, тъй като в нея се 
посрещат гостите. Подът е застлан с рогозка от царевична беленица и 
отгоре – тъкана домашна черга. Това е най-осветеното помещение. В 
много случаи тук прозорците са два, разположени на предната челна 
(обикновено южната) стена. Тъй като собата се използва и за спане 
(най-вече от младите), това е наложило да се изкове одър, на който се 
прибират завивките. На одъра е поставен и сандък (ракла) с чеиза на 
момата. Отоп лението на гостната се извършва чрез иззидан келван (джа-
мал), който е различен по форма и големина. Същият е иззидан от малки 
тухлички или парчета от цигански керемиди, измазан с жълта кал, бело-
сан с варно мляко или бяла пръст. Келванът се изгражда така, че да има 
малки полички (лавички), които се използват за сушене на дрехите на 
децата през зимата. В долната лицева страна се оставят кръгли отвори, 
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които спомагат за бързото затопляне на гостната. Келванът се отоплява 
чрез огъня, запален в огнището. Пространството между огъня и келва-
на и вътрешната страна на собата е най-затопленото място в стаята и 
затова е определено за децата. Тук са постилали нестригани агнешки и 
овчи кожи. Това пространство се знае като кът. Спането става направо на 
пода, върху постлан дюшек, пълен със слама. За завивки са използвани 
домашно тъкани юргани (атли), напълнени с вълна. 

Над прозорците на лицевата страна на собата се поставя лавица, на 
която се подреждат най-новите сахани, паници, чаши и др. (неизползва-
ни до момента). За украса на стаята служат домашни снимки (портрети), 
поставени в дървени рамки, изработени от малки дървени лентички. Те 
имат правоъгълна форма и са заковани така, че да се образува право-
ъгълно празно пространство, в което се поставя снимката (портретът). 
Тук се намира и огледалото, поставено също в дървена рамка, която има 
различна големина и форма на изработване. 

Покъщнината е част от обзавеждането на жилището. Всеки предмет 
има свое предназначение. Покъщнината на глоджовчани не се различава 
особено от тези в другите капански села. За огнището са необходими 
ръженът за разбъркване на огъня, машата за хващане на въглените и са-
джак за поставяне на тенджери при готвене. Ръженът и машата нямат 
особени различия от тези за страната.

В голямата къща има специално предназначено място за съдовете за 
вода, които имат различна големина. Това са предимно медни котли, ка-
лайдисани както отвътре, така и отвън. Пренасянето на вода от чешмата 
или кладенеца става чрез котли, окачени на кобилица. Загребването на 
вода от котела става чрез кратунка, а по-късно – с канче. Кобилицата 
стои винаги при котлите, в един от ъглите на голямата къща. Водата за 
пиене се пренася в изработени от грънчари стомни, които са различни по 
големина, форма и украса. В повечето случаи стомните имат два отвора, 
от които единият е широк и служи за наливане на водата, и тесен, от 
който се пие чрез всмукване. При работа на полето водата се пренася в 
кабачка или бъкел. Кабачката представлява вид кратуна, на която се пра-
ви отвор на върха. За да може да се използва, тя се изчиства от семената 
чрез вкарани в нея малки камъчета или царевични зърна и малко вода. 
Започва да се клати, докато се отделят семената. За лесно пренасяне на 
кратуната се връзва въженце, което се премята на рамото. 

Бъкелът е изработен от малки дъсчици, стегнати чрез железни обръ-
чи. В Глоджево се използват бъкелите, които имат две противоположни 
дъна и два отвора – широк за наливане на вода и тесен за пиене. 
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Съдовете за съхраняване на продукцията са разнообразни. Продукти-
те във вид на течности се съхраняват в делви, качета, чувени, тенджери 
и др., а сухите – в различни торби, чанти, кошници, кратуни и кошове. 
Брашното се съхранява в специално изплетени от лескови пръти кошове, 
измазани добре с жълта кал. Срещат се кошове с две отделения – за пше-
нично брашо и за трици. Отгоре същите се затварят с капак. По-късно 
започват да се изработват сандъци от дъски, покрити с дупчени капаци. 
Киселото зеле се съхранява в голяма каца, а пипереницата (туршията) 
– в по-малки качета. Варивата (боб, леща и др.), когато са в по-малки 
количества, се съхраняват в различни делви, кратуни, торби и др., суше-
ните плодове се поставят в чанти и торби. Сиренето се нарежда в делви 
или малки качета. Мас, маджун и други се държат в делви и гърнета. В 
пещника или голямата къща се намират и нощвите, които представля-
ват издълбани върбови корита. Тук е ситото за отсяване на брашното и 
огрибката. Замесването на тестото става в нощвите, а квасът се държи 
в кълчищна торбичка или авос (голяма кърпа), която има къса дръжка. 
Власеният хляб се оформя на топки. Налепналото по нощвите брашно 
се почиства с огрибка (малка желязна лопатка). Почистването на пещта 
става чрез помит (дълъг прът със завързан на единия край парцал), 
оформените хлябове се поставят в пещта чрез дървена лопата, която има 
елипсовидна форма и по-дълга дръжка. Изпечените хлябове (самуните) 
се полагат в трапезник, намиращ се в единия ъгъл на голямата къща, и се 
покриват с малко ателче (юрганче) или на миндерче. Така хлябът се за-
пазва от бързото изсъхване. Към покъщнината могат да се прибавят още 
точилката, с която се извършва точене на тестени кори, сачът за печене 
на катми, карталачи и гьозлеми. Големината им е различна (по желание 
на стопанката). При използване сачът се поставя на саджак. Киселото 
мляко се подквасва в глинена дълбока паница, а по-големи количества – 
в аврос (голям глинен съд във формата на саксия). За добиване на масло 
млякото се бие в дървени мътилки, които имат формата на пресечен ко-
нус. Както височината, така и ширината им е различна. Изработена е 
от тесни дъски, обхванати от дървени или железни обръчи. Биенето на 
млякото се извършва чрез копан, който е изработен от кръгло дървено 
трупче с пробити в него около 6–8 дупки. В центъра на трупчето има 
дълга вертикална дръжка. Сол и червен пипер се чукат в дървена стъпа, 
изработена от издълбано отвътре дърво, с кръгла форма. Дължината на 
стъпата е различна, но най-често срещаните имат 50–60 см. Биенето се 
извършва чрез черясло, изработено от плоско желязо, като единият му 
край е изтънен. Чесънът се чука в малки дървени копанки или гаванки, 
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изработени от стругари. Чукалото е от дърво. Варенето на боб, леща и 
др. става в глинени съдове (гърне), които се различават по големина и 
форма. Срещат се гърнета с една или с две дръжки. Обикновено в гърне-
то с две дръжки се пренасят течности. Гърнето за варене на боб се поста-
вя встрани на огнището до огъня. По-късно започват да се използват 
различни по големина тенджери. Тенджерите са медни и калайдисани. 
За пържене се използва калайдисан тиган, за носене на ошав (компот 
от сушени плодове) се използва гърне с две дръжки. Готовата храна се 
поднася в дълбоки или плитки глинени съдове (паници) и в медни са-
хани. Дълбоките паници и сахани се използват за течни храни – супи и 
други. Сол, червен пипер, чубрица и други подправки се държат в глине-
ни солници. На полето сол и пипер се пренасят чрез струговани дървени 
гаванки с две отделения (за сол и за пипер). В по-далечното минало пре-
насянето на сол и пипер се извършвало в кърпичка, завързана на възел. 
Същите се продават от пътуващи търговци от Балкана – Габрово. За хра-
нене се употребяват дървени лъжици. Те се изработват и се продават от 
майстори копанари и са от върбови дървета. Днес такива лъжици не се 
употребяват. Вилиците се въвеждат едва през 20-те години на миналия 
век.

Храненето на семейството е ставало на кръгла дървена синия, изра-
ботена от добре споени дъски. На долния край са прикрепени три си-
метрично разположени крака с височина около 25–30 см. Диаметърът 
на синията е различен, но най-често срещаните са с диаметър 1 м. При 
хранене мъжете сядат на трикраки столчета, а жените – на възглавници 
или направо на рогозката. Трикраките столчета са с различна форма и 
големина, най-често срещаните столчета имат бъбрекообразна форма. 
За по-голяма стабилност краката се поставят не косо, а леко полегнали 
встрани. Днес трикраки столчета не се използват.

В далечното минало спането на семействата е ставало направо на пода, 
като върху рогозката или чергата се постила дюшек от вълнен или паму-
чен плат, запълнен с чепкана вълна, парцали или слама. Върху дюшека 
се е постилал долен юрган. Като обща покривка са използвали юрган 
от вълнен плат, запълнен с чепкана вълна. По-късно някои семейства 
започват сами изработка на кревати. Същите са стояли на две наклонени 
магарета с височина около 60–70 см, на които са поставяли по дължина 
дъски, върху които се разстила дюшекът. Тези легла се запазват до 30-те 
години на 20-и в. Днес такъв вид легла не се срещат. 

Родилото се бебе се поставя в люлка, вързана в единия ъгъл на стаите 
(където е най-топло). На гредите се забиват халки или големи гвоздеи, 
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на които се връзва въжето на люлката. По средата на въжето се поставя 
прегъната малка черга или друг здрав плат, краищата на които се пре-
гъват на въжето. На едното въже се връзва връв за люлеене на бебето. 
Завивките на децата са малки, но добре украсени с шити или тъкани 
фигурки юрганчета. 

Хигиената на жилището включва ежедневно почистване на стаите, 
които се използват през деня или нощта. Измитането обикновено става 
сутрин с къщна метла. Измитане се извършва и след всяко хранене на 
семейството, тъй като се счита за грях газенето на трохите от хляба. То 
започва от вратата към огнището, за да не се измете късметът. Сметта се 
събира върху тънка дъсчица или тенекия. По-късно се въвеждат къщни-
те лопатки. Метлата и лопатата се държат изправени зад вратата. Днес те 
се държат на места, които са далече от погледа на гостите.

Измитане на дворовете става чрез градински метли. При по-големи 
празници (Великден) се извършва основно почистване на всички стаи и 
на целия двор. Извършва се ново белосване на стените в стаите с мляко 
от бяла пръст. По-късно вместо бяла пръст започва да се използва вар, 
тъй като при допир с нея не прави петно (не се вдига). Във варното мля-
ко се поставя синка, за да добият стените по-бял цвят. Измазването се 
извършва чрез белизка (парче неподстригана овча кожа). Подовете се 
измазват с глинена каша, примесена с маиз (овчи тор).

Дрехите се перат ръчно със сапун, приготвен от свински мазнини 
и сода каустик. Преди въвеждането на сапуна се използва хума (вид 
пръст), доставяна от пътуващи търговци. До 30-те години на 20-и в. 
много от семействата използват лишея, приготвена от пресята дървена 
пепел и вода. Горните дрехи се перат с топла вода и сапун в големи ко-
рита, а чергите – на кладенеца, със студена вода. За целта се използва 
пригоден четвъртит камък, върху който се нагъва чергата и се чука със 
специално изработен дървен копан. Изпраните черги се постилат върху 
чиста трева или камъни да изсъхнат. Използват се разни плетища и дво-
рове. Завивките и чергите, които се ползват по-често, се изнасят за про-
ветряване на двора и се простират на прът, закован на два високи кола. 
Тупането става с пръчка. Измиването на лицето и краката се извършва в 
специални копани (корита), а по-късно – в легени. Загребването на вода 
за поливане става чрез кратунка. За избърсване се използват домашно 
тъкани пешкири (кърпи). Къпането на членовете на семейството става в 
големи дървени корита, като къпещият се е в седнало положение. Всеки 
член на семейството се къпе два пъти в месеца, с изключение на летните 
месеци, когато замърсяването е по-голямо. Всяка сутрин се извършва 
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миене на лицето и ръцете. Главата и косите се мият един път в седмицата 
(най-вече в събота), когато става преобличането и с нови или изпрани 
долни дрехи (бельо). За измиване на косите жените използват хума, след 
което се премиват с оцет и чиста вода. Използва се още кокален гребен 
и обща кърпа за бърсане. 

В много случаи къщите се строят навътре в двора, с южно изложение. 
Фасадите почти винаги са към улицата. Празното пространство на двора 
се дели на две части – градина и стопански двор. Градината е част от 
пространството пред къщата, която е отделена от стопанския двор чрез 
огради. Връзката между градината и двора се осъществява чрез малка 
портичка, която в повечето случаи се намира до самата жилищна сгра-
да. Под наименованието двор се има предвид празното пространство 
без градината. От своя страна, дворът се дели на пред и зад къщи. В 
този двор на различни места се намират стопанските постройки. Дво-
рът се огражда с ограда, която според възможностите на стопаните е 
най-различна. Най-разпространената ограда е дървеният плет. Някои 
от оградите са покрити със сачак (стряха) от лозови пръчки, царевични 
стъбла и слама. По-рядко се срещат каменни огради. В първото десети-
летие на 20-и в. започват да се вдигат огради от камък, кирпич и тухли. 
Тези огради също имат стряха от цигански керемиди. Срещат се, макар 
и малко, огради от наковани на колове дъски и пръти. Връзката на двора 
с улицата се осъществява с врата (порта), която по форма и големина е 
различна. В повечето случаи тя е от плет и е еднокрилна, предназначена 
за влизане и излизане на животните и каруцата. Членовете на семейство-
то използват малката портичка (протка), която също е от плет. По-късно 
започват да се поставят двукрилни врати от дъски, които чрез дървена 
конструкция са покрити от цигански керемиди. От няколко десетилетия 
са въведени модерни огради от ковано желязо и с различни форми и 
големина.

Най-голямата стопанска постройка в двора е плевнята, в която се 
съхраняват сламата, сеното и др. Първите плевни са от плет и са покрити 
с ръжена слама. По-късно заможните жители започват да строят плевни 
със стени от кирпич, тухла и покрив от керемиди. Започва да се променя 
и архитектурната форма на плевните, като в единия край се изгражда та-
ван за съхранение на царевичните кочани. Стопаните, неразполагащи с 
плевни, трупат сламата и сеното в двора под формата на копи. Днес мно-
го от плевните са съборени, по-голямо внимание се отделя на градината. 

Друга съществена постройка е сайвантът (навес), стените на който 
са иззидани от камък и кирпич. Покривът е от цигански керемиди, а 
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по-късно – от фабрични цигли. Навесите отпред са отворени, дървената 
конструкция лежи на стълбове, в приземието се съхранява селскосто-
панският инвентар. В много случаи тук се намира дамът (оборът) за до-
битъка. Етажът се използва за съхранение на сено.

По-голямата част от населението на Глоджево притежават и хамбари, 
в които съхраняват зърното от пшеница, ечемик, овес и др. Те по форма и 
големина са различни, на едни стените са от плет и измазани с жълта кал, 
примесена с мекина, а на други – с дупчени стени. Хамбарите се строят 
на височина 50–60 см, за да има проветрение. Най-често подът на хамба-
рите лежи на добре оформени камъни, поставени в ъглите на хамбара и 
под стените. Вътре същите имат няколко отделения (гьолове), в които 
се съхранява различна селскостопанска продукция. В повечето случаи 
хамбарите отпред имат навес с общ поглед. Той е от цигански керемиди, 
а по-късно – от фабрични цигли. Под навеса се съхранява стопанският 
инвентар. Много от семействата днес не разполагат с хамбари, защото 
липсва в голямо количество земеделска продукция. Сега, с връщането 
на земята, може би отново ще се прибегне към изграждане на хамбари. 
Царевицата се съхранява в специално изработени кошове. В повечето 
случаи те са изплетени от пръти. Така по-добре се проветрява зърното. 
Има и със стени от наковани тачки или летви. Покривът първоначално 
е от ръжена слама, а по-късно – от цигански керемиди. Днес се строят 
по-съвременни царевични кошове от железни профили и оградна мрежа. 

В един от отдалечените ъгли на двора е кошарата за овцете. Големи-
ната и формата на кошарите е различна. Най-често срещани кошари в 
Глоджево са от наковани липови пръти. Срещат се и със стени от плет. 
Покривът обикновено е от слама и цигански керемиди. По-късно коша-
рите започват да се строят под навесите. По-далече от къщата е кочи-
ната. Стените на кочината са от наковани на колове дъски, Покривът в 
миналото е от слама, а по-късно – от цигли. За да не може свинята да 
рови земята, много домакинства повдигат пода, използвайки наковани 
здрави талпи.

Курникът, в който зимуват птиците, също се изгражда от различни 
материали. Най-често срещаните са със стени от плет и покривът е от 
слама. Плетените стени се измазват с кал отвън и отвътре. По-късно за-
почват да се изграждат курници с кирпич или тухли, а покривът е от кере-
миди. Курниците периодично се измазват с варно мляко за дезинфекция, 
преди всичко за предпазване от кокошинки. В курника се намира широка 
стълба, изкована от летви, върху която нощуват птиците. В далечното 
минало много от птиците се оставят да нощуват в двора без курник. 
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Храна
Хлябът се приема като основа на яденето. Неслучайно все още ка-

панецът казва: „Ще ядем л‘ап“, т.е. ще се храним. Хлябът се приготвя с 
квас и без квас. Без квас се приготвят питки, които се изпичат в жаравата 
на огнището, след което се остъргват с гребката. Приготвят се малки 
питки (мамулчета) за децата, които след изпичане се поръсват с вода и се 
посоляват със сол и червен пипер. За по-добро омекотяване на питките 
те се загъват за около 5 минути в пешкир или плат. Квасеният хляб се 
приготвя от брашно, замесено с квас, който представлява част от оста-
вено тесто от по-предно месене. Омесеното тесто се оставя на топло, за 
да втаса. Признаците за втасване са увеличеният обем и получаването 
на шупли на тестото. Втасалото тесто се оформя в хлябове, които също 
се оставят на топло, за да бухнат. Изпичането на хлябовете (самуните) 
се извършва в пещ. Според числеността на семейството се определя и 
броят на хлябовете. След изпичане хлябовете се загъват в трапезник 
(кърпа или плат) или с друг вид хляб. Това се прави за омекотяване и 
запазване на топлината им за по-дълго време.

Мамалига
Допреди 40–50 г. и през военните години се използваше за ядене 

мамалига (качамак). Приготвя се от вода и добре пресято царевично 
брашно. В тенджерата се налива вода и след нейното завиране започва 
да се сипва по малко царевично брашно и с точилката непрекъснато се 
бърка сместа. Приготвената царевична каша се сипва с дървена лъжица 
на синията. Всяка лъжица се сипва поотделно. Мамалигата се консумира 
с маджун, като преди ядене топчето се потапя в маджуна. 

Катми
В дълбока паница с вода се сипва брашно и се бърка, докато се разбият 

всички топчета. Към кашата се прибавя и едно яйце. От приготвената 
каша се взема по една лъжица и се разстила на тънко в тиган със загрято 
олио или свинска мас. След изпичане от едната страна, катмата се обръ-
ща обратно. 

Юфка
Юфката се приготвя от тесто без квас, в което има много замесени 

яйца. Тестото се точи с точилка на тънки листи, които се разстилат върху 
трапезник или друг чист плат. След изсъхване листите се начупват на 
малки парчета и се прибират в торба или чанта. При приготвяне се взема 
от юфката и се поставя в тенджера с гореща вода. Юфката набъбва, пра-
ви се запръжка от масло и червен пипер и се сипва в тава. След изстива-



305

не се консумира с лъжица. Вместо вода може да се сложи мляко, с което 
юфката добива по-добър вкус.

Сарайлия
Сарайлията е един от най-обичаните тестени десерти. Същата се при-

готвя от разточени с точилка листи, върху които се посипват чупени оре-
хи. Тестеният лист се навива на точилката, която се изтегля, а листът се 
нарязва на малки парчета, които се нареждат в тавата. Изпичането се 
извършва в печка. След това изпечените парчета се заливат със сироп от 
маджун или захар. Практика е на всяка сватба да се сервира сарайлия за 
десерт. 

Гьозлеме (Гьозлеми)
Гьозлеме е тестено изделие, приготвя се от точени с точилка листи, 

по средата на които се посипва тънък слой сирене или извара. След това 
четирите краища на листа се прегъват един срещу друг. Изпичането се 
извършва на сач. 

Карталач
Карталачът е също тестено изделие. Топчетата от тесто се точат с то-

чилка, докато листът добие дебелина около 1 см и диаметър 20 см. По-
лучената питка се пече на сач. При замесване в тестото се поставят яйца. 

Комбастия
Често срещано ястие на софрата е комбастията. Същата се приготвя 

от обелена и нарязана на малки парчета жълта тиква. След завиране в 
тенджерата с тиква се поставят сушени сливи или други плодове. Ястие-
то се използва като десерт.

Маджунена каша (Халва)
В тиган с олио се поставя брашно и се пържи. След като брашното по-

лучи златистожълт цвят, се сипва маджун и се бърка. Така приготвената 
маджунена каша (халва) се консумира за десерт.

Ошав (Компот от сушени плодове)
Ошавът е любимо ястие на местното население. Много от семейства-

та както през зимата, така и през лятото си варят ошав (компот от суше-
ни плодове). В тенджера с вода се варят сушени плодове (сливи, ябълки, 
круши и др.). Във водата вместо захар се поставят няколко парчета за-
харно цвекло. Така се получава сладина на ошава.

Попара 
Както в миналото, така и сега семействата, които притежават овце 

или крави, си приготвят попара от мляко. Свареното мляко се сипва в 
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дълбока паница, в която предварително са начупени хапки хляб. Попа-
рените хапки се консумират с лъжица.

Баба
Стомахът на свинята се измива с вар или се залива с гореща вода, за 

да се избели. След това се напълва с нарязани малки парченца месо от 
главата на свинята. Поставят се необходимите подправки, като преобла-
дава чесънът. Така напълнената баба се зашива с конец и се оставя 
да изсъхне на открито и проветриво място. При нужда стопаните си 
отрязват необходимото количество.

Триеница
Във вода се поставя малко сол и се оставя на огъня да заври. Отсява 

се пшенично брашно и в него се налива вода, докато се получат малки 
топчета, след което леко се разтриват с ръце, за да падне излишното 
брашно. С шепа се пускат тези топчета в топлата вода, като постоянно 
се бърка. Бъркането продължава, докато кашата стане средно гъста. Ка-
шата е готова, когато започне да прави патлаци (мехури), излива се в тава 
и се сърба с лъжица. 

Тарана
Няколко яйца и мляко се забъркват в квас и се оставят да втасат, след 

което се правят малки питки. Оставят се да изсъхнат, след което се натро-
шават. На огън се поставя вода или мляко и след като заври, започва да 
се пуска с шепа от натрошените питки, като се бърка постоянно. В каша-
та се слагат залъци хляб и след като омекнат, тя се сипва в съд и се сърба 
като попара. 

Пасат
Взема се едро царевично брашно, слага се в съд със завряла вода и се 

бърка постоянно, както при приготвянето на мамалига. Изсипва се в тава 
и се яде с лъжица или вилица, ако се остави кашата да бъде по-гъста. 
Подслажда се с маджун.

Като освежителни сокове се използват крушеница, черешеница и 
грозденица. Подбират се добре узрели плодове и се поставят в малко 
каче или делва с вода. След известно време плодовете ферментират 
(втасват). Сокът става по-резлив и добива вкуса на плода. 

Както в миналото, така и сега всяко семейство си приготвя за зимата 
кисело зеле (зеленца). Зелките се изчистват от горните листа, нареждат 
се в каца, след което се заливат с вода, в която предварително е разтво-
рена сол; поставят се 1–2 глави лук и два царевични кочана. Първите ня-
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колко дни се извършва преточване на водата. От канелата или грездея се 
точи вода и се налива отново в кацата. Така солената вода се уеднаквява 
в цялата каца. В чорбата, която ще се консумира (зелева чорба), се на-
рязва лук на дребно и една люта пиперка. 

За зимнина се приготвя пипереница (туршия). В средно по големина 
каче се поставят измитите пиперки и се заливат със солена вода и оцет. 
В миналото вместо оцет са поставяли зелено грозде (ягорида).

Всички гореизброени храни и напитки могат да се видят и днес на 
трапезата на местното население. 

Тъкачество
Големите горски масиви и пасища в миналото дават възможност за 

развитието на скотовъдството. В далечното минало всяко семейство 
отглежда различен брой овце. Всички видове чорапи, постелки, завивки, 
колани и други тъкани се изработват вкъщи на ръце. 

Тъкачеството е едно от основните занятия на жените. Вълната, която 
се добива от всяка овца, се нарича руно, а тази от шилетата – ерина. Вся-
ка пролет правят подстригване на вълната от корема и около опашката 
на овцете. Така добитата вълна се нарича постриг. Подстриганата вълна 
обикновено се съхранява в големи скъсани женски ризи или чували, като 
същите се поставят на проветриво място. След привършване на усилна-
та полска работа жените започват обработка на добитата вълна. Първата 
обработка се състои в нейното попарване. Същото се извършва в него-
реща вода, поставена в дървени корита или арении (голям меден котел). 
Така потопената във вода вълна стои няколко часа. Целта на попарването 
е да се махнат всички мазнини (сереят) от вълната. След попарването тя 
се поставя в кошници и се извършва пране на кладенеца или чешмата. 
След изсушаване се разстила на тънък пласт и се шиба с тънка гъвкава 
дрянова шипка (пръчка). Целта на шибането е да паднат всички оста-
нали във вълната примеси (слама, бодли, клечки и др). Следва отново 
добро изсушаване и вълната е вече готова за чепкане. В миналото много 
жени запазвали в различни съдове водата, в която е ставало попарването 
на вълната. Същата се използвала при боядисване на вълната. Чепкането 
на вълната се извършва на ръка. Това обикновено става през зимата от 
по-възрастните жени. В случай на добита в по-големи количества вълна, 
жените организирали чепканки, като канели близки и роднини. Ерината 
се чепкала на чепкало в Разград. Така очепканата вълна преминава в 
следващия етап на обработка – влачене. Влаченето се е извършвало в до-
машни условия на трапецовиден дарак, който е широко разпространен 
в цялата страна. Най-напред се влачи вълната с по-дълги влакна. От нея 
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се добива вътък за по-тънки тъкани. Вълната от по-късо влакно се влачи 
на дарак и се използва за тъкане на аби, шаяци, навуща и др. След ня-
колко разчесвания на вълната се отделят дълги влакна, а между зъбците 
на дарака остават къси влакна, наречени дреб. Тя се използва за ичене 
(пълнене) на юргани, възглавници, дюшеци. От добре извлачената вълна 
се правят къдели (навити вълнени влакна на едно място с дължина око-
ло 30–40 см и диаметър 10–15 см). Тези къдели се поставят на хурките, 
които биват поясни и хурка на стойка. Хурките се различават по украса 
и дължина, според желанието на стопанката. Къделите се прикрепват 
към хурката с пояска (превръзка). Същата се изработва от плат или мека 
кожа. Много често тези пояски се шарят с конци, а кожените – с дупчи-
ци от замба. От качеството на изпредената вълна зависи и качеството 
на тъканта. При предене хурката се забожда в пояса на лявата страна. 
Съществуват няколко начина за предене: на ръка, на хурка и на чекрък, 
които се определят от предназначението на преждата. С хурка обикнове-
но се преде вълна, предназначена за вътък и основа за по-тънки тъкани, 
тъй като се получава тънка и добре усукана нишка. На ръка се преде 
вълната, предназначена за вътък за дебели тъкани за дюшеци, навуща, 
черги и др. При подготовката на тъкане се наблюдават два процеса – 
подготовка на основата и монтиране на стана и затъкване. Изпредената 
с вретено нишка се нарича прежда. Изпредената на вътък прежда се пре-
суква на ръка или със специален тъкачен уред, наречен сукало. Ръчното 
пресукване става чрез прясук. Той представлява не много дебела пръчка 
с дължина около 25–30 см, на която е нанизано дървено колелце (шай-
ба) с диаметър около 15 см. Пресукването се извършва, като нишките 
от различните кълбета (вретената) се завързват на специална кукичка, 
поставена на единия край на пръчката, и с лявата ръка се вдигат нави-
соко, а с дясната при вдигнато коляно се завърта прясукът. Пресуканата 
прежда се навива на прясука. Това продължава, докато се пресуче цялата 
прежда. 

Важен момент в подготовката на основата е намотаването, т.е. прена-
сянето на преждата от вретеното върху аршина. Аршинът се изработва 
обикновено от дрянова пръчка, която в единия си край е разклонена, а 
на другия се заковава летвичка с дължина около 15 см. Приготвят се два 
вида аршини – голям: 3–4 лакътя, върху който се намотава преждата за 
основа, и малък: 1–2 лакътя, за намотаване на прежда за вътък и чора-
пи. Пресмятането на количеството прежда за основа се изчислява чрез 
четенка, която се състои от три нишки. Намотаната на аршина прежда 
се брои на глави, като една глава има 60 бр. нишки, т.е. 20 четенки. 
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Главите на аршина се отделят една от друга чрез привързване с конци. 
Съществувала е и по-голяма мярка, големи глави, състоящи се от 120 
нишки. Всяка добра стопанка при разпределяне на преждата по тъкани 
знае за коя тъкан колко глави да навие. Измерването на дължината на го-
товата тъкан става по доста примитивен начин – чрез аршина или лакъ-
тя. Свалената от аршина прежда се нарича гранче. За да стане преждата 
за основа по-здрава и за да не се къса по време на тъкане, гранчетата 
се топят в сапунена вода и се варят около 1 ч или се потапят в каша 
от царевично брашно. Следващият етап от подготовката на преждата 
за тъкането е прехвърлянето ѝ от гранчета върху калмуканите. Това се 
извършва, ако преждата е предназначена за основа, а ако е за вътък, се 
прехвърля върху масури. Този процес е известен като навиване. Той се 
извършва чрез специален дървен уред, наречен въртелка. За случая се 
използва и чекръкът. Върху въртелката се нахлузва гранчето с прежда 
и чрез чекрък нишките се прехвърлят (нанизват) на калмуканите или 
масурите. Въртелката се състои от колец (долната част на въртелката) и 
въртелка. Колецът е дървена стойка, в средата на която е вклинена дебе-
ла пръчка с дължина 25 см. На горния край на тази пръчка се нанизват 
две летви, които са заковани на кръст. На летвите има дупки, върху кои-
то се поставят клечки за задържане на гранчетата. За клечки обикновено 
се използват счупени вретена. 

Облекло на българското население
Глоджево е палитра от много етноси. Най-напред са дошли върби-

цалии от шуменския балкан, които се гражданеят. Обути в сандали, 
три четвърти чорапи, панталон голф, който стига до коляното, жи-
летка и мека шапка. След тях идват пестеливите мусинчани, след тях 
идват работливите новоселчани, смирени, с румънски капели от филц 
добруджан ци навлизат в Глоджево. Най-много са били преселниците от 
Сеново, Кривня, Дряновец, Гецово, Разград, Топчии и Каменово. Това 
са така наречените капанци (потомци на прабългарите). Тези етноси се 
вливат в останалите през следващите години и водят съвместен живот. 
Сключват се бракове между различните етноси. 

Най-важното е, че този етнос – българският, беше като обединител. Те 
правеха най-весели сватби, те бяха най-впечатляващи на хорото на събо-
ра със своята темпераментна и красива игра. С техните песни и танци в 
самодейните колективи бяха завладели читалището. 

В настоящата книга ще разгледаме традициите на материалната култу-
ра на местното мюсюлманско население и това на капанската общност 
като изразител на всички български етноси.
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Капанско облекло на жена
Основната женска дреха е ризата, която се носи по всяко време на 

денонощието, независимо от възрастта, времето и случая. Същата се 
ползва и като нощница. Ризите се изработват от дебело домашно платно, 
което отначало се тъче от коноп, а по-късно (в началото на века) – от 
конопена основа и памучен вътък. След масовото разпространение на 
памука започва изработката напълно от памук. В най-топлите дни ризи-
те се носят препасани само от една престилка. 

Женската риза има туникообразен вид. Състои се от нескроен дома-
шен плат, който е прегънат на две, преметнат през раменете и образува 
предница и гръб (боевете). Там, където е прегъвката, се прави отвор за 
главата. От двете страни боевете се разширяват с парчета плат (клинове), 
които започват от подмишницата и се скачват за ръкавите посредством 
снадки (алтици). Ръкавите също са шити от плат, но са широки и прави. 
При обличане на ризата ръкавите се закачат при лактите със специално 
тъкани пъстри вълнени коланчета с кукички и се повдигат нагоре към 
раменете. По този начин ръкавите се изтеглят нагоре. Ризата е толкова 
широка, че не очертава ясно женското тяло. В кръста ризата се стяга със 
специална тъкан (обикновено конопена връв) за случая – опас. Най-ха-
рактерното в женската риза е нейната шевица, която е особено богата на 
различни мотиви и багри. В нея много изкусно е пресъздадена околната 
природа и битовата среда, чрез различни мотиви на плодове, цветя, пти-
ци и др. Обикновено шевицата се изработва чрез три бода – кумански, 
сусамено и бодовито. Всички бодове се изпълняват с домашни, копри-
нени, вълнени и ленени конци, а по-късно – и памучни. Бодовият шев е 
прав бод, който се шие зад игла и чрез него се извършва очертаване на 
контурите на орнаментните фигури. Изпълнението на фигурите става 
чрез сусамения бод, който се шие така, че след завършване на шевица-
та запълнената с конци опакова страна става лицева. Куманският бод 
най-често се използва при пълнеж на фигурите при шевицата на пазва-
та и огърлието. Чрез него се шие на кръстчета. Капанската шевица е 
богата на цветове и багри. Вълнените конци, които са най-много, имат 
обикновено черен цвят и същите са комбинирани с червени, кафяви и 
в по-малко случаи – със сини конци. Получава се впечатление за черна 
шевица с виненочервени или тъмносиви оттенъци. Копринените конци, 
боядисани с естествени багрила в червени, тютюневи, масленозелени 
и други цветове, ярко изпъкват на белия фон. Много жени предвари-
телно приготвят специални шевични образи, наречени зашиви, кои-
то представляват парчета плат с изрязани по тях орнаментни мотиви. 
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При нужда същите се пришиват към ризата. Големината на шевиците 
зависи от вида на самата риза – всекидневна, празнична, за млада или 
възрастна жена. Всяка риза, била тя празнична, всекидневна, за млади 
или за възрастни – има свои белези във вида, разположението и обема 
на шевицата. Много често между съседните капански села се разменят 
отделни зашиви, които получават наименованието на селището, от което 
са взети (Сеновските, Кривинското, Гецовското).

Орнаментиката на шевицата се придържа главно към геометрични 
фигури (най-вече ромбоиди, триъгълници, квадрати и др.). В опреде-
лени моменти се вмъкват фигури от растителния и животинския свят 
(пиленца, детелина, черешки, патета и др.). Съществен дял в женската 
носия има пещемалът. Той се опасва отзад над стегнатата в кръста риза 
и изпълнява ролята на задна престилка в женското облекло. Същият е от 
два плата престилка, набрана на ситни гънки. Той има дължина до коле-
нете на жената. Пещемалът се изработва от тънък домашен плат, който 
се приготвя от ситно пресукани вълнени конци – черни за основата и 
тъмносини, виненочервени или кафяви за вътъка. Получената тъкан е 
остра и задържа добре гънките. 

Украсата на пещемала се състои от бели и червени кенари, разполо-
жени непосредствено до ръба на полата. Пещемалът се носи по всяко 
време, дори и на работа на полето. Изключение се прави само вечер при 
лягане. Отпред на ризата се опасва престилка, която е характерна с укра-
сата и голямото разнообразие от варианти. Една от двуплатите престилки 
е черната или пещемална престилка. Украсена е с пъстрила (бели, черве-
ни и зелени жички), които очертават страничните ръбове. Нарича се пе-
щемална поради изработката ѝ от същия плат, от който е изработен пе-
щемалът. Друга е тирената (бялата) престилка, която се тъче от памучна 
фабрична прежда, наричана от местното население ТИР, откъдето идва 
и наименованието „Тирена“. В миналото тази престилка се изработва от 
конопено платно. 

Третата престилка е „престилчето“. Тя е вълнена и в повечето слу-
чаи има червен или вишневочервен цвят. Ширината е колкото тъкан до-
машен плат. В долния край престилчето завършва с широк орнаментен 
бордюр, а страничните ръбове са подчертани от древни растителни фи-
гурки. Освен тези престилки, съществуват и други, които се ползват при 
отделни случаи. Съществува голяма престилка, която жените запасват 
вкъщи при месене на тесто, съществува и къщна престилка, която има 
тъмен цвят. В зависимост от възрастта и случая, първите три престилки 
могат да се носят както поединично, така и в комбинация. Празничните 
престилки на момите и младите булки се тъкат с червена коприна. Трите 
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престилки се обличат в следния ред: отдолу – черната престилка, над 
нея – бялата и най-отгоре – престилчето. Към женската носия спада и 
поясът (опасът), който е широк 8–10 см и е дълъг няколко метра. Пояс не 
се носи само от момичетата до около 18-г. възраст. Те стягат ризите си в 
кръста с чукурите на престилката и пещемала. Единият край на ризата 
завършва с малки ресни, които са завързани с възелчета.

Орнаментиката на колана е разположена по цялото протежение и 
представлява плетеница от триъгълници, ромбоиди и др. 

Едни от старинните връхни дрехи са скутестите елечета, които имат 
обикновено виненочервен или тъмносин цвят. Изработват се от домашен 
вълнен плат с бели жички. Тези елечета са без ръкави, къси до кръста и 
капаклии (залегнати една над друга предници) и се закопчават двуредно с 
островърхи бели порцеланови копчета. От двете страни на предницата и 
гърба елечетата имат скутове (клинове), които започват от раменете. Тези 
елечета се украсяват с осукан от черна вълнена прежда и сърма гайтан. 

С течение на времето женските връхни дрехи започват да се изме-
нят. Скутестите елечета се заменят с отворено елече и забунче, напра-
вени от червен домашен вълнен или фабричен копринен плат на жълти 
или бели райета. Тези елечета са силно разтворени, без клинове и са 
по-къси. Забунчето е с ръкави с дължина до лакътя. Същите се ичат. 
Както елечето, така и забунчето се украсяват с разноцветни памучни или 
копринени ширити. В средата на миналия век омъжените жени започват 
да носят антерии, които се шият от вълнен или памучен тъмносив или 
виненочервен плат на бели и черни райета. Същите се ичат с вълна или 
памук. Затворени са около врата и се закопчават двуредно с тъмносиви 
или порцеланови копчета. Антериите имат дълги, тесни ръкави, които 
са цепнати при китките. От опаковата страна те са подплатени с червен 
памучен плат, който се вижда при загръщането им нагоре. Антерията 
е с дължина до кръста. След 30-те години на миналия век коренно се 
променя женското капанско облекло. Пещемалът престава да се носи и 
се замества с широка вълнена фуста, която е от домашнотъкан вълнен 
плат, и по цвят са различни, но най-често срещаните имат тъмен цвят. 
Капанската женска риза се замества вече с памучна такава. Започват да 
се опасват различни по цвят престилки. Традиционните връхни дрехи се 
заместват с различни плетени елечета и жилетки. Пещемалът, капанска-
та риза, антерията, забунчето, елечето и други са скътани (прибрани) в 
раклата и се пазят като скъпи реликви на семейството. 

Забрадките на капанките са: 
 –  Търпош – специална капица (нещо като качулка, нашита отпред със 

стари сребърни пари, навървена отзад като ластик), за скриване на коси-
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те и плитките (навивани около главата), след омъжване.
 –  Мек търпош – капица за по-възрастните жени от конопено или па-

мучно платно.
 –  Твърд търпош – капица от дебела млада аба за младите невести.
 –  Побреник – тясна ивица плат за задържане на търпоша, нашита в 

зигзаг с черни и бели мъниста, които се прекарват под брадата, и се за-
качва на търпоша чрез качулки.

 –  Дръпната забрадка – квадратно конопено платно, по-късно па-
мучно, с кенари и дантелки, с мъниста по краищата, премятано върху 
търпоша – червен, домашнотъкан месал, премятан върху забрадката, но-
сен от невестите до 2–3 г. след венчавката, наричан по-късно низана (с 
бели мъниста) кърпа. Тя се е носелa и от по-възрастни жени до 55 г., но 
само в празник.

 –  Памучен чeмбер от черен плат, носен върху търпоша от жените 
след невестинския период. 

 –  Черни плетени шалове – през зимата (От кн. „Kапанци“, С., 1985 г.)
През по-голямата част от годината жените ходели боси. Те не са 

носeли цървули. В празнични дни са ползвали чехли от кожа. Широко 
са използвали калцуни. Те се изработвали от бяла аба, с оформено ходи-
ло, а горната им част, наречена гончо, се закопчавала с телени копчета. 
При излизане от къщи момите обували чехли, а омъжените жени – ка-
леври или кундури. Калеврите били твърди, ковани с клечки, половинки 
обувки с дебели подметки и нисък ток. Женските кундури започнали да 
се използват по-късно. Те представлявали шити и подковани с налчета 
половинки обувки с малък ток. Едва в началото на 20-и в. по-млади-
те жени и моми започнали да носят плетени чорапи вместо калцуни. 
Най-много се използвали черните чорапи от по-възрастните жени и бели 
– от младите моми и булки.

Момински накити на капанката са: 
 –  Червен вълнен гайтан, вплитан в двете плитки на момите, със сре-

бърна пара, която падала на челото.
 –  Байри (сини мъниста) и рупчета (дребни сребърни парички) по 

дългите краища на гайтана. 
 –  Шейрити – пъстроцветни ивички плат, с нашити мъниста, пулове 

(по-едри пети) и рупчета, закачани с кукички по косите.
 –  Цопи – ивица от червен или черен шаяк, дълга до глезените, закаче-

на отзад на косите при тила и нашита с байри, пулове, рупчета, мерджа-
ни (коралчета) и бели охлювчета. 

 –  Венци от мъниста, плетени върху конски косъм.
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 –  Венци от липова кора, украсени с пискюлчета от разноцветна вълна.
 –  Припощалки – тесни ивички плат на венеца, обшити с мъниста, 

пайети и парички, завършващи с китка от пискюлчета от разноцветни 
конци.

 –  Камилчена китка – направена от спираловидна тел (талтър) и с на-
низани върху нея топчета от разноцветни европейски прежди (камилета, 
литурки и рупенца).

 –  Китки от градински цветя.
 –  Гердани от ивици плат, с нашити разноцветни мъниста.
 –  Уравеле – стъклени гривни на ръцете.

Накити на невестите
 –  Камилчени китки и китки от градински цветя;
 –  Сребърни игли на забрадки;
 –  Орнаменти с пришити сребърни парички върху низаните кърпи;
 –  Скъпи гердани от жълтици върху ивица червено сукно;
 –  Вити сребърни гривни или синджирлии, ентешии;
 –  Обици (убице) от пробити сребърни или златни парички. 

Облеклото и украсата се променят коренно след 20–30-те години на 
20-и в. с типичното унифициране и отпадане на редица елементи.

(От кн. „Капанци“, С., 1985 г.) 

Капанска носия
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Мъжкото облекло
Както женската, така и мъжката риза са ушити от един и същ плат. 

Ризата за всеки ден е нашита по огърлието и пазвата със сусамен и ку-
мански бод във вид на различни геометрични фигури. Подобни фигу-
ри са нашити и по капаците (маншетите) на ръкавите. Нашиването се 
извършва с черни, виненочервени, кафяви, масленозелени и други цве-
тове вълнени конци.

Дължината на мъжката риза е до коленете на мъжа. Съществуват ризи 
за зима и за лято. Зимната риза е ушита от домашен вълнен плат, а лятна-
та – от конопено платно. По-късно започват да се изработват подобни 
ризи от памучна основа и вълнен вътък или от чисто памучен плат. Част 
от мъжкото облекло са и бирнеците, които се носят почти през цялата 
година. Същите се изработват от домашен бозов (естествено кафяв) или 
боядисан в черно шаяк. Бирнеците са с крачоли, ушити от цели боеве, 
но са по-дълги и тесни около глезена, където се завързват от вътрешната 
страна на крака с връзки или се закопчават с телени копчета. В кръста 
бирнеците се стягат с чукур, нанизан в чукурлук. В страничните си ше-
вове те имат цепки за джобове без вътрешна част. Момците са носели 
черни бирнеци, украсени по шевовете, цепките на джобовете и копчалъ-
ка на крачолите с черен гайтан. 

Наред с бирнеците мъжете използвали и гащи, изработени от кълчи-
ща (конопено платно). Те се носели в горещите дни през лятото. През 
зимата гащите са облечени под бирнеците и се явявали в ролята на долно 
облекло. На цвят те са били бели, без окраски. Крачолите им били от 
цели боеве (платове) и се изработвали тесни и къси под глезените. По-
късно (началато на 20-и в.) започват да се шият от дебело домашно па-
мучно платно. В кръста гащите се стягат с чукур (конопена връв), нани-
зан в подгъв (чукурлук). 

Мъжкият опас е вълнен, четворно тъкан, с ширина около 25–30 см и 
дълъг около 3 м. В единия си край има ресни, които се подпъхват при 
увиване. По-възрастните хора са носели опаси в червен цвят, а ергени-
те и по-младите мъже – виненочервени. На празник някои от ергените 
слагали на опаса си кожен колан, в който са наковани бели или жълти 
метални габъри, подредени в различни фигури. Отпред коланите се за-
копчават с метална катарама.

Като горни дрехи мъжете носели няколко вида елечета. 
Най-разпространеното елече е било от естествено сива аба, със заметна-
ти една над друга прави предници и извити по врата огърлия. Същото 
няма никакви украшения, тъй като се носи запасано в пояса. Ергените и 
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по-младите мъже носели и джамадан елечета, които също са с прихлупе-
ни една над друга предници. Те са по-къси и имат дълбоко извита пазва, 
от която се виждат шевиците на ризата. Тези елечета са ушити най-вече 
от домашен виненочервен шаяк. Срещат се и в по-тъмен цвят. Джамадан 
елечето е украсено по краищата на предниците и извитата пазва с навит 
на бримки черен гайтан. С гайтан е украсено и малкото външно джобче, 
пришито върху една от предниците – най-вече дясната. В много случаи 
на него с жълт или бял конец се изписват инициалите на собственика на 
елечето. По-късно тези елечета започват да се изработват от по-тънък 
виненочервен вълнен плат и да се украсяват с ивици от червено кадифе 
или сатен, покрай които се нашива на шевна машина зигзагообразен те-
гел от жълти, бели или червени конци. В по-студено или хладно време 
се ползвали антерии. Антерията се облича както над ризата, така и над 
елечето. По-възрастните хора я запасвали в опаса. Антерията е израбо-
тена от домашен тънък виненочервен или кафяв вълнен плат. Същата се 
подплатява с плат от вълна или памук. Антерията е по-дълга от елечето 
и покрива пояса, когато е над него. Закопчава се двуредно с черни копче-
та и гайтанови бримки. Предниците ѝ се прихлупват една над друга и 
оформят извито по врата огърлие. От подмишниците надолу има колтук 
(клинове), които са по-широки в горната част и разширяват дрехата към 
гърдите. Ръкавите са цепнати при китките и стеснени. По-възрастните 
мъже носят и аба с дълги ръкави, прави отворени предници и извито по 
врата огърлие. Изработват се от дебел бозов шаяк с украшения от черен 
гайтан по края. Тези аби се носят до около 20-те години на 20-и в., след 
което се заменят с шуби. Те са по-дълги от абата и имат кожена яка, голе-
ми външни джобове и късо коланче на кръста. Ушити са от дебел черен 
шаяк и са подплатени от агнешки кожи. Обличат се през зимата. Някои 
от мъжете използват през зимата габин. Той е ушит от дебел бозов шаяк 
и е подплатен от овчи кожи. Има широка кожена яка, която може при 
нужда да се вдига и предпазва ушите и главата от студ. Дължината на 
габина е под коленете (близо до глезените). Овчарите при паша използ-
ват ямурлуци (вердже). Ямурлукът е изработен от дебел бозов шаяк без 
ръкави, но с качулка за предпазване от дъжд. По ръбовете и шевовете 
ямурлукът е украсен с осукана бозова връв. От нея са направени две 
бримки, ушити под огърлието и на кръста, в които се прекарват две про-
дълговати дървени копчета. Както габинът, така и ямурлукът все още се 
срещат в някои семейства. 

За обуване мъжете използвали цървули и навуща (науе). Калцуните се 
употребявали рядко. Навущата са били обикновено бели и сини. Белите 
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се носели от ергените и по-младите мъже, в празнични дни ергените 
кръстосвали над навущата черни козени върви. През зимата са използ-
вали навуща от вълнен плат. А през лятото – от конопено платно. Някои 
от по-заможните мъже носели калцуни от сив шаяк, те стигат до под 
коленете и се закопчават от вътрешната страна на крака с телени копче-
та. Ръбовете им се украсявали с черен гайтан. Отначало са използвали 
цървули от говежда кожа, а в началото на миналия век започнали да се 
изработват и цървули от свинска кожа. Цървулите имат обърнат нос и по 
краищата е нанизана дебела конопена връв, двата края на връвта, изли-
заща от цървула, са с дължина 60–70 см, за да може да се затиснат на-
вущата. При обути калцуни са носели калеври или кундури. Кундурите 
били за празнични дни. Те са половинки с дебели подметки, на които 
има набити железни габъри. Носели са два вида кундури – отворени и с 
каишка за закопчаване.

На главите мъжете носели калпаци, които отначало са били с ниски 
пресечени дъна. По-късно започнали да се носят високи, на които 
върхът се прегъва надолу. Момците ги поставяли с прегънат настрани 
връх. Калпаците са изработени от рунтава агнешка кожа. Те се носели 
и в топло време, като под тях се поставяло малко пешкирче (капанс-
ка кърпа) за хлад. Когато работели в топло време, мъжете са връзвали 
пешкир на врата и при запотяване се бършели с него. В по-далечното 
минало ергените не слагали нищо на главата си. При тях калпаците за-
почнали едва след Освобождението. Съществували сиви, бели и черни 
калпаци. Ергените носели бели, възрастните хора – сиви, а мъжете на 
средна възраст – черни.

Това традиционно мъжко облекло продължавало да се носи около 30-
те години на 20-и в., когато по-младите мъже започват да носят прави 
панталони и сака, изработени от домашен шаяк. Обикновено същите 
имат черен цвят и по-рядко сив. Днес тези дрехи все още се намират в 
част от семействата. 

Бебешко и детско облекло
След раждане бебето се повивало в пелени, изработени от скъсани 

или износени стари дрехи (най-вече ризи). Върху меките пелени се 
поставя и вълнена пелена. Така повитото дете се стягало с чукур. На 
главичката се връзвали две малки кърпички, като едната се стяга около 
главичката, а другата се забражда отгоре, като двата ѝ края се връзват на 
гърба. На втората кърпичка се зашива китчица от червен конец, на която 
е прикачена една паричка. След прохождане на детето горната кърпичка 
се заменя с шапчица, която има кръгло дъно. Същата има подбрадниче 
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със зашити бели и червени мъниста. След кръщаване детето започва да 
се повива с повой и алталче. Повоят е сплетен от бяла и червена вълне-
на прежда. При спане детето се е повивало така, че краката и ръцете 
му да бъдат опънати. Това се правело, за да бъдат краката и ръчичките 
прави. След 3–4-месечна възраст ръчичките на детето започвали да се 
изваждат свободно навън, тогава се навличали и антерийки, които се 
изработват по подобие на големите. Шиели са се от домашен плат, изтъ-
кан на райен ца. Вместо копчета се поставят връзки, чрез които става 
връзването на антерийката. Когато детето проходи, започват да му обли-
чат и бунчи, което е подплатено с памук или вълна. Същото има червен 
цвят. От кръста надолу се запасва утичка. Прави се от плат, изтъкан за 
юрган. Има обикновено черен цвят с разноцветни фигури. Връзва се на 
кръста на детето чрез конопен чукур, който е набран в плат. 

Облеклото на мюсюлманското население
Облеклото на мюсюлманското население е отражение на обществе-

ното положение, което заема индивидът, материята на плата, кройката и 
цветът показват степента на обществена ангажираност.

женско облекло. Според предназначението – облекло за ежедневно 
носене и облекло само за празнични дни. До 50-те години на миналия 
век всекидневното женско облекло се състои от риза (gömlek), шалвари, 
елече и фередже.

Риза (gömlek) – за всекидневно обличане се изработва от ръчно тъкан 
плат, дълга е до коленете, без яка и без украшения. Носи се постоянно, на 
празник и на семейни тържества момите и младите булки носят копри-
нени ризи кенарлии, изработени от домашнотъкан копринен плат, които 
имат широки, сини или червени украшения по ръбовете на ръкавите и 
яката, затова се наричат кенарлии.

Шалварите – за ежедневна употреба се изработват от памучен плат. 
Празничните шалвари се изработват от атлаз, червено, лилаво, синьо 
и зелено кадифе и кутну (вид плат на райета), изтъкан от памучна и 
копринена прежда с преобладаващи жълтозлатисти цветове. Атлазените 
шалвари и шалварите биндаллъ (дреха, изработена от кадифе, с избро-
дирани хиляди клони, листа и цветя) са с много ярки украшения около 
джобовете и по ръбовете на крачолите, връзват се със специална връв, 
наречена учкур, прекарана през подгъва в горния край на дрехата, за-
вързан ниско зад гърба, двата края завършват с богато везмо и пулове, 
които се виждат отзад. 

елече (yelek) – за празник е атлазено, изработено от черен копринен 
плат: биндаллъ – изработено от червено, лилаво, синьо или зелено ка-
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дифе; сърменото е с много изпъкнали ярки украшения, избродирани с 
предварително боядисани копринени конци, отпред са силно отворени и 
къси, някои не се закопчават, а други се закопчават в долната част с две 
или три копчета; има елечета от плат кутну; бой елек (Boy yelek) – изра-
ботва се без ръкави от памучен плат и ватиран с вълнена или памучна 
подплата, дълги са до коленете, носят се и през зимата. Кърпите за глава 
са изработени от памучен плат или са фабрични. В празнични дни или 
сватби момите или младите булки завързват специална копринена кърпа, 
наричана кефийе. Женската носия се допълва с фередже, това са вид на-
метала, с които жените покриват главите си при излизане на улицата. 
Изработено е от домашно изтъкан памучен плат със сини правоъгълни 
линии, не се носи типичното наметало фередже. 

Мюсюлманска носия

Мъжкото мюсюлманско облекло до 40-те години на 20-и в. се 
състои от минтан, потури, елече и пояс. 

Минтан е горна връхна дреха, вид риза без яка, изработва се от 
едноцветен или раиран плат, закопчава се с копчета.
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Потури – широки мъжки горни гащи с голямо дъно – изработват 
се от кафяв, черен или тъмносин домашен вълнен шаяк, крачолите им 
са тесни и се закопчават с телени копчета, имат цепки за джобове без 
вътрешна част, на кръста има подгъв за прокарване на връв за стягане на 
учкур. Потурите, които се носят в празнични дни, са с черни гайтани по 
крачолите и около джобовете.

елек (yelek) – празнично елече, носи се над минтана, има ръкав, 
състоящ се само от горната част, който увисва надолу без долната част, 
богато украсено с най-различни шевици. 

Пояс – изработва се от тънка вълнена или памучна прежда в червен 
или бял цвят с дължина, която 3–4 пъти опасва кръста. Вътре в пояса 
мъжете носят цигарена табакера, огниво с кремък и една малка ножка. 

На главата носят фес – мъжка шапка, която има форма на пресечен 
конус, с червен цвят, а в горната ѝ част има черен пискюл. Около феса 
има навит разноцветен тюлбент, наречен сарък (чалма). Фесът като за-
дължителен елемент на мъжкото облекло е въведен през 1826 г. от султан 
Махмуд II, забранен е през 1925 г. от основателя на турската държава К. 
Ататюрк. 

Мъжете носят бели памучни или вълнени чорапи, опънати до тесните 
крачоли на потурите. На краката си обуват цървули или къси половинки 
обувки. В ръцете винаги държат броеница, изработена от различен мате-
риал. Днес младежите мюсюлмани и мъжете на средна възраст се обли-
чат и носят по европейската мода. Тук-таме ще се види някоя баба над 
70-годишна възраст с шалвари и фередже. Традиционните носии, до-
колкото са останали автентични от възрастните хора, се обличат или по-
казват при възстановяване на съответните фолклорни традиции – живо 
наследство на селото.
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Облекло на семейство мюсюлмани

Мъжко мюсюлманско облекло
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Семейни обичаи и обреди 
Родилни обичаи и обреди. Една от характерните черти на насе-

лението на с. Глоджево е неговата привързаност към семейството. 
Жена, допуснала изневяра, се ненавижда както от семейството, така и 
от обществеността. Бременността на жената е известна като „трудна“ 
или в „положение“. Тя не се крие, но се избягва да се говори за нея. 
Жена, която не може да роди, се определя като „ялова“. Безплодието е 
нещастие както за жената, така и за цялото семейство. Абортът се нари-
ча „помятане“. Прекъсването на бременността се приема за нещастие, а 
изкуственият аборт се ненавижда от всички. Затова всяка жена се старае 
да износи плода и да роди здраво бебе. 

Вярвало се е, че за да роди жената здраво дете, трябва да спазва ня-
колко изисквания – да не вдига тежко и да не скача от високо място, да не 
убива змия, защото пъпното черво ще се увие около врата на детето и ще 
го удуши. Да не яде месо от животно, убито от вълк или лисица, защото 
детето ще се роди космато, да не яде месо от заек, защото детето ще се 
плаши в съня си и ще са му къси клепачите. Трябва да вкусва от всичко, 
което е за ядене, да не ходи вечер по потайни места, защото ще се слу-
чи нещо лошо, не трябва да краде, защото откраднатият предмет ще се 
яви като белег по кожата на детето, да не се присмива на недъгав човек, 
защото детето ще се роди със същия недостатък. Не трябва да прескача 
острите предмети, тъй като същите ще отрежат част от детето, да не сяда 
с кръстосани крака, защото детето ще се роди кривокрако, да гледа само 
хубави неща, за да бъде детето хубаво.

Раждането на мъртво дете е резултат от неспазването на някои от тези 
изисквания.

Началната бременност се пази в тайна. През първите месеци на бре-
менността всяка бъдеща майка подготвя саморъчно необходимите дрехи 
за детето (пелени, юрганче, повой и др.). Домът се почиства основно, 
като се обръща по-голямо внимание на стаята, където ще се постави 
детето. Когато се почувства мърдането на плода, бременната казва това 
на близък човек (майка или свекърва), в противен случай може да се 
роди нямо или да проговори трудно. Според стари жени, ако коремът 
на жената е издут напред, същата ще роди момче. Ако раждането за-
къснее, също се очаква момче. Ако лицето на бременната е чисто, отно-
во се предполага, че е момче. При първите признаци на раждане близка 
жена на бременната (обезателно жена) отива да повика бабата, която 
ще бабува (акушира), но повикването се пази в тайна. Бабуващата жена 
взема ножица, която е дезинфекцирана със силна ракия, светена вода и 
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конец (памучен или копринен), прекръства се и тръгва към родилката. 
Възприето е бабуващата жена никога да не отказва акуширането. Ако 
детето се роди леко и благоприятно, това значи, че бременната е спазила 
всички изисквания. Ако се затрудни раждането, бременната започва да 
се разхожда из стаята, да си топли кръста или да направи напъни. След 
раждане бабуващата жена връзва пъпчето на детето и го отрязва на 1–2 
см от коремчето. След раждането бабата първа честити раждането на 
дете и след нея – останалите в семейството. Някога част от семействата 
увивали отрязаното пъпче в хартия, за да бъде детето учено. Ако се же-
лае да бъде добър селски стопанин, пъпчето се поставя върху оралото. 
Родилката се нарича леуса/лехуса. След падане на плацентата същата 
се заравя в градината на място, което не се тъпче. Тя се възприема като 
було. След раждането родилката се поставя да легне в сено (ливадна 
трева) и лежи там от два до седем дни. През цялото време детето е до 
майката. За предпазване на родилката от уроки, на ръката ѝ се връзва 
червен конец, или на забрадката се зашива някаква монета. До 40-ия ден 
от раждането родилката спазва някои изисквания:

 –  Да не ходи в чужд двор, където има дойно животно, защото ще 
пресъхне млякото.

 –  До кръщаването на детето родилката трябва да се прибира преди 
залез-слънце. Звездите не трябва да я огряват на двора или полето.

 –  Да не оставя детенцето си само. Ако се наложи да направи това, 
трябва стара жена да стои при детето или да постави в стаята ръжена 
или машата. По този начин детето ще се опази от орисници.

 –  Пелените на детето не се оставят навън след залез-слънце, ако това 
стане, същите трябва да се изтърсят над огън.

 –  Против уроки да носи на ръката си червен конец и да бъде облечена 
с по-стари дрехи.

 –  Да се храни само на леглото.
 –  Да не допусне допиране на деца до нея, защото лехусите (леуси) 

могат да направят нещо лошо.
 –  Когато се срещат на улицата две лехуси, те трябва да си разменят 

предмети (кърпички, конци, гривни и др.). 
 –  След 40-ия ден предметите отново се разменят. Това се прави, за да 

не си смесват млякото.
 –  Да не се ръкува или да посреща или изпраща гости. 
 –  До 40-ия ден да не спи със съпруга си в едно легло.
 –  Веднага след раждането или на другия ден детето се осолява от 

бабувалата или от друга стара жена.
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Ако при раждане е затруднено дишането на детето, бабувалата жена 
му духва с масур в гърлото и се трият устните му с лук. При раждане на 
мъртво дете същото се обвива в пелени и поставено в ковчег, се погребва 
в градината, където не се тъпче от хора и животни. Всяка година на Бо-
гоявление гробчето се почиства и се полива със светена вода. По-късно 
тези деца започват да се погребват в края на гробището.

В Глоджево са бабували в началото на 20-и в. Радка Пенчева Топало-
ва, а по-късно баба Стойка от Кърстаньовите. 

Всички жени, които влизат при родилката, честитят рожбата и дават 
някакъв подарък. Обикновено до детето се поставят пари. Прави се за 
здравето на детето. За предпазване на майката и детето от зло се прави 
до третия ден кадене. Малко роднинско дете отива при близки и познати 
да ги кани на кадене. На този ритуал присъстват само жени, и то които 
са раждали и имат деца. Всяка поканена жена идва с питка, на която има 
опечено на сач яйце или боб (при пости), шишенце с ракия или вино и 
глава лук. При влизане в собата на лехусата, всяка жена дава да си отчу-
пи родилката от питката и честити рожбата, подава се и шишенцето с 
вино, което лехусата поставя до главата си. Всички дошли сядат, за да 
не изчезне млякото. Бабувалата жена взема детето, окъпва го и го осо-
лява (ако това не е направено), осолява се цялото телце без главичката. 
След всичко това бабата извършва каденето с ръжен, върху който има 
запалени въглени, тамян и запалена свещ. По време на каденето всички 
жени стоят прави и се кръстят. С каденето бабувалата жена пожелава 
на всички здраве, и най-вече на новороденото дете. След прекадяването 
всички се нахранват и си отиват. На излизане всяка жена оставя конец, за 
да не плаче детето. На третия ден от раждането лехусата излиза, подпи-
райки се на ръжен.

Обикновено до първата година на детето се прави пунди, за да бъде 
здраво и да се ожени по живо, по здраво. На този ритуал се канят пак 
само жени. Всяка поканена жена идва с подарък за детето – питка хляб, 
на която има боб. След идването на всички поканени бабувалата жена 
взема ръжен, на който има въглени, тамян, китка босилек, и започва да 
кади. Започва най-напред от лехусата и преминава през всички при-
състващи. При кадене на млади булки същата пожелава да си имат това, 
което нямат, да си купят момче или момиче (според случая). След каде-
нето бабата взема сито с орехи и друсайки ги, обикаля трапезата с думи-
те: „Тъй както дрънкат орехите, и детето да говори“, накрая дават по 1–2 
ореха на всяка жена и сядат да се хранят. Майката на детето дарява ба-
бувалата жена, като ѝ премята през рамото риза или чембер (забрадка). 
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Дава също и едно повесмо кълчища и един калъп сапун. На средата на 
сложената трапеза е поставено котле с вино и кратунка. Всяка жена си 
взема с кратунката вино, отпива малко и пожелава здраве и щастие на 
детето, на майката и на цялото семейство. След нахранването жените 
окачват на бабувалата жена повесмото с кълчища вместо коса, вземат 
хляб, ядене, вино и отиват в дома на бабата, където веселието продължа-
ва. Много отдавна този обичай е преустановен. Имало е ритуали като 
стрижба на детето, отбиване, поникване на първото зъбче и др. Една 
седмица след раждането на детето се прави кръщаване. За целта се изби-
ра празничен ден (обикновено неделя). Кръщаването е един от най-зна-
чимите празници на младото семейство. В този ден родилката или друга 
жена от семейството изкъпва детето и го облича с нови дрехи. През това 
време идва кръстникът, който взема детето и го завежда в църква. Той 
се придружава от бабата, свекървата или друга жена, близки на родилка-
та малки момичета. Преди да вземе детето, кръстникът поставя до него 
бяла монета. След кръщаване кръстникът връща детето вкъщи и през 
прага го подава на майката, като изрича: „Еврейче го вземах, християнче 
го връщам“. През това време името на детето не се споменава от никого. 
Възприето е първото дете, ако е момче, да се кръсти на името на свекъра 
(бащата на мъжа на родилката), ако е момиче – на свекървата. Второто 
дете взема името на бащата на родилката, ако е момче, или на майката, 
ако е момиче. Третото или четвъртото дете може да се кръсти на името 
на кръстника. За кръстник се кани обикновено този, който е венчавал 
младото семейство, ако той откаже, тогава се търси нов кръстник.

В ритуала кръщаване кръстникът е централна фигура и му се дава 
най-подходящото място. Всички поканени на кръщаването носят питка 
хляб с храна върху нея, вино и ракия. При влизане в стаята на лехусата 
те честитят на родилката раждането на детето с „Честита радост“, и да-
ват да си вземат от питката. Всичко останало се дава на свекървата, като 
ѝ целуват ръка и честитят с „Честита радост“, а тя от своя страна отго-
варя „Да ви се връща“. Всички сядат на сложената трапеза и започват да 
се хранят. Един от присъстващите мъже налива в чаша ракия и започва 
да черпи, като пръв е кръстникът. С чаша в ръка кръстникът става и по-
канва всички да пият за здравето на … (за пръв път сега се споменава 
името на детето), всички присъстващи отговарят с „Амин“ или „Да е 
живо и здраво“. През това време на трапезата се слага съд с вино и всеки 
пуска монета за „кръст Божи“. Понякога за целта се е ползвала чаша-
та на кръстника. Събраното се дава на лехусата. Жена от семейството 
или близка роднина дарява кръстника със специално приготвени дарове 
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(риза, пешкир, постче (кърпа) и др.), а на останалите се дарява по един 
пешкир или постче. Кръстникът също носи дарове за детето. При пиене 
на вино винаги се отправят благопожелания за детето. На излизане от 
дома всеки казва: „Останете си със здраве“, а на изпращачите отговарят 
„Носете си много здраве“. Счита се за грях, ако детето умре непокръсте-
но. Затова при сериозно заболяване се вика свещеникът за кръщаване. 

Сватбени обичаи и обреди
Старинната капанска сватба е била толкова колоритна и богата на 

интересни обичаи и обреди, че винаги е оставяла трайни следи в съзна-
нието на младоженците и техните родители. Брачната възраст в мина-
лото за момчетата е била 20–22 г., а за момичетата 18–20 г. В повечето 
случаи момчетата били с 2–3 г. по-големи от своите избранички. Сватби 
се вдигали предимно в зимните месеци, когато нямало полска работа. 
Както по време на пости, така и срещу дните сряда и петък сватба не 
се вдига. В миналото при избора на булка винаги се намесват и роди-
телите на момъка, които предварително избират своята бъдеща снаха. 
Те внушават на сина си, че тази мома е най-хубавата, най-работната и 
най-добрата в село. Проучват семейството, неговото имотно състояние 
и морала на момата. Обикновено се спират на мома, на която имотното 
състояние е близко до тяхното. Смята се, че по-бедната мома е по-добра 
и повече ще уважава свекъра и свекървата. 

Дружбата между младите се осъществява по седенки и привечер, ко-
гато момите отиват за вода. По седенките момите винаги са били под 
зоркото око на майките, които също присъстват. Никога родителите не 
допускат синът им да се ожени за вдовица, това е най-големият срам за 
тях и цялото семейство. Крадене на моми в Глоджево не е имало. Чести 
са случаите на приставане. Това става най-вече, когато младите се оби-
чат силно, а някой от родителите не е съгласен за тяхното събиране. Ко-
гато момчето реши да се жени, родителите изпращат сватовници (жени-
хи). Те са близки на момъка роднини. Подбират се хора, които умеят да 
говорят повече и да хвалят ергена и неговото семейство. Ако женихите 
бъдат върнати от моминото семейство, това се пази в тайна. Обикновено 
женихите се връщат под предлог, че момата още не е за женене (малка) 
или дарът ѝ още не е готов. Ако се разбере, че момата наистина няма 
да бъде дадена, тогава женихите се насочват към друга мома в селото. 
Докато връщането на женихите от страна на момъка се пази в тайна, то 
от страна на момата това се разгласява, при положение че младите се 
обичат. Това се прави, за да се разчуе в селото, че момата вече е поискана 
и ако има нови кандидати, да се насочат към нея. Ако връщането е само 
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за престиж или да се изчака за подготовката на чеиза, тогава връщането 
се пази в тайна и от страна на момата.

Щом родителите на момата дадат съгласието си, тогава я повикват в 
стаята, където се водят разговорите (момата е в друга стая) и съобщават 
целта на посещаването на женихите. Бащата я пита дали е съгласна да 
вземе момъка. В много случаи момите приемат мълчаливо решението на 
родителите. Ако момата обича друг момък и не желае женитба с този, тя 
започва да плаче. Ако младите се обичат и родителите са съгласни да я 
дадат, тогава момата налива ракия на сватовниците, като им целува ръка 
и ги дарява с капански пешкир (кърпа). В този момент момата е дадена 
и младите са годени (сгодени). Годежът става още при посещаването на 
сватовниците. На него присъстват повече роднини от страна на момъ-
ка и момата. Готвят се ястия като за гости. В миналото сватовниците 
отивали у момата със своя храна. В много случаи при годежа е имало и 
музика. В деня на годежа се е изваждал целият дар на момата. Извърш-
вало се е „хвърляне на дар“, като същият се хвърля парче по парче на 
куп. Най-отгоре се поставя трапезникът, върху който свекървата слагала 
огърлицата, предназначена за булката. Всеки присъстващ е прехвърлял 
пари върху трапезника. Някои хвърляли бонбони или бучка захар за 
„кръст Божи“. Накрая свекървата вземала трапезника с всичко събрано 
и го давала на булката. Вечерта преминавала във веселие. Когато се види 
целият дар, жените бутвали свекървата върху дара и я люлеели с чергата. 
На следващия ден близки жени се събирали у годеницата и започвали 
да лъчат дара. Първо се определя дар за кръстника и кръстницата, след 
това – за свекъра и свекървата. 

Периодът между годежа и сватбата е бил няколко седмици. През това 
време в домовете на годениците се е извършвала усилена подготовка. 
Особено голяма е била в дома на годеницата. Трябвало е да се завърши 
започнатият дар и други приготовления за сватбата. В помощ идвали 
близките и дружките на годеницата. В дома на годеника също се пра-
вели приготовления. Близки и роднини приготвяли ича (дребна вълна 
за пълнене на юрган), с който ще бъдат напълнени (наичени) зимните 
завивки. Годеникът и годеницата през това време ходели заедно на хора 
и седенки. В пазарен ден (понеделник и петък) семействата на момъка 
и момата отивали в Разград и купували дарове, които не са изработени 
вкъщи. Свекърът и свекървата купували на годеницата обици, гривни, 
кожухче и рокля. През този период се определяли именно всички лица, 
които пряко ще бъдат ангажирани в сватбата. 

Обикновено сватбите се провеждали в неделя. В четвъртък преди 
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сватбата годеникът лично калесвал кръстника и родителите на булката. 
Той носел бъклица с червено вино, ракия, кокошка и хляб. Останали-
те роднини се калесвали в петък от упълномощени близки на годеника 
роднини. Всеки калесник носел бъклица с вино. На колана му отпред 
била спусната капанска кърпа. На бъклицата също е била връзвана кърпа. 

Влизайки в определен дом за калесване, калесникът поздравявал се-
мейството от годеника и ги канел на сватба. Много здраве от родителите 
на годеника – каня ви в неделя на сватба. Сватбите се предхождали от за-
севки, които се правят в събота преди сватбата. Такива се правели както у 
момъка, така и у момата. Близките на годеника моми се събирали в него-
вия дом, а близките на годеницата – в нейния дом. Едните представлява-
ли момкови, а другите – момини засевки. Всички моми били празнично 
облечени и приготвяли китки и венци, които ще отнесат в другия дом. 
Китки се правели и за момата, и за момъка. Същите се изработвали от 
цветя и зеленина. След приготовлението на китките започвало месенето 
на меденика. Вземали са три нощви от семейство, в което няма развод и 
покойник. Същите се нареждали в триъгълник, без да се опират един в 
друг. Започвали да се въртят, без да се допират и да издават звуци, защо-
то младото семейство ще се кара и няма да живее в сговор. Засяването на 
брашното също се е извършвало с три сита, поставени едно над друго. 
Засяването се е правело от моми, които са първи или последни деца в 
семейството. Най-напред замесването се извършвало от зълвата, а ако 
няма такава или е малка, замесването ставало от заложничката. Питата 
за меденик нямала никакви украси. Докато трае замесването, деверът, 
ако е малък, държал запалена свещ. Ако няма девер, за целта се е използ-
вало близко на семейството дете. Преди да започне месенето на меде-
ника, момините дружки с кобилица и котли, придружени от музикант, 
отивали на кладенеца за вода, като пеели:

Пенкинте дружки, дружки и другарки
зъ удъ утивът, зъ удъ студенъ
и те нъ Пенкъ викът:
Айди мъ, Пенке, зъ удъ дъ идим,
зъ удъ дъ идим, зъ удъ студенъ.
Пък Пенкъ думъ нъ дружки и другарки:
Кущяла мамъ удъ студенъ,  
нямаши дъ мъ ужени младъ и зиленъ.

След опичане на питата тя се е намазвала с мед или маджун, за да 
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бъде животът на младите сладък като мед. Докато се меси и пече ме-
деникът, в двора са играели хоро. Свирели музиканти, наети за случая. 
Тук са присъствали както близките на момъка или момата (съответните 
засевки), така и жените, децата и част от мъжете на махалата. След при-
готвянето на меденика той се поставя на синия със забучена на нея свещ, 
която е горяла при замесването. 

Заложникът вземал синията с меденика и отивал след хорото, като с 
две ръце вдигал синията над главата си. В този момент децата, които с 
нетърпение са очаквали меденика, се втурвали към заложника и се мъче-
ли да свалят и вземат меденика. Всяко дете се е стараело да отчупи късче 
от питата. Малка част от меденика се е запазвала за годеницата или го-
деника. След приключване на засевките у годеника момите (засевките) 
измивали ръцете си с вино по камината, вземали парчето меденик, една 
китка за годеницата и тръгвали към дома ѝ. През това време са приклю-
чили и засевките у момата, които също с парче меденик и китка тръгва-
ли за дома на годеника. Те носели възглавница, върху която ще спят 
младите, риза, гащи и едно постче (капанска носна кърпичка). Всичко 
е поставено в зетската капанска чанта. Дрехите са били предназначени 
за годеника. Той трябвало да ги облече на следващия ден – на сватбата. 
При придвижването двете групи се придружавали от музикант гъдулар 
и са пеели песни. Песните не са били строго определени. 

Момините засевки приготвяли китки и венци за кръстника, кръстни-
цата и сватовете. Стъкмявали се в сахан, в който се е поставяло просо, и 
котел с китка босилек, с която булката ще ръси при идването на сватбата. 
Вечерта преди сватбата момите приготвяли гердани с пуканки от царе-
вица и червени чушки, с които ще се окичат заложникът и момците игра-
чи (уинджии), подготвяли са дървена сабя и кори от липа за заложника.

В събота вечерта годеникът канел в дома си приятелите, с които е 
ергенувал, и ги ангажирал за играчи на сватбата. В ранната неделна 
утрин започвали да идват „длъжностните лица“ по сватбата – готвачи, 
сервитьори и др. Малко по-късно идвали играчите (уинджиите). Всички 
поканени носели подарък за младите (обикновено тепсия, тендже-
ра, поднос и др.), както вино и ракия. Някои стопани носели и хляб. 
Конете и каруците, които ще вземат участие в сватбата, се изчиствали 
добре (като за сватба). Докато в момковия двор се извършват последните 
приготовления, в моминия двор засевките заплитали годеницата и пее-
ли песни. Песните също не са били строго определени. Приготвял се 
също и дарът в сандъка (раклата). В двора на годеника се е извършвало 
бръснене на същия от ерген с живи родители. 
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Част от играчите и близките на момъка отивали за кръстника и 
кръстницата, като носели със себе си пита хляб, кокошка и вино. Оти-
ването до кръстника и обратно ставало с музикант. По пътя също се 
пеели песни. Кръстникът поканвал дошлите в дома си, като им слагал 
да хапнат набързо. Отивайки към дома на момъка, кръстникът също е 
носел бъклица с вино, подкумницата носела булото за прибулване на 
булката, бонбони и китка за зетя. По пътя отново се е изпявала песен. 
Най-често тя е била „Похвали ми се млад Стоян“.

Пували ми съ млат Стуян
снощи вечер нъ гиран, 
кръй малки муми убъви, 
при млади булки гиздъви.
Имъм си кончи алену, 
алену, невъсядъну, 
кончи ми срувъ илядъ, 
булче ми срувъ два градъ,
два градъ къту София
и окулу София силатъ.
Где гу зъчу пашатъ,
пашатъ Сюлеман.
Пашатъ ъбер прувождъ
де дъ е Стуян дъ доди, 
кушия дъ куштисвъме
с негуво кончи алену,
с моите бели атове.

Кръстникът е основната фигура на сватбата. Неговата дума е закон. 
Всички са подчинени и с готовност изпълняват неговите желания. Неслу-
чайно капанецът казва: „При сватба и цар е подчинен на кръстника“. Ко-
гато кръстникът, кръстницата, подкумникът и подкумницата пристигали 
в дома на годеника, започвала подготовка за тръгване на сватбата. През 
това време заложникът вземал торбата (при всички случаи капанска), в 
която са поставени даровете за булката (забунче, кожухче, обувки, огле-
дало и сушени плодове) и със заложничката тръгвали за дома на булката. 
С тези дрехи тя ще бъде облечена в деня на сватбата. Обикновено, когато 
заложникът пристигал в дома на годеницата, той се е спирал на прага на 
къщата от засевките и не се пускал при годеницата. За да бъде пуснат, 
той трябвало да плати пари. Влизайки в къщата, съобщавал, че сватбата 



331

вече е тръгнала от момковия дом. Всички донесени дарове се поставяли 
на една синия. На маса се слагал сахан с просо, на който се е подпирало 
огледалото, донесено от заложника. Булката започвала да се облича и 
обува, като се оглеждала в огледалото. Обувките трябвало да се обуят 
едновременно, като в тях имало зърна просо. Връхната дреха също се е 
обличала така, че двете ръце да се пъхнат едновременно в ръкавите.

Приготвената дървена сабя, корона от липови кори и герданите от 
пуканки и червени чушки се давали на заложника. Дава му се и една 
жива кокошка. Както заложникът, така и неговата жена, се дарявали от 
сватовете с пешкири. Когато кръстникът е пристигал в дома на годе-
ника, кръстницата закичвала зетя с китка. Последното приготовление 
за тръгване на сватбата е приключило. Свекървата е закачила на конете 
капански пешкири. По един пешкир се е давал и на играчите, които ги 
поставяли отпред на кръста, прегънати на две. Когато всичко е готово, 
цигуларите засвирвали сватбарска ръченица и сватбата е тръгвала за го-
деницата. Най-напред са били играчите (уинджиите), след тях вървели 
музикантите, кръстникът, кръстницата, подкумникът, подкумницата, 
зетят и деверчето, побащимът и помайчимата, следвани от останалите 
сватбари.

Голямо внимание се е отделяло на тържествеността на сватбата. 
Тази тържественост зависела от музикантите, играчите (уинджиите), 
заложниците и др. Ако булката е била от друго населено място, мно-
го важно е колко каруци ще вземат участие в сватбата. Многото каруци 
придавали по-голяма тържественост. При отиване за булката и при връ-
щане играчите играели, наредени в няколко реда, като в последния ред 
по средата е башът (момъкът), който командва играчите и държи връзка 
с кръстника и зетя. Избирал се за баш момък гласовит, добър играч и 
шегаджия. Музикантите през цялото време свирели капанска ръченица, 
обикновено мелодиите на „Дряновските моми“ и „Китчице буйна лобо-
до“. Под такта на музиката играчите играели под командата на баша. По 
команда уинджиите образували различни фигури (окръжност, редици и 
др.), като играели на място, в движение, напред или назад. Много често 
играели с дясното или лявото рамо напред, с вдигнати две или една ръка 
нагоре, с ръце на кръста, встрани и др. Всеки играч държал в ръцете 
си две капански кърпички. Често играчите поемали с песен мелодията, 
изпълнявана от музикантите. Башът често се е провиквал: „Нъ пиперю 
кореню“, останалите отговаряли: „Нъ зелкътъ чукану“ или „Аишълъ ма-
шелъ“ с отговор „Деишълъ машълъ“, или „ Ашовле“ с отговор „Абьовле“, 
„Гарван грачи нъ крушъ“ с отговор от останалите играчи „Моли Бога за 
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сушъ“. Най-честите команди, които могат да се чуят от баша, са: „Слу-
шъйти, мунченцъ, шъ клекним, шъ тропним, извиднъж долу“. При тази 
команда всички уинджии, играейки, клякали, като продължавали да дви-
жат тялото си под такта на музиката. Следвала нова команда от баша: 
„Слушъйти, мунченцъ, по пулекъ нъгоре“ – през това време играчите 
започвали да стават, като продължавали да играят. Имало случаи, когато 
играчите под команда сядат на земята и бият кърпата в нея. Употребя-
вали се и други команди, като: „Вдигайте ръцете високо, а сега наляво, 
сега надясно, а сега обратно, лявата ръка на кръста, дясната нагоре, а 
сега обратно“. При различните команди се образували различни фигу-
ри. Всяка заповед (команда) на баша се спазвала стриктно. Уинджиите 
играели особена роля на сватбата и затова са били на почит и уваже-
ние от всички сватбари. Неслучайно по пътя за булката или обратно към 
зетя те, играейки, спирали сватбата, където искат. Никой не им правел 
забележка. Обикновено спирали на важни кръстовища в селото, пред 
кръчми, където кръчмарят ги почерпвал с вино, спирали и пред домо-
вете на някои от обредните лица. Всички се чувствали задължени да ги 
черпят с вино. Когато сватбата доближавала къщата на булката, башът 
посочвал двама от играчите за бързи конници, които вземали бъклиците 
от кръстника и кръстничката и отивали в дома на булката. Като поздра-
вявали с „Добър ден, сватбата идва“ и подавали бъклицата за отпиване 
на вино, майката на булката ги дарявала с капански кърпи. Така сватбата 
влизала в момините двори и спирала пред къщата. Играчите и те спи-
рали да играят и се оттегляли встрани. Давало им се вино и кокошка за 
похапване. През това време момините засевки поднасяли на кръстника 
пита, върху която е имало забучена кокошка, посолена със сол и червен 
пипер. Изпълнявала му се е песен:

Ах дъ знаех, кръсниче ле, ах дъ знаех,
дет шъ додиш, кръсниче ле, тъз гудинъ, 
тъз гудинъ, кръсниче ле, тъз ниделя, 
пусъдив ти, кръсниче ле, ран бусилек, 
извивъв ти, кръсниче ле, зилен винец, 
зилен винец, кръсниче ле, смеснъ киткъ.

Заложникът извеждал булката на сундурмата, за да ръси. Тя ръсела с 
китка босилек, потопена в котел с вода, и хвърляла към сватбарите про-
сото от сахана. По-късно с просото започват да хвърлят и бонбони, които 
децата веднага събирали. Докато булката ръсела, зетят е гледал през сре-
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бърна гривна, която кръстницата държала на ръката на кръстника. През 
това време под сайванта се е слагала трапеза за кръстника и неговите 
приближени. Докато те се хранели, останалите сватбари играели хоро 
на двора. Подготвените венци и китки момините засевки подарявали на 
сватбарите. Тук се дарявали най-близките на зетя с месали и пешкири, 
а деверчето – с капанска чанта. Помайчимата вземала от кръстницата 
канче с вино, върху което е имало пита хляб и забучено бутче от ко-
кошка. Зетят, деверчето и един от музикантите влизат при булката, която 
е била пред огледалото. Зетят настъпвал булката по десния крак и отивал 
от дясната ѝ страна. До него заставала зълвата, а от другата страна е 
било деверчето. Помайчимата давала на зетя да хапне от питата и ко-
кошката и да пийне вино. Той, от своя страна, давал на булката. Двамата 
пиели вино от чаша, в която зетят е пуснал пара. Накрая булката изли-
вала виното до стената. През това време е идвала кръстницата и моми-
ните засевки и започвали прибулването на булката. Булката целува ръка 
на кръстницата, която от своя страна е мятала булото върху главата на 
булката, като първите два пъти тя го сваляла, на третия път кръстницата 
разгъвала булото и го премятала през главата на булката, която отново 
целувала ръка. След всичко това идвал заложникът с бъклица в ръка. 
Кръстницата вземала бъклицата и поливала залък с вино, разчупвала го 
на две и при кръстосани ръце давала на младите (захранвала ги). Хапки-
те се вземали от младите не с ръце, а с уста. След това засевките запява-
ли за прощаване, а заложникът с пешкир повеждал младите навън, като 
напред вървял зетят, а след него – булката. 

При извеждане на булката се е пеела песента:

Стой, пучакъй, слънчице ясну, 
дукът си извидем булчицъ младъ.
Тръгвъй, пристъпвъй, булчице младъ,
прошкъ дъ земиш ут тойтъ майкъ, 
ут тойтъ майкъ, ут тоя татку, 
ут тойте братя и сестри.
Какту съ дели житу ут сламъ, 
тъй съ дели мумъ ут мама.
Житуту ставъ жълтъ пшеницъ, 
мумътъ ставъ чернъ рубиня.

Преди да излезе от стаята, булката се прощавала с майка си и с 
дружките, като им целувала ръка. При прощаване се давали пари. На 
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двора ставало прощаване с младежите, след което бащата на булката 
отвеждал младите до каруцата или мястото, откъдето ще тръгне сватба-
та. При прощаване в двора младите се обръщали на изток, срещу слънце-
то. Последен се прощавал бащата на булката. От страна на булката със 
сватбата отивали само няколко близки роднини, носейки ежедневните 
дрехи на булката. Сватбарите тръгвали по същия ред, както при идва-
нето. Играчите отново играели капанска ръченица, башът продължавал 
да командва, но гласът му бил вече пресипнал от викане и не се чувал 
ясно, както при идването на сватбата. По пътя за църквата сватбата се е 
стараела да мине по други улици, това се е правело да не се срещат две 
сватби и булки, защото ще им се случи някое нещастие. Ако срещата на 
две сватби е била неизбежна, тогава двете булки се покривали така, че 
да не могат да се видят. 

След като сватбата излезе от двора, заложникът откупувал сандъка 
(раклата) с чеиза на булката и го поставял в специалната за случая кару-
ца за откарване в дома на зетя. Минавайки покрай сватбарите, той ста-
вал прав в каруцата, вдигал високо накичената с пуканки и боб жива 
кокошка и дървената сабя. Каруцата се е движела в бяг и заложникът 
често се е провиквал. По време на венчавката в църквата на площада се 
е правело хоро. Играели всички сватбари, които не са влезли в църквата 
при венчавката. При излизане от църквата булката хвърляла бонбони, 
които веднага се събирали от децата. 

След венчавката сватбата в същия ред тръгвала към дома на зетя. Пре-
ди да влязат в двора, двама бързи конници отивали вкъщи и съобщавали 
на свекъра и свекървата, че сватбата идва. Същите отново се дарявали 
с капански пешкири. Сватбата спирала пред портичката (вратичката) на 
къщата. Единият от музикантите е влизал вкъщи и извеждал свекървата 
в сундурмата или на площадката пред къщата (ако къщата е на приземен 
етаж). Тя държала в ръцете си по една запалена свещ, увита в единия 
край с капански кърпички. Музикант започвал да свири свекървината 
ръченица, а тя от своя страна започвала да играе, като вдигнатите напред 
ръце кръстосвала ту в едната, ту в другата посока. Накрая запалвала 
едно повесмо от кълчища, което предварително е било окачено високо 
на сундурмата. След всичко това е започвало даряването. Булката, зетят 
и всички сватбари стояли пред портичката, играчите вече са престанали 
да играят. Единият от музикантите (по-гласовитият) започва да привиква 
свекъра, като се провиквал силно: „Свекрееей“. Ако свекърът е шега-
джия, нарочно се забавял да излезе. Музикантът отново силно викал: 
„Свекрееей, абе къде се дяна тоз свекър, не виде ли, че му носим булка“. 



335

След няколко провиквания свекърът излизал на сундурмата и питал кой 
го вика и защо. Музикантът му казвал: „Абе, виж каква убъва булка ти 
носим, како шъ ѝ ръжъш“. Свекърът, ако е шегаджия, обещавал първо 
колата с воловете, ралото и сърпа. Накрая харизвал определени декари 
от нива, като посочвал и местността, където се намира. След свекъра се 
извиквала свекървата. Тя също пита кой я вика и защо. Същата харизва-
ла най-напред кобилицата с котлите, нощвите със ситото. Накрая дарява-
ла онова, което е уточнено в семейството. По същия начин са извиквали 
дядото, бабата и други близки на зетя. След приключване на даряването 
свекървата постилала бяло платно по стълбите към къщата, по които ще 
минат младите. Тя взема хапка хляб и чаша вино и извършвала запойва-
не на булката. 

След всичко това зетят и булката минавали по бялото платно и тръгва-
ли към къщата. Пред къщния праг кръстникът ги завивал с опас едновре-
менно двамата и пристъпвайки през прага с десния крак, влизали в стая-
та. Щом влязат, помайчимата подавала на булката малко едногодишно 
детенце, което тя повдигала три пъти в комина и го дарявала с чорапи. 
След това побратимата завеждала младите на дръвника да донесат дърва, 
в мазето (да види булката продуктите за ядене), в обора, за да дадат хра-
на на добитъка. През това време се е слагала трапеза за кръстника, след 
хапване той и неговата свита си отивали, изпратени с музика и песни от 
близки на зетя. Веселбата у зетя продължавала до късна вечер.

Вечерта у зетя идвали с подаръци всички калесани за сватбата. 
Кръстникът отново идвал, придружен от музиканти и близки на зетя. 
По пътя отново се е пеело и играело. Кръстникът носел дар за булката, 
възприето е било да се даряват съдове, които са медни, но не калайдиса-
ни (котли, сахани, тави и др.). Поставяна е била трапеза, на която ястия-
та са наредени на дълга синия, изкована от чамови дъски, височината ѝ е 
била около 34 см. Всички сватбари се нареждали около синията, седнали 
на капански възглавници или на малки столчета. Краката се покривали 
с дълъг, домашно изтъкан плат. На кръстника се е отреждало централно 
място (по средата на синията). Пред него изметчиите (сервитьорите) 
поставяли цяла сварена кокошка, посипана с червен пипер. Изметчиите 
са били няколко (в зависимост от поканените). За кръстника и негова-
та свита е имало определени специални изметчии. Интересен момент в 
сватбите е, когато се поставяли гатанки. Те се задавали от кръстника или 
подкръстника на изметчиите. Тези гатанки създавали добро настроение, 
особено ако кръстникът е бил духовит, весел и шегаджия. Чрез поста-
вяне на гатанките кръстникът искал да му се донесе нещо. Ето няколко 
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гатанки:
 –  Донеси ми Борис Букев (който се знае като човек със сприхав ха-

рактер). Всъщност кръстникът иска да му се носи оцет.
 –  Искам на коня петалата – иска да му донесат петало наденица.
 –  Искам на баба Айше скъсаните шалвари – иска да му се донесе са-

райлия (вид тестено сладко).
 –  Донеси ми на Панчо (местен циганин) децата в един чувал – иска 

се глава чесън.
 –  Дайте ми сербез кон от Кабиюк – иска силна ракия.
 –  Искам на Музекята каруцата, пълна с колове – иска кибрит.
 –  Искам на дядо Хасан червения фес – иска разрязана червена диня.

Обикновено кръстникът искал от изметчиите неща, които предпо-
лагал, че ги нямало у зетя. В такъв случай изметчиите тръгвали да ги 
търсят от съседи. Желанието на кръстника трябвало да се изпълни. Ако 
изметчията, към когото е отправена гатанката, не можел да се досети 
какво иска, отивал при кръстника и казвал, че не може да отгатне га-
танката. Кръстникът разпореждал същия да играе капанска ръченица и 
да вика „Не я знам, не я знам“. През това време някой сватбар го е за-
питвал какво не знае, а той високо отговарял: „Гатанката не зная“. 

По време на вечерята се е извършвало даряването (основен момент 
от сватбата). Свекървата вече е подредила даровете по реда на тяхно-
то даряване в един голям дармон (голямо кожено сито с големи дупки). 
Най-напред се е дарявал кръстникът, кръстницата и подкумниците. 
Останалите сватбари се дарявали с по-малки дарове. Даровете се давали 
обикновено от помайчимата (майката на деверчето). Кръстникът се даря-
вал с капанска шита риза, капанска възглавница и тъкана капанска кърпа. 
Кръстницата – с капанска шита риза, престилка, драпна, възглавница и 
месал. Дарът за свекъра е бяла капанска шита риза, миндерче, възглавни-
ца, тъкана капанска кърпа, а за свекървата – капанска риза, драпна с 
шити краища, малка капанска възглавница, шита престилка и кърпа. 
След приключване на даряването и всички други подробности кръстни-
цата давала на един от изметчиите некалайдисан котел за „кръст Божи“. 
Той минавал през всеки сватбар, за да пусне парата на „кръст Божи“. 
Ако сватбарите са малко, котелът се е слагал по средата на масата и все-
ки сам си пускал парата. Накрая парите се давали на булката, която це-
лувала ръка на този, който ѝ ги даде. 

След изхранване започвали капански семейни хора. Кръстникът или 
негов заместник (пò шегаджия) започвал приканването на семейните 
двойки да му играят. Всички поканени били задължени да изпълняват 
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желанието на кръстника. Ако поканените не можели да играят или жа-
лят починал близък, тогава поканеният мъж пускал дребна пара в сахана, 
поставен пред кръстника. По този начин той откупувал своята игра. По-
канената семейна двойка идвала при кръстника, поклонявала се и казва-
ла: „Честито място“, а кръстникът отговарял: „Да ви се връща“. Играела 
се обикновено капанска ръченица. Семейната двойка играела, хваната 
за ръце. Ако някой не можел да играе ръченица, тогава се е засвирва-
ло хоро или някакъв танц (съвременен). Така пред кръстника минавали 
всички семейни двойки, присъстващи на сватбата. Семейната двойка 
играела, докато кръстникът пусне дребна монета в сахана, който е пред 
него. Когато кръстникът забелязвал, че поканената двойка играе много 
добре, той я оставял да играе повече време. За всяка играеща двойка се 
е пускала монета в сахана. Накрая парите се вземали от музикантите. 
Кръстникът предварително се е сдобил с някакви дребни монети. Весе-
лието продължавало до късна вечер. Сватбарите си отивали, когато си 
отиде кръстникът, той сам подсказвал края на веселието, като спомена-
вал, че е време за тръгване.

У зетя оставали само побащимът и помайчимата, които отговаряли за 
брачната нощ на младоженците, оставали още заложникът, заложничка-
та и още наколко близки на зетя семейни двойки. Свекърът и свекървата 
отивали да спят у съседи или техни близки. Докато се играят хората, по-
майчимата приготвяла брачното легло. Затулвали се всички прозорци и 
дупки, откъдето може да се гледа в стаята. Постилала се на пода постеля, 
като най-отгоре се е поставяла дълга женска риза, приготвена от булката. 
Слагала се е и суврена възглавница. Преди да влязат в брачната стая, 
младите са инструктирани за случая от помайчимата и побащима. „Инс-
труктажът“ се е извършвал отделно за зетя и за булката. Ако булката 
излиза честна, в двора се е запалвала слама и се е гърмяло от близки на 
зетя ловци. Честността на булката се е известявала от зетя, който е изли-
зал на сундурмата, с изстрел от пушка или тапалийче (детско пушкало). 
Музиката започвала да свири на сладка ракия. Около огъня на двора за-
почвало да се играе, като се удрят тенекии и други предмети. Уведомява-
ла се е свекървата, която идвала да види девствеността на булката, като 
хвърля монети върху ризата. Ако други жени искали да видят ризата, 
също трябвало да сложат пара. Заложникът приготвял сладка ракия и по-
черпвал всички присъстващи, а заложничката правела китки, завързани 
с червен конец. Китките се отнасяли на кръстника и момините родители. 
Помайчимата поливала на младите да се измият, след което излизали на 
двора и се хващали на хорото. Свекървата затопля вода, с която булката 
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ще измие нея и свекъра.
На разсъмване тръгвали ракиджиите към кръстника и булчинските 

родители, за да съобщят, че булката е честна. Групата се е водела от за-
ложника. С тях имало музиканти, които свирели мелодията на „Сладка 
ракия“, по пътя се пеела песента:

Ишала машала на момина майка,
добро йе, добро йе чедо утхранилъ,
майкъ си, баща си не зъсрамилъ.

Песента се е придружавала и с подвиквания. Ракиджиите носели 
сладка ракия, с която да почерпят кръстниците и момините родители. 

Ако булката не е честна, зетят не давал никакво известие, музиката 
също не свирела, не се подготвяла и сладка ракия. Този случай е бил 
убийствен както за зетя, така и за цялото му семейство. 

В понеделник след сватбата момините засевки с няколко семейни 
двойки отивали да хранят булката, която е вече сред други хора и се 
срамува да яде. Носели чорба (супа) и друго ядене. По пътя имало про-
виквания и песни. У зетя се слагала трапеза с носеното от момината 
къща. Пиенето е било от страна на зетя. Булката поднасяла ракия на 
всички присъстващи, като им целувала ръка. След изхранването групата 
си отивала, тържествено изпратена от близките на зетя. Същите изпра-
щали много здраве на сватовете. В понеделник надвечер се довеждал 
кръстникът за измиване на булката. Той отново е носел подаръци. Булка-
та целувала ръка на всички дошли и им премятала на рамото по една тъ-
кана капанска кърпа. Кръстникът донасял съд, в който се пускат монети, 
които накрая се давали на булката. Изпращането на кръстника е ставало 
тържествено. В сряда се е извършвало отбулване на булката. В дома на 
зетя идвали най-близките роднини. Отново свирела музика и се играели 
хора. Близка на зетя жена вземала един сахан с поставени в него моне-
ти, просо и сурово яйце. Изпичала се е пита, която се намазвала отгоре 
с мед или маджун. Булката вземала кобилица с окачени на нея котли 
и тръгвала към най-близката чешма или кладенец. С нея се движели 
деверчето и още няколко жени. Имало и музикант. Деверчето носело в 
ръце точилка. Когато пристигнат на кладенеца, булката хващала единия 
край на точилката и деверчето я повеждало около кладенеца в посока на-
дясно. Така се обикалял кладенецът, като при обиколките булката пуска-
ла зърна просо. На третата обиколка пускала яйце на мястото, където 
започнала обиколката, и го застъпвала с десния си крак. Зълвата напълва 
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три пъти котлите с вода, а булката ги изливала. На четвъртия път булка-
та ги окачвала на кобилицата и групата тръгвала обратно с музика. На 
прага на стаята булката давала на зетя да пие вода от котлите, след което 
той поемал кобилицата с котлите от булката и ги внасял в стаята. След 
всичко това булката се е отвеждала в градината при някакъв трендафил, 
където деверчето с точилката и хурката отмятало булото от лицето на 
булката, но същото отново се е спускало. След третия път булото се е 
вземало и се поставяло на един храст трендафил. След това сплитали 
булката на една плитка и я забраждали с една кърпа (кърпа за глава). С 
това тя преставала да бъде булка. Тя вече е пълноправна съпруга на мъжа 
си. До 40-ия ден тя трябвало да целува ръка на свекъра и свекървата. 

Сватбите завършвали с поврътки, които се правят от свекъра, тъста 
и кръстника. Обикновено поврътките се извършвали в четвъртък от ро-
дителите на булката. Слагала се богата трапеза, свирели музиканти, ка-
нени са всички близки роднини. През тази вечер младоженците спели 
в дома на родителите на булката. В неделя поврътки правел свекърът. 
Поврътките от кръстника се правели, когато той сам прецени за удобно. 
На поврътките също се поставяли гатанки и се канели семейни двойки 
за игра.

Когато се е извършвало отбулване на булката, тя трябвало да изпълни 
някои забрани. До 40-ия ден от сватбата не трябва да показва краката 
си и да ходи боса, защото ще се засуши. На първия Гергьовден булката 
замесвала тесто, което разделяла на 40 парчета и отново ги събирала и 
замесвала пита, която раздавала. До момента на раждане булката се счи-
та за млада булка. След 1944 г. много от тези обичаи при провеждане на 
капанската сватба започват да отпадат.

Днес тържествеността на сватбите се определя не от участието на броя 
на каруците, играчите и музикантите, а от леките автомобили, с които 
става придвижването на сватбарите от момъка до момата и обратно. Ро-
дителите вече почти не влияят при избиране на момата. Не се подготвя 
брачно легло, сладка ракия, няма гърмежи и огньове, няма и поврътки. 
Запазена е само традицията за даряване на кръстника (при договореност 
и това отпада). 

Отново се връща традицията за сключване на бракове в църква. 

Календарни празници, обичаи и песни на мюсюлманите от Гло-
джево

Мюсюлманите спазват календара, предписан от Корана в сура „По-
каяние“. По него се определят религиозните празници и по него ле-
тоброенето започва от Хиджра (егира) – бягството на Мохамед през 
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622 г. от Мека в Медина. Годината по този календар се нарича „Ирджи 
сене“ (година на хиджра). Тя не е практична за обикновената стопанска 
дейност, поради което народният календар си служи с практичната Рум 
сене – това е гръцка година, която дели годината на лято – от Гергьовден 
до Димитровден, и зима – от Димитровден до Гергьовден. Християнско-
то летоброене пък се нарича „Миледи сене“.

Календарът на мюсюлманите по Ирджи сене, както при всички нома-
ди, е лунен. Годината му има 12 месеца, които започват от новолуние и 
имат по 30 и по 29 дена. Лунната година е с 11 дни по-къса от слънчевата 
и се състои от 354 дни, като на всеки 30 години се прибавят още по 11 
дни, и в цикъла се набират 11 пълни и 19 кратки години. Празниците в 
годината Ирджи се местят с 11 дни напред всяка година и преминават 
през всичките сезони за 32 години и половина. 

Рамазан байрам е най-големият празник на мюсюлманите и се 
празнува след тежък пост – Оруч, през целия девети месец Рамадан.

Оручът е тежък пост. По времетраенето му от зори до вечер („докато 
не се различава бял от червен конец“) не се разрешава никакво ядене 
и пиене на вода. Като се стъмни и ходжата викне за вечерна молитва 
(Акшам намаз), всички се прибират и започва обилно ядене и пиене на 
вода. Това може да продължи до зори, когато специално нает давулджия 
бие ритуално тъпана и пее всички да се събуждат и като се развидели, 
започва пак жестокият Оруч. Месец Рамадан на пост е свещен месец на 
откровението, защото на 27-и Рамазан бил спуснат на Мохамед Коранът 
като пътеводител на хората. 

На 30-ия ден постът свършва и във всяка къща започва подготовка за 
празника. Мъжете отиват на джамия, където ходжата чете празнична мо-
литва и произнася проповед, с която обяснява, че постът е свършил. От 
мъжете по-младите целуват ръка на по-старите и ги поздравяват с „Бай-
рам мубаре олсун“. Отвръщат им с „Чок яша“ („Да сте живи“), „Празни-
кът да бъде благословен“. Тогава някой от мъжете излиза навън и гръмва 
с пушка, децата, които са слухтели по двора и на улицата, тичат да кажат 
на майките си, че постът е свършил. По домовете започва празнично ще-
ние. После децата започват да ходят да целуват ръка на близки и комшии 
и да им честитят Байрама. Черпят ги със сладки и бонбони, затова този 
Байрам още се казва Шекер байрам. На този ден се иска прошка и се 
избират „къз кардаш“ (приятелка) от момичетата и „билязер“ (побратим) 
от момчетата. На този ден се раздават лакомства, курабии, баклава, не-
бетшекер, орехи и бонбони на съседите, мюсюлмани и християни. Мла-
дите момичета се събират заедно, пеят маани (четиристишия) и играят 
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алай. Празникът е три дена. През тези три дни се дава Зекят – 1/10 от 
имота, за бедните.

Курбан байрам е другият голям празник на мюсюлманите. Той се 
празнува след 40 дни (1 месец и 10 дни) след Рамазан байрам. Курбан 
байрам се нарича още Коч байрам, понеже се коли овен за жертвено 
животно. Той е в чест на библейската и коранична легенда, според коя-
то Аллах поискал от Ибрахим (Аврам) да му принесе в жертва сина си 
Исмаил (Исак) и когато разбрал, че верният нему баща ще заколи сина 
си, спуснал овен и Ибрахим го заклал.

Курбан байрам започва сутринта рано с молитва в джамията, къде-
то са се събрали мъжете, които са взели Аптез (ритуално измиване), 
причестили са се и са облекли нови ризи. Ходжата извършва голяма мо-
литва, състояща се от две части: Сабах намаз – обикновената сутрешна 
молитва, и Байрам намаз – празничната молитва. Между двете части 
произнася проповед – Хутба за смирение пред Аллах и милостиня към 
бедните.

След Байрам намаза мъжете се прибират вкъщи, където най-старата 
жена е къносала още преди изгрев-слънце купеното жертвено овне и 
мъжът го заколва с ножа, който е бил осветен в джамията. С кръвта се 
прави точка на челото на децата и се намазва прагът на къщата, кръвта 
се заравя в почвата. Купеното за жертва овне се купува без пазарлък, 
иначе Аллах няма да признае жертвата. Преди да се заколи, кочът се 
нахранва и напоява с вода. Курбанът се готви и се раздава на съседи 
и бедни. Закланото животно трябва да бъде без дефектни белези, за да 
може на онзи свят, като умре този, който го е заклал, да бъде пренесен от 
овена по моста Сърат, който е между Рая (Дженнет) и Ада (Джандема) в 
деня на Страшния съд.

Овнето трябва да има рога, за които грешникът да се държи, за да не 
падне от моста в Ада. Месото от курбана се разделя на три части и една 
част се оставя в семейството, 1/3 се разнася по комшиите и 1/3 се оставя 
за бедните. 

Арефе – денят на мъртвите е денят, предхождащ Курбан байрам. На 
този ден се приготвят хляб, катми, мекици, мляко с ориз и се раздават 
на комшиите. На този ден се къносва, като се боядисва на три места 
жертвеният коч. През време на Курбан байрам се ходи на аджълък – 
поклонение в свещените места Мека и Медина. Като хаджии в Глоджево 
са известни в началото на 19-и в. известният ходжа Хафуз Нури и Коч 
Хафуз, Коч Хафуз Хюсеин, а в 30-те години на 20-ти в. Адем Хаджиха-
фузов и Фейзула Хаджихафузов и Хаджи Вели – прадядо на Тиренджи 
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Осман. След 2000-та година бившият главен мюфтия на България Недим 
Генджев по време на Рамазан байрам води на поклонение хаджии от Гло-
джево: Хасан Генджев, Мехмед Къров, Вели Карасюлейманов, Хюсеин 
Звъна, Исмет Хюсеин Тъкъз, Ариф Аптула Кехая, Исмаил Ахмед Кара-
сюлейманов, Мехмед Даудов, а от жените Халиме Чилева. Но за да ста-
не хаджия, поклонникът, освен това да отиде в свещените земи, трябва 
да спазва и следните изисквания: поклонникът съблича своите дрехи с 
шевове, увива се в две парчета бял плат и с обикновени сандали без 
връзки, влиза в свещената постройка Каба, за да се докосне до свещения 
черен камък, предаден от архангел Джебраил на Ибрахим (Аврам), още 
преди потопа. После обикаля седем пъти около джамията Каба, изпива 
чаша свещена вода от кладенеца Земзем, опитва да пробяга разстояние-
то между хълмовете Ассафа и Алмаруа и пее молитва в памет на Хаджер 
(Атчар), слугинята на Ибрахим, майка на техния син Исмаил – родо-
началник на арабските народи. На десетия ден от поклонението всеки 
поклонник коли курбан, измива се, облича своите дрехи и напуска града 
като хаджия. 

Пет задължения има всеки мюсюлманин: да извърши сюнет 
(обрязване) на момченцето, да иде веднъж през живота си на хаджилък, 
да извърши себап (благодеяние), като построи чешма, мост или каквото 
е по силите му, да ходи на петъчна молитва в джамия и да се моли пет 
пъти на ден – сутрин (Сабах намаз), пладне (Йолен намаз), два часа пре-
ди залез (Икинди намаз), по залез (Акшам намаз) и два часа след залез 
(Йатсъ намаз). 

Ашуре е празник на бедните и децата. Празнува се 30 дни след Курбан 
байрам и е най-светлият ден в първия месец Мухарем. Счита се, че в 
този ден Аллах е създал Рая (Дженнет). На този ден и в дните преди и 
след него не се свири и не се пее. В тези три дни сазовете и тамбурите се 
зашиват в калъфите им. Този ден се свързва с легендата за Нух (Ной) и 
синовете му, които се спасили от потопа и на раздяла приготвили ястие 
от зърната на храните, които им били останали. Затова и сега се прави 
сладка каша от жито, царевица, боб, леблебия, стафиди и други, сме-
сени или подправени с маджун или захар. Така приготвеното ядене се 
нарича Ашуре. С него се гощават гости – „да се намери на ония, които 
са в небесния живот, да ги поменем“, на този ден се дава доброволна 
милостния – Зекят – за бедните. 

От значение за мюсюлманите е нощта Регаиб, която поставя началото 
на поредицата свещени нощи: Мирадж, Берат и Кадир. 

В нощта Мирадж – 27-и Рамазан – пророкът Мохамед извършил 
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нощно пътешествие от Мека до Йерусалим и от там бил възнесен от 
архангел Джебраил в Ада, където видял мъките, на които са подложени 
различните грешници, после получил наставления от Аллах, а след това 
архангелът го е развел из Рая и тук получил забраната мюсюлманите да 
пият вино. Мохамед донесъл благата вест, че вярващите ще влязат в Рая. 
Затова нощта Мирадж е нощта на благата вест. 

През нощта Берат се отварят небесните врати, чете се Коранът, по-
менават се починалите и се помага на нуждаещите се.

В нощта Кадир е бил низпослан Коранът. Ангелите, начело с Джебраил, 
слизат тогава на земята сред хората. Това е нощта на равносметка и 
разкаяние. 

Празниците по народния мюсюлмански календар в Глоджево (по 
Рум сене)

По този календар годината се дели на лято – от Гергьовден до Ди-
митровден, и зима – от Димитровден от Гергьовден. Празниците по този 
календар запазват датите си по християнския календар (неподвижни 
празници). 

Хъдралез (Гергьовден) се празнува на 6 май. Счита се за начало на ля-
тото и се брои за ден първи. Той е предел между два сезона и се приема, 
че в нощта срещу празника се срещат веднъж в годината двама светци: 
Хъзър, който помагал на хората в беда на сушата, и Илияз, покровител 
на изпадналите в беда в морето. 

Ако единият от тях е тръгнал на изток, другият поемал на запад. На 
този ден се главявали овчари и ратаи, градините и дворовете се измитали 
и почиствали, плодните дървета се белосвали с вар още на пети май. В 
същия ден надвечер две девойки, с калайдисан котел, в който има малко 
вода, ходят във всяка къща и събират от всеки член на семейството по 
един предмет (пръстен, гривна или друго). При това ходене стопаните 
им дават дребни подаръци. Вечерта котелът се покрива с бяла кърпа и 
се завързва, оставя се навън, на открито, под звездите, под розов храст. 
Сутринта на 6 май хората от селото се събират на едно място, връзват 
на дърво люлка, започва веселба – бият дайрета, други играят кючеци, 
а трети се любят. Към обяд веселбата се прекратява, хората се нареждат 
в кръг, започва обичаят нишан чикарма (вадене на знаците). Девойките, 
които са събирали предметите, застават на средата с котела и избират 
едно малко момиченце от публиката, покриват го с бяла кърпа, дават в 
ръката му огледало и през цялото време то гледа в него. Девойките заста-
ват на разстояние около 1 м от детето и започват да пеят къси песнички 
за късмет. След изпяването на всяка песничка то вади по един предмет 
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от котела. На когото е предметът, за него се отнася песничката. Това про-
дължава, докато свършат всички предмети в котела.

Късите песнички, пяти при ваденето на предметите, се наричат Маа-
ни.

Зад къщата има ангинар.
Ах, стената е равна.
И се клати като кипарис.
Усещам мириса на моя любим
като пролетна майска роза.
Ангинарът си има свой свят.
Любимият трябва да ме люби, 
в сърцето ми тлее пожар.

На 6 май мало и голямо стават рано и с котли и стомни отиват на 
чешмите или на кладенците за вода. Като се измият и напият, връщат се, 
начупват зелени клонки и накичват с тях порти и врати. По-младите це-
луват ръка на по-старите, люлеят се на люлки, въртят се на въртележки, 
скачат на дъска, играят на различни игри и пеят песни.

В песните за Хъдралез се пее за любовта, за копнеж и носталгия, за 
гурбет, за болести и за раздялата на влюбените.

От Гергьовден започва броенето на дните от 1 до 180. Това са дните 
през пролетта и лятото, което се преполовява на 90-ия ден – йаз доксан 
– 15 август. Десетдневката от 70-ия до 80-ия ден от Гергьовден (от 5 до 
15 август) се счита за най-горещите дни през годината. На 186-ия ден 
от Гергьовден е краят на лятото и то съвпада с християнския празник 
Димитровден, от него започва зимата, на която той е първият ден. Ка-
съм е началото на зимата и ден, на който се цаняват пастирите и ратаите 
до Хъдралез. Зимната половина на годината е от 180 дена, т.е. с 6 дена 
по-къса. Касъм се празнува скромно като ден на предел и равносметка. 

Саяджик е есенен празник, който се празнува след Касъм, след като 
се обере царевицата, и е карнавален празник за берекет по добитъка и 
посевите. Карнавалът се разиграва вечер от младежи, които се събират 
и разпределят ролите си. Главните действащи лица са: чепиш – млада 
козичка, която е облечена с бяло наметало, което се пази от текето – ко-
зел, който носи маска от кратуна, изобразяваща козел с рога, той гони 
козичката с цел да извърши акт за плодородие във всеки двор. Козичката 
бяга и обикаля пред останалите саяджии – собственици на сая – лятна 
кошара, които носят опасани на кръста си звънци и хлопки, с които 
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вдигат голям шум. Сред тях има водач, който във всеки двор произнася 
бързо научен речитатив:

Саяджи гелди, дуйдунуз му?   Саяджията дойде, чухте ли?
Селям верди, алдънъз мъ?   Поздрави ви, приехте ли?
Бу сая кимин саясъ?     Тази сая, чия сая е?
Бу сая Рум саясъ!     Тази сая е гръцка (християнска сая). 
Аллах сана бир карагьозлю,   Господ една черноока, 
кара кашлъ къз версин.    черновежда мома да ти даде.

Всички раздрънкват звънците и викат „хууу“.
Стопанинът благодари на саяджиите и ги дарява с царевица, орехи, 

които събират в един чувал, носен от един як момък, наречен магаре. 
Дават им и пари, които събира водачът.

Саяджиите ходят след залез-слънце наред по дворовете, които стопа-
ните са оставили с незаключени врати, и като чуят хлопането, излизат да 
посрещнат гостите. Ако намерят заключено или стопаните не излизат да 
посрещат дружината, обидените саяджии правят поразии, най-голямата 
от тях е била да излеят касата с водата. 

Този празник е почти забравен, останал от миналото. 
На 30-о число (07.12.) зимата навлиза в своята сила. На този ден се 

гадае по луната. Според това, дали рогцата ѝ са обърнати нагоре, или на-
долу, се определя суха и студена ли ще бъде зимата, или влажна и мека.

На 55-о число – Димитровден, е нова година, който е по-скоро офи-
циален празник. 

На 60-ия ден от Касъм е Къръм (Коледа) (6 януари по юлианския 
календар), който трае у християните три дена. За празника мюсюлма-
ните казват: „Кърмъзъ кан дюштю къръм устю“ (Червенaта кръв падна 
върху снега). На този празник, Коледа, мюсюлманите избягват да ходят 
на гости у християните, считайки дните за мръсни. 

Василгюн (Васильовден) е на 68-ия ден от Касъм, нарича се още чъ-
бъклама (от турски – чъбък, пръчка, сурвакница). На този ден има мю-
сюлмански семейства, които с удоволствие приемат сурвакарчетата да 
ги „чъбъкладисват“ със сурвакниците за здраве:

Сурва, сурва, сурвадан,
Сурва, сурва, сурвадан, 
шинди гелди капудан,

Сега дойдохме на вратата ви.
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Бир пара, бир колач,
Една пара, един кравай,

ким верирсе са олсун,
който даде, здрав да бъде,

ким вермезе шен олсун.
който не, весел да е.

Йордангюн (Йордановден) е на 73-тия ден от Касъм.
Ивангюн (Ивановден) е на 74-тия ден, 
Бабигюн (Бабинден) е на 75-ия ден от Касъм (21 януари по юлианс-

кия календар). На този ден мюсюлманите гледат да не се мяркат навън 
по улиците, за да не попаднат на изстъпленията на вилнеещите жени, 
които, ако срещнат впрегната кола на този ден, я разглобяват. 

Времето от 70-ия до 80-ия ден на Касъм се счита за най-студеното 
време на зимата – ивановските студове, аджъ сук (лют студ). От 70-ия до 
80-ия ден е най-голямото тегло на сиромасите.

Сексен йетмиш арасъ,
Между 70 и 80 е границата.
Сикик Фукарананън анасъ,
разгонена е сиромашката мамица.

Таназгюн (Атанасовден) е на 86-ия ден от Касъм (30 януари по 
юлианския календар). Времето вече омеква. „Таназ гелди, йаз гелди“ 
(Танас дойде, лятото дойде). Започва да се мисли за селскостопански 
работи. Ако денят е топъл, извозва се оборски тор за нивата.

На 87-ия ден е Малък Сечко – 1 февруари. Той е бил много серт и 
казвал: „Агадан коркма сен, гюрмейе патрадъръм атеште“ (Ако не ме е 
страх от бате Януари, ще замразя и гърнето в огнището). 

Къш доксан – 90-ия ден от Касъм е средата на зимата. Отбелязва се 
на 5 февруари. 

Родените между 80-и и 90-и ден от Касъм са серт като „Малък Сечко“, 
но са добри и смели. 

Баагюн – Ден на лозята (Трифоновден) е 100-ият ден след Ди-
митровден. „Йюз, саманъ дюз“ (Дойде ли сто, готви ралото), носи се ми-
рис на лятото. „Юзе чъктък, гюзе чъктък!“ (На сто излязохме, на добро 
излязохме!). 

Юз он – сто и десетият ден, започват селскостопански работи. „Юз 
он, тарлая кон“ (Стои и десет, на нивата отивай). 
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На сто и петнадесетия ден топлината слиза на земята, започва да се 
затопля.

Мартдокузу – 9 март, е краят на зимата, казва се още Кърклар (чети-
ридесет). Вярва се, че на този ден в земята се забиват 40 железни шиша 
и я затоплят. Готвят се манджи от зелени пресни растения – коприва, 
лобода, пресен лук и др.

От 120-ия до 130-ия ден си идват щъркелите. Щъркелът казал: „Юз 
йирмие гелмем, юз отуза калмам“ (До 120 не идват, до 130 не оставам). 

Султан Невруз е на 22 март – 136-ия ден. На този ден – първа пролет, 
от земята излизат всички буболечки, охлюви и змиите се размръзват. 

Юз елли, йаз белли (на 150-ия ден лятото вече личи), денят съответства 
на 5 април по християнския календар. След този ден започват да цъфтят 
овошките. Месец май е месецът на зеленината и на цветята.

На 181-ия ден от Касъм е Хъдралез – Гергьовден, и отново започва 
броенето на лятото. 

Семейно-битови празници, обичаи и песни на мюсюлманите в 
Глоджево

Освен календарните празници, се тачат и семейно-битови празници, 
свързани с промените в семейството и бита на отделните членове от 
раждането до смъртта им.

Детство
Раждането – раждането на дете носи радост на семейството. Счита 

се, че едно семейство трябва да има поне три деца. В тази насока е попу-
лярната поговорка: „Бир ушак, йок ушак, ики ушак, вар ушак, юч ушак, 
кадърт ушак, дюрт ушак, зарар ушак“. Превод: „Едно дете, нямаш дете, 
две деца, имаш деца, три деца, таман (достатъчно) деца, четири деца, 
вреда деца“.

Зачеването, бременността и раждането и тук се считат за тайнство, 
което се споделя с недомлъвки само между жените. Щом се усети, че 
една жена е бременна, работата на възрастните жени в семейството е да 
я научат на забраните, които трябва да спазва: да не яде заешко месо или 
риба, да не пипа въже, да не гледа мечка или маймуна. Самото раждане е 
ставало някога вкъщи, с помощта на опитни и знаещи селски баби – аку-
шерки (ебе каръ). В Глоджево е бабувала баба Стойка на Кърстаньовите 
(Стойка Станева Колева).

Щом детето се роди, изкъпе и повие, на шапчицата му се пришива 
скилидка чесън и синьо мънисто от конска украса или му се пришива 
малка триъгълна муска, бродирана с дребни сини и бели мъниста, да 
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го опазват от зли очи и уроки. Още при първите къпания новороденото 
бива посолено с готварска сол, „за да не мирише“, когато порасне. 

Една седмица след раждането на детето се дава име, по традиция, 
както при българите, името е на имената на възрастните от рода. Име-
нуването на детето е без участие на религиозни лица. Бабата акушерка 
подава детето на най-възрастния мъж в къщата, като казва молитва и 
прошепва името му. Дядото поема детето, чете молитва от Корана и про-
шепва името на ухото му. Така детето е приобщено към семейството и 
рода, докато стане на 4–5-годишна възраст и му се направи сюнет.

Сюнетът е религиозно приобщаване на момченцето чрез обрязване, 
което се прави тържествено, понякога групово, на няколко момченца, 
и тогава става нещо като сватба (сюнет дюню). В деня на тържество-
то изкъпват детето, обличат го с бяла риза и бели шалварки и за пръв 
път му режат косата. Самото обрязване се прави от опитни сюнетчии, 
а сега – в болници от опитни лекари. Операцията е лека и след няколко 
дни момченцето вече е здраво. Тогава родителите му канят гости на 
угощение – чоджук софрасъ, на което ходжата чете молитви, гостите (в 
отделни стаи мъжете и жените) благославят момченцето и се черпят с 
баклава, шербет, локум и др. Момченцето вече е приобщено към етноса. 
Под ръководството на ходжата започва да изучава четенето на Корана. 
Четенето е по-скоро наизустяване, понеже Коранът е на арабски и е не-
разбираем дори и за ходжите.

Хатим е домашен празник, посветен на завършването на учението на 
момчето. То вече се счита за юноша и тръгва на училище, в което се учи 
да чете и пише и да прави малки сметки. 

След училището момчето се заергенява, започва да се събира с по-го-
лемите и да дебне къде може да се зърне някое от момичетата, които на 
тази възраст вече са се замомили и носят фереджета или яшмаци, като 
от своя страна също търсят начин за закачка и евентуално за скришна 
среща с момчетата. За своите мечти те съчиняват интимни песни, които 
се пеят по седенките. 

Момуването и ергенуването е най-хубавата безгрижна възраст, за 
която младите са съчинили най-хубави песни, възпяващи любовта и лю-
бовните терзания. 

Любовта в традиционния бит на мюсюлманите до средата на 20-и в. е 
била забранено чувство. Щом момичето е станело на 10–12 г., навличало 
яшмак или фередже и не можело да показва лицето си на мъже и момче-
та. Момчетата можели да зърнат момичетата само крадешком и случай-
но по сватби и седенки. Забраната разпалвала въображението и любовта 
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се възхвалявала в песните като магия. В любовните песни са възпети 
Арзу и Камбер – тези класически Ромео и Жулиета в мюсюлманския 
фолклор. От записаните два варианта на песента се разбира, че Арзу 
пита Камбер дали е ходил на чешмата сутринта и дали е намерил оста-
вената от нея гривна. 

В единия вариант Камбер казва, че не е ходил на чешмата:

Сутринта не бях на чешмата, 
не измих ръце и лице, 
вяра и разум мои, 
Арзу, 
аз такава гривна не намерих.

Разгневена, Арзу го ругае:

Ах ти, неразумен безумник, 
агне от мъжка овца, 
на златната ми гривна отгоре
„Арзу и Камбер“ пишеше.

Времето на любовта със закачките и игрите бързо минава. Момата и 
момъкът са вече пораснали и идва ред на сватбата, за която до средата на 
20-и в. решителна дума имаха родителите или по-точно бащата. 

Сватбата – мюсюлманите също се предхождат от сгледа и годеж. 
За сгледа родителите на момчето изпращат някоя стара жена съгледни-
ца (гьорюджу). Ако гьорюджуйката донесе радостни вести, родителите 
изпращат сватовница, която пита родителите на момичето съгласни ли 
са да го дадат за еди-кое си момче. Съгласието не се дава още първия 
път. Когато се даде, родителите и близки на момчето отиват на годеж. На 
годежа се уговаря бащиното право (буба хак), вълна и памук за юргани-
те, подаръците, които ще се дават и прочее. След годежа момата бърза да 
приготви чеиза и се насрочва сватбата. 

Сватбата някога е траела 4 дни – от понеделник до четвъртък. След 
войните става три дни – от вторник до четвъртък, и от средата на 20-и в. 
се измества в събота и неделя. Сватбите са се правели с музика, като 
са предпочитани музиканти, които можели да свирят мюсюлмански и 
български песни.

В първия ден – вторник – музиката пристигала пред дома на момчето 
и засвирвала. След това с музика занасяли на селския камък за грухане 
на булгур (дибек таш) жито и двама яки мъже с две дървени чукала за-



350

почвали да го грухат. При грухането и при връщането на булгура в дома 
на момчето музиката свири. 

Следва обличането на момчето в сватбена премяна. Помага му него-
вият билязер, който ще бъде кръстник (садъч). Музиката свири под про-
зореца песента „Анам бени йетиштирди“ (Майка ми ме отгледа). Следва 
отвеждане на облечения момък на бръснарницата. Музиката свири. След 
бръсненето момъкът отива в някоя къща на приятел, а музиката тръгва 
да кани шаферките и другите гости. 

А в дома на момчето се готвят да вземат булката. Подготвя се т. нар. 
симан – специална биволска кола, закрита с чергило от рогозка и отгоре 
килим, да не се вижда нищо. След булчинската кола, в която са булите 
на момчето, се нареждат поканените конски каруци: първо каруцата на 
свекървата и роднините на момчето, после за шаферките и за останалите 
гости. Като тръгнат, каруците се надбягват и ту минават пред биволска-
та кола, ту се връщат, а пред симана вървят селските ергени до дома на 
момичето и до селото му. Там го поемат ергените от селото на момиче-
то. Ако настане спор, може да се превърне в жесток бой, който често 
завършва с кървава жертва. За убийство по време на сватбата се пее в 
песента „Не ме стреляй, Мурад“.

На черноокия сватбата беше вечерта.
Питан за името на тоя, 
който дойде с мене.
Не стреляй, Мурад, 
не прилича на славата ти.
Може ли човек
да прежали душата на свата си. 

В дома на булката се готвят за посрещането, чеизът е изкаран на-
вънка да го видят всички. Той ще бъде натоварен в отделна каруца и 
откаран в дома на момъка, където отново ще бъде оставен на показ. 
Булката вече се е простила с дружките си. За този ден се пее:

Този черен ден, 
последният ми момински ден.
Този черен ден, 
младежкият ми последен ден.
Най-щастливият, 
най-радостният ми ден е.
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Най-болезненият, 
най-черният ми ден е.
Утре ми е сватбата, любими, 
със сълзи и мъки, 
нещастният ми ден 
от днес е вече.
Не ще мога да те виждам, 
в сълзи и мъки
удавен (изгорен) ден…
Плачи, сърце, плачи!

Булката е прибулена с червен плат (дувак), та лицето ѝ не се вижда. 
Тя излиза от бащината къща на двора и целува ръка за прошка на всички. 
Дружките ѝ пеят: 

Къносвайте булката, 
не разплаквайте майката, 
замълчете за бащата.
Облагородените рози на благородни
усмивки приличат.
Сините зюмбюли – на сини зюмбюли.
Белите менци без вода останаха.
Голямата къща – без глъч и смях.
Момината майка без дъщеря остана.
И при друсане не се събужда.
Тази мома нека ни харесва, 
къща има до водата, 
бенка има на лявата вежда.
Да прегърнем в млада възраст момата. 
Облагородените рози
на благородни приличат, 
сините зюмбюли – на сини зюмбюли. 

Близките хвърлят на булката бонбони и захарчета. С помощта на дядо 
си тя се качва в синана – в колата, където я поема момковата буля. Ако 
булката е от друго село, за да потегли синанът, свекърът трябва да плати 
на местните ергени „топрак басма парасъ“ (пари за тъпчене на земята 
им). Местните ергени водят колата с булката до края на селото и я пре-
дават на ергените от момковото село. Музиката върви отпред и свири. 
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Преди да наближи момковата къща, зетят се появява с кон или с каруца, 
доближава синана и подава чалмата (каскета) си на своята буля, която 
го поднася на булката, „да усети миризмата на мъжа си“. После с едно 
чевре я връща на зетя, който отпрашва обратно и вече не се вестява до 
даряването в четвъртък.

Синанът спира в дома на момчето, за да слезе булката, тя обаче не 
слиза, докато не бъдат обещани от свекъра дарове – теле, нива, жълтици 
и прочее.

Когато слиза, над нея хвърлят жито, захар и бонбони за плодородие. 

Турска сватба с биволска кола, в която се вози булката и чеизът ѝ.

Отвеждат булката в стаята, докато дойде време за къната вечерта.
Вечерта във вторник е първата къна, събират се момите в дома на 

момчето, нареждат се в кръг, алай, и пеят. Под ритъма на песента девой-
ките стават по двойки, завъртат се няколко пъти с плавни движения на 
ръцете и тялото и сядат. След тях стават друга двойка, докато всички се 
изредят. Пее се следната песен:

Свекърва хвали ли се?
Свекърва бие ли се?
Булка, която бие свекървата, 
хвали ли се?
Ечемикът става стърнище,
свекървите стават зли,
от езика на свекървите
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булките не стоят.

Когато булката стане да играе, момичетата започват да пеят следната 
песен:

Не плачи, булка, не плачи, 
сандъкът остана вкъщи, 
взема те най-хубавият ерген.

След играта и песните започва къносването на ръцете и краката на 
булката, извършено от булята ѝ. Къносва се първо дясната ръка, а след 
това левият крак и после лявата ръка и десният крак. През това време се 
пее:

Ти заспивай, славее, 
аз да се събудя, 
ти се радвай, славее,
аз да горя.

Пее се също:
    Дунаве, мой кърви Дунаве...
    Слагайте къната на момичето, 
    не карайте да плаче майка му!
    Извикайте да дойде буля ѝ, 
    да слага къната на момичето...
    Ти заспивай, славее, 
    аз да се събуждам, 
    ти се засмей, славее, 
    аз да плача.
На изсъхнал клон гнездото ми остана,
ах, в гурбета рожбата ми остана, 
ах, тази раздяла разби сърцето ми.
Ти заспивай, славее, 
аз да се събуждам, 
ти се засмей, либе, 
аз да търпя.
Сухата топола се раззеленя,
ах, мойте мъки се подновиха, 
ах, тази раздяла разби сърцето ми.
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След къносването всички се разотиват.
Втори ден – сряда
Целия ден музиката посреща гости. Надвечер се прави сватбено дърво 

(дал клон). Клонът се отсича от близки на момчето и се донася в дома, къ-
дето шаферките го украсяват и окичват с чеврета, чорапи, ризи. Kлонът 
се отнася от шаферките с музика в някоя отдалечена къща в другия край 
на селото, където престоява през нощта. Докато носят клона, шаферките 
са с открити лица. Ергените вървят отдалече на тълпа и оглеждат моми-
четата. Като занесат клона в двора, пеят и играят, момците обикалят и 
надничат, подгонени от някои мъже с яки прътове. Сега вече в откритите 
дворове влизат и момците и участват в игрите. Като се наиграят, моми-
четата пак се връщат с музика в дома на момчето. Там вечерта ще има 
увеселение, на което булката е облечена в украсени „биндалии“ дрехи.

Трети ден – денят на даряването (дакията) се счита за истински 
ден на сватбата. По обяд шаферките пак отиват с музика в къщата, къ-
дето е пренощувал далът (клонът) и го донасят в дома на момчето. Там 
вече започват да идват гости. Те се довеждат с музика. Ако са от друго 
село, чакат на края на селото да бъдат доведени с музика. 

Вечерта започва даряването (дакията). Сега се появява и зетят. Обра-
зува се алай (кръг) и започват игри и песни. Извеждат булката и започва 
даряването, като подаръците се обявяват на висок глас. Пръв дарява 
свекърът голям бакър или теле, после – другите роднини на момчето, 
следват роднините на момичето, а след това – останалите гости, и винаги 
първо мъжете, после жените. Като свърши даряването, гръмват с пушка, 
че сватбата е свършила, и всички се разотиват. Сега свеждат булката и 
зетя, те досега не са се виждали. Стаята на младоженците е приготвена 
от булите на момчето. Булката е вътре, забулена. Вкарват и младоженеца. 
Той трябва да я накара без насилие да си свали булото, двамата се събли-
чат и лягат в леглото. Булята и садъчът подслушват отвън.

На сутринта булята на момчето влиза да вземе платното с белега, че 
булката е била девствена. Младото семейство навлиза в живота на гри-
жите. 

Според традицията ръководна роля в семейството има мъжът. А жена-
та трябва да му бъде послушна и вярна. Мъжът според религията може 
да има четири жени. В Глоджево Хюсеин Таракчиев имаше две жени. 
Ако мъжът реши да се разведе, само казва пред свидетели „бош ол“ (сво-
бодна бъди) и жената намята фереджето и закрива лице като чужда. Ако 
се случи да умре жената, мъжът ѝ може да вземе за жена сестра ѝ. Ако 
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умре мъжът, по-малкият брат може да се ожени за буля си, защото не 
помни раждането на бате си и не знае, че му е брат, но по-големият не 
може да се ожени за жената на по-малкия, защото е бил на рождението 
му и знае, че му е брат.

Обичаи, обреди и вярвания на мюсюлманите, свързани със 
смърт та и погребението

За умиращия човек се казва, че бере душа, „предава Богу дух“ (джан 
чекиштирийор). При него постоянно има човек, четат отделни глави от 
Корана. С кърпа или памук се намокрят устните му. Ако е в състояние 
да говори, пита се какво му е последното завещание. Измъчва ли се, 
значи чака да дойде някой близък човек, извикват го. Отварят се про-
зорците, за да излезе духът му, да излезе Азраил (архангел Михаил) и 
да влязат меляикелер (ангели). Най-напред започват да изстиват краката 
му, обръща очите си към тавана, последно поема дълбок дъх, отваря и 
затваря няколко пъти устата си и престава да диша. Казва се: „преда-
де Богу дух“ – рахмете калдъ. Първите 10–15 минути преди да започне 
вкочанясването (втвърдяване) на тялото, се прави следното: за да няма 
изкривен врат, се маха възглавницата, затварят се очите, завързва се гла-
вата с кърпа под брадата, за да не остане устата отворена. За да останат 
краката му прави, се издърпват и се завързват от глезените. Ръцете му се 
изпъват и се слагат ниско до тялото, обувките му се изваждат навън, за 
да ги вземе някой беден. Леглото, в което е починало лицето, се нарича 
смъртно легло (йолю дьошее), подготвя се ново легло, наричано рахат 
дюшек. В средата на стаята по посока запад-изток, на пода се разстила 
одеяло, отгоре се поставя неупотребяван или чист чаршаф, почиства се 
тялото на покойника от вероятни мръсотии и се поставя в рахат дюшек 
без дрехи. Ако починалият е мъж, това се върши от мъже, ако е жена – от 
жени, преди това те задължително трябва да направят ритуално изми-
ване – абдест. Покойникът се покрива с чист юрган. За да не се подува, 
върху корема му се слага нож или нещо желязно. Дюшекът от смъртното 
легло се простира навън. Ако е нощ, се светват лампите. Оповестяването 
става от ходжата в джамията с ритуал селя алмак (напев за покойника). 
Утвърдило се е схващането, че колкото по-рано се погребе покойникът, 
толкова по-бързо ще стигне до своя любим Бог. Починалият през нощ та 
и рано сутринта се погребва след обедната молитва, починалият на обяд 
се погребва след икиндия. Не се допуска погребение след вечерната 
молитва. Случва се да се отложи погребението, докато пристигне мно-
го близък човек от далече, но не повече от 1 ден. Роднини и приятели 
поемат подготовката за погребението. Оплакването се прави от жени. 
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Идващите за изказване на съболезнования изричат думите: „Башънъз 
са олсун“, отговорът е: „Достлар са олсун“. След обедната молитва в 
джамията пристига ходжата и скроява погребалната дреха на умрелия – 
кефен (бял плат, в който се увива мъртвецът). Най-близки роднини изна-
сят починалия за изкъпване, което се извършва върху наклонена дъска, 
наречена тенешир, поставен на тайно място в двора. Мястото за къпане 
е заградено с плат, за да не виждат присъстващите. Двама носят вода, 
която се топли на голям казан в двора, във втория водата се поразхлажда. 
За измерване на температурата не се потапя пръст, а се взема с канче 
вода и се излива върху пръстите. Изкъпването се извършва от ходжата 
и още един, който сипва вода и му помага. Може да присъства някой от 
рода, за да следи дали се спазват всички ритуали по изкъпването. При 
скрояване на погребалната дреха и ритуалното изкъпване на покойника 
ходжата спазва строго определена последователност на действията. Ако 
мъртвят е мъж, се измива от мъже, ако е жена – от жени. След подсу-
шаване на очите, ноздрите, устните, ушите, ставите и между бедрата се 
слага памук и се облича кефен, който е без шев. За мъже той се състои 
от 3 парчета плат, а за жената – от 5 части. След завиване на мъртвеца по 
определен начин, краищата на кефена се усукват и завързват. Целта на 
тези връзки е платовете да не се развият. След като мъртвецът се поста-
ви в гроба, се развързват, починалият се полага в ковчег (табут), който е 
един за цялото село и се съхранява в джамията. За последно сбогуване 
ковчегът се отваря пред къщата. Носенето на покойника до гробищата 
става с ремарке, с главата напред. Поверието е, че на този свят човек е 
дошъл с главата напред и така си отива. Най-близките също се качват на 
ремаркето и сядат до ковчега. Жените не присъстват на погребението. Те 
почистват стаята, простират юрганите, дюшеците, одеялата, чаршафите, 
които за последно са били ползвани от мъртвеца. В траурното шествие 
след ремаркето вървят близките на починалия и всички останали. Гро-
бът е предварително изкопан от гробокопачи, които не са роднини на 
починалия, с размери: дължина – около 2 м, ширина – 1 м, дълбочина – 1 
м за мъжете, и 1,10 м за жените. Ниско в гроба по посока на свещено-
то Къбле, по цялата дължина се изкопава ниша за полагане на тялото. 
След пристигане в гробищата ковчегът се поставя в специално направен 
фундамент, наречен мусалла ташъ. Присъстващите се подреждат в реди-
ци, ходжата застава пред тях и започва молитвата си за джанане намазъ 
(вид молитва – опяване), след което ковчегът се поставя върху изкопа-
ната пръст. Трима най-близки роднини слизат в гроба, вземат тялото от 
ковчега, като дясната ръка е отдолу, а с лявата държат лентите от плата и 
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полагат мъртвеца в нишата, развързват краищата на усукания и завързан 
бял плат, леко обръщат тялото по посока Къбле. Двама излизат от гроба, 
а третият реди под наклон дъските и затваря нишата. С две ръце всеки от 
присъстващите хвърля 3 шепи пръст. При зариване на гроба с лопати се 
изреждат всички, като лопатите не се подават от ръка на ръка, а се оста-
вят на земята, откъдето ги вземат следващите. Откъм главата се поставя 
белег за разпознаване на гроба – гьондер, тясна дъска с височина 40–50 
см. Следва четене на надгробна молитва, участват няколко души, при-
състващите я слушат насядали около гробовете. След молитвата посе-
щават гробовете на своите близки. Остава ходжата за даване на талкън 
(телкин) – напомняне, отправено към покойния, как да реагира и да отго-
варя на въпросите на разпитващите го двама ангели. Три пъти изрича 
името на починалия заедно с името на майка му. В дома на покойника се 
слага трапеза за гости и близки. 

Помените започват още същия ден. До 7-ия ден всеки ден се събират 
жени и четат отделни глави от Корана. По време на молитвата се пали 
бухур – тамян. На 7–ия ден се прави голям помен, чете се мевлид. На ръ-
цете на присъстващите се сипва гюлова вода, а в стаите, където се пали 
бухур (бухур тютсетмек), се поднася курбан и се слага софра със 7 вида 
ястия. Смята се, че след 7-ия ден духът на мъртвеца напуска къщата. 

На 40-ия ден се прави голям помен и се чете мевлид. Изпълняват се 
същите обредни действия и се слага поминална трапеза. Смята се, че 
на 40-ия ден се разпада носът на мъртвеца, на 52-ия ден също се прави 
помен с мевлид. Смята се, че на този ден месото на покойника започва да 
се отделя от костите. Във всички помени присъства ходжата. Годишните 
се правят на 1-вата, 3-тата, и 7-ата година от смъртта. Не е задължително 
да се правят точно на датата. 

Представи, вярвания и народна митология
Несигурността в утрешния ден, страхът, безсилието пред природни-

те бедствия, немотията, болестите, нещастията и войните са оказали 
въздействие за формиране на определен народен мироглед. С натрупа-
ни през годините изводи от наблюдения са изградили отношението си 
към околната стреда. Оформило се е схващането, че нещата са зависими 
едно от друго и си взаимодействат. Изводите за закономерности са се 
превърнали във вярвания, които се предават от поколение на поколение. 
За успокоение и закрила търсят помощта от религиозни институции и 
духовни лица, молят се, палят свещи, подаряват дрехи и храни, вземат 
причастие и колят курбан.

Представите на местното население са, че Бог е създал света, приро-
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дата и всички живи същества; че лошите неща идват от дявола, добрите 
дела – от Господ; съществуването на задгробен живот, че има Рай и Пъ-
къл; в съществуването на зли духове, ангели, архангели, вампири, тала-
съми, караконджули, змейове и др.; че лошото взема превес над доброто 
и това е признак за наближаващия край на света; че природните бедствия 
– гръмотевици, светкавици и градушки, са Божии наказания. Вечерно 
време, когато бабите приспиват децата, ги плашат с караконджули и та-
ласъми.

Вярванията на местните хора са: че ако между горните предни зъби 
има голямо разстояние, ще бъде богат и щастлив; ако се присмиваш на 
малоумен и сакат, децата ти ще станат такива; ако черна котка ти мине 
път, не е на хубаво и трябва да заобиколиш, ако е пъстра, може да ми-
неш, но трябва да се пазиш. В къщата, в която кука кукумявка, скоро ще 
има мъртвец. Котка или куче не трябва да прескачат мъртвеца, защото 
той ще вампиряса. Ако зашиеш копче на дреха, когато тя е на гърба на 
човека, ще му зашиеш акъла и той ще оглупее, ако е наложително, се 
слага конец от дрехата. Човек с тънки устни е голям инат. Счупеното 
огледало носи нещастие и смърт. Ако в лявото ухо чуеш тънък звън, ня-
кой те споменава за лошо, ако чуеш в дясното – споменават те за добро. 
Ако се пренасяш в нова къща, не носи старата метла. Кокошка пропее ли 
като петел, ще умре човек от къщата, за да не умре, трябва да я заколят. 
С пеенето на петлите се прогонват злите духове. Ако те засърби дланта 
на лявата ръка, ще загубиш пари, ще се карате, ако те сърби дланта на 
дясната ръка, ще получиш пари. Когато говориш за хубави неща, чукни 3 
пъти на нещо дървено, за да не дойде лошото. Ще те настигне нещастие, 
ако посочиш гробищата с пръст или отсечеш нещо от там. Нощно време 
не се минава през гробища, когато се преминава покрай тях, трябва да 
се мълчи, не трябва да се обаждаш или отговаряш на глас, ако се чуе, че 
някой те вика, защото това може да е преправен глас на таласъм. Ако чо-
век види заек по време на път, не е на добро, ако ти пресече пътя, очаква 
те нещо лошо. Не се минава път на поп, ако попът ти мине пътя, очаква 
те много лоша работа. Не се сяда върху праг, там е дяволът, очаква те 
бедност. Всяка къща си има змия, която я пази. Майският дъжд е злато. 
Минаването под двойна стълба се приема като сприятеляване с дявола. 

Погребални обичаи и обреди при християните
Вярата в задгробния живот е била много силна в местното население. 

Те са убедени, че съдбата на човека е предопределена още при ражда-
нето му. Мнозина вярват, че човек живее „На Оня свят“. Много често 
различни сънища се свързват със смъртта на човека или на член на се-
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мейството. Ако сънуваш, че си вадиш зъб, това е предсказание за смърт 
в семейството. Ако зидари изграждат нова къща, също те очаква смърт. 
Ако разговаряш насън с умрял човек (близък), той те очаква горе, „На 
оня свят“. 

Повсеместно е вярването, че виенето на домашно куче или опитът 
на кокошка да пее като петел ще донесе скръб в семейството. Ако бухал 
забуха или кукумявка закряка на комина на къщата, това е признак за 
опустяване на дома, т.е. смърт на стопанина. Ако червеи гредояди повре-
дят гредите, също се очаква опустяване на дома. Ако се чуе скърцане в 
гредите, също се оча ква нещо лошо. За да се пазят от тези злини, сто-
паните бият кучето, за да млъкне. Пеещата кокошка се коли или се дава 
на комшии, нощните птици също се гонят от къщата. Силно се вярва, че 
ако се види гол човек насън, ще те сполети в близко време болест. Болест 
те очаква, ако видиш насън малко дете. Тези и други вярвания и днес са 
запазени у голяма част от жителите.

Агонията на умиращ човек се означава като бере душа. Думата „уми-
ра“ се употребява рядко. Обикновено умиращият човек се оставя да 
умира на леглото си. Лекото умиране означава, че умиращият няма го-
леми грехове. Преди да умре, близките на умиращия извикват свещеник 
да го причести, голям грях е, ако това не се направи. За облекчаване на 
агонизирането близките не плачели и не вдигали шум. При шум и плач 
се проповядвала душата на болния и той се мъчел. 

В последните минути над главата на умиращия се запалва свещ. Грях 
е, ако се изпусне този момент. Светлината на свещта осветява пътя на 
душата на умиращия. През това време се отварят и прозорците, за да 
излезе по-бързо душата на умиращия. Огледалото в стаята се обръща 
обратно и всички портрети по стените се закриват с кърпи. Обичайно е 
да се избягва думата „умрелия“ или да се споменава името му. Казва се 
„починалия“, за умрелия нищо лошо не се казва.

Докато бъде погребан, покойникът се пази да не бъде прескачан от 
котка или друго животно, защото ще вампиряса. За случая при него вина-
ги има хора. След почиване на болния се викат 1–2-ма мъже (ако е мъж) 
или жени – при починала жена, за изкъпване и обличане. Това са хора, 
които и друг път са извършвали това. Подбират се по-бедни хора. Изми-
ването на починалия става с топла вода, която е затоплена в арания, като 
в същата се слага китка босилек. Мъртвият се изнася в двора на потайно 
място. Поставя се леса или друг предмет (дъска и др.). След изкъпването 
същият се облича в нови или добре изпрани дрехи, ако липсват нови. Съ-
ществува стремеж обувките да бъдат нови, тъй като предстои дълъг път 
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до оня свят. Поливането при изкъпването става с нова кратунка. Във во-
дата, освен босилек, се сипва и вино. Мястото, където става изкъпването, 
се смята за нечисто и не трябва да се тъпче, тъй като носи болести. Често 
при къпането се взема мярката за гроба. Това се извършва с помощта на 
конец (обезателно черен). Тази мярка се използва при изработването на 
ковчега. При обличането най-отдолу се слага мъртвешката риза (съдо-
вището), тя се прави с домашно изтъкан плат (платно). От това платно 
се отрязва с огън (обикновено със запалена свещ) парче плат, което да 
покрие мъртвия отгоре и отдолу до кръста. Отворът за главата също се 
отрязва с огън. Тази риза не се зашива. Така мъртвият се явява пред „Бо-
жия съд“. След изкъпване мъртвият се внася в една от стаите и се поста-
вя на вълнена постеля (миндерче или одеяло). Ръцете му се кръстосват 
върху гърдите, под лактите се поставя дреха, която да предпази падането 
на ръцете до тяхното затвърдяване. Главата се връзва с кърпа под долна-
та челюст, за да останат устата затворени. Клепачите също се затварят. 
След приключване на всичко това хората, които са взели участие в тези 
действия, се обръщат на изток, прекръстват се и запалват свещ, която 
поставят между пръстите на покойника, и изговарят думите „Бог да го 
прости“. Обикновено след погребението на тези, които са взели участие 
в къпането, се дава част от дрехите на починалия. Китката босилек, коя-
то е била във водата при измиването, се слага в ковчега при покойника, 
поставя се и една монета.

След като почине човек, веднага се оповестяват близките и родни-
ните, които идват веднага и при влизане в стаята, в която е покойни-
кът, изговарят „Бог да го прости“. Най-близките на покойника коленичат 
при него и започват да плачат. Оплакването обикновено става само от 
жени. То съдържа спомени, възхвали към делата на покойника и жела-
ние отново да се върне в семейството. Особено трогателни са оплаква-
нията на майки, които скоро са погребали своите синове или дъщери. 
Този силен плач въздейства и върху останалите, които също заплакват. 
Ако болният почине преди полунощ, същият се погребва на същия ден, 
а ако то стане след полунощ, погребението е на втория ден. Известя-
ването на смъртта става с редки удари на църковната камбана, като за 
мъж удря с 3 удара с интервал между тях, за жена – два пъти, а за дете 
бие по веднъж. Близките на починалия отиват в църквата и оповестя-
ват за настъпилата смърт. Носят кърпа, която дават на клисаря, който 
бие камбаната. Вземат от църквата свещилника и със запалена свещ го 
поставят до главата на умрелия, която при всички случи сочи на запад. 
Покойникът се поставя в ковчег, изработен от местен дърводелец. През 
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последните години ковчезите се закупуват от църквата или от Общинс-
кия съвет. Идващите при покойника носят китки различни цветя. През 
зимата те са от чимшир, при влизане всички изговарят „Бог да прости“ 
и поставят китките в ковчега, запалват свещ, която се поставя в ковчега. 
Във всяка китка трябва да има босилек. Върху ръцете на покойника се 
поставя малка икона, която всеки идващ целува. При покойника в ковче-
га много жени поставят различни плодове, предназначени за починалите 
им близки. Съществува убеждението, че умрелите имат същите нужди, 
както живите, затова се поставят ябълки, орехи, сухи плодове, пари. 
Често в ковчега се поставят някои от любимите предмети на починалия 
като бастун, лула и броеница, починалият ще ги ползва отново на Оня 
свят. Ковчегът отвън се увива с черен плат, ако е дете – с червен.

Изкопаването на гроба се извършва от роднините на покойника, но не 
от най-близките на семейството. Две жени с кадилница, тамян, свещи и 
стомничка с вода отиват на гробището, запалват свещ на мястото, където 
ще бъде главата на покойника, и преливат. Гробарите започват да копаят 
гроба по предоставената им мярка. Около 14 ч. близки на покойника 
мъже отиват в църквата за байраците. Свещеникът прави кратко опело 
на покойника, след което поканва близките да се простят. Сега проща-
ването става след опелото в църквата, мъртвецът се изнася на ръце и 
се поставя на конска каруца (сега – на автомобил), при всички случаи 
главата на мъртвеца е в обратна посока на движението на превозното 
средство. След изнасянето на трупа стаята се измита отвътре навън, 
сметта някога се е изхвърляла в реката. В дома остават жените, които 
приготвят трапеза за близките на мъртвеца. При траурното шествие най-
напред вървят мъжете с байраците, след тях – свещеник с кадилница в 
ръка и превозното средство с ковчега. След каруцата вървят най-близки-
те на починалия и всички останали. Сега най-близките се качват на авто-
мобила и сядат до ковчега на мъртвеца. Погребалното шествие спира на 
няколко места в селото (обикновено на най-оживените кръстовища) или 
през места, където е работил или живял покойникът. При приближаване 
на шествието към църквата започва да се бие камбаната. След опелото 
в църквата се извършва прощаване на всички близки и познати с покой-
ника. Погребалното шествие продължава в същия вид към гробището. 
Ковчегът се поставя от лявата страна на изкопания гроб. Свещеникът 
чете молитва, след което с черен въглен прави кръст на бялото платно, с 
което е покрит мъртвецът. Преди да бъде спуснат мъртвецът в гроба, с 
него се прощават и гробарите, които му целуват ръцете, прекръстват се 
и изговарят „Бог да прости“. Спускането на ковчега в гроба става чрез 
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здрави въжета. Свещеникът с шише олио и вино излива на кръст върху 
ковчега, след което хвърля шепа пръст върху гроба с думите „Бог да го 
прости“. След него всички присъстващи на погребението хвърлят 3 пъти 
с шепи пръст върху ковчега, като изговарят „Бог да го прости“ или „Лека 
пръст“ – този момент е най-трогателният за семейството на починалия. 
Много от тях започват силно да плачат. След погребението не се оплак-
ва. Близките се отправят към дома на погребания, където се слага тра-
пеза. На гроба остават само гробарите, които го заравят. При напускане 
на гробището всички присъстващи минават покрай няколко жени, които 
дават на всеки парче хляб с варено жито. Поел парчето, всеки изговаря 
„Бог да прости“. Трапезата в дома на покойника се благославя от свеще-
ника. Преди хранене всеки си взема с чаена лъжица от варенето жито 
(куча), като изговаря „Бог да прости“. При пиене на ракия и вино чаши 
не се употребяват. Чашите придават тържественост, а моментът не е та-
къв, пие се от шишето. По време на храненето близка жена на мъртвия 
дава на някои от присъстващите просфори, върху тях е поставена свещ. 
Поелият просфората изговаря „Бог да прости“. Просфора с кърпа се 
дава и на свещеника. Вечерта след погребението в дома на починалия 
остават да нощуват близки на семейството. Прави се за утеха за близки-
те на погребания. На сутринта след погребението близки жени отиват 
на гроба, запалват свещ и на кръст правят преливане на гроба с вино. 
Гробът се прекадява с тамян. Тук също се изговаря „Бог да прости“. 

Гробовете се копаят обикновено до гробовете на близки починали от 
семейството, така те ще бъдат заедно и на Оня свят. Не се допуска в ника-
къв случай гробът да пренощува празен, защото ще се случи нещо лошо. 
От страната на главата на покойника се поставя дървен кръст, който е 
временен. На него е изписано името и презимето на починалия, дата на 
раждане и дата на кончината му. До 3-тия ден от погребението се изпи-
рат дрехите на починалия и на 40-ия ден същите се раздават на бедни-
те. Надгробните камъни се изработват от каменоделци и имат различна 
форма. По-късно започват да се изработват такива от мрамор и различни 
мозайки. Често върху надгробните камъни се изобразява предмет, който 
е бил любим на покойника (гъдулка, кавал, лула, тесла, ножица и др.). 
Всяка сутрин до 3-тия ден след погребението близки жени отиват на 
гроба, правят преливане и кадене. След 40-ия ден ходи само съпругата 
или майката. На 3-тия, 9-ия или 40-ия ден се прави струване (полагане 
на помен) за починалия. Слага се трапеза, която се опява от свещени-
ка. Канят се близки и познати на покойника. Подобни помени се правят 
и на 1, 3, 6, 9 месеца и на 1, 3 и 5 години. Слагането на 3-тия ден се 
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прави точно в деня, а останалите могат да бъдат и в други близки дни. 
Подбират се обикновено съботни дни. При всички полагания се ходи на 
гроба, извършва се преливане и палене на свещ. Особено внимание се 
отделя на полагането на 40-ия ден, когато се коли агне. Смята се, че до 
40-ия ден душата на покойника витае по земята и затова всяка вечер се 
пали кандилото, където е бил покойникът. След погребението близките 
на покойника пазят траур. Същият се изразява в дрехите и държание-
то им в дома и на обществени места. Дрехите са обикновено по-ста-
ри и във всички случаи са черни. Забрадката също е черна. Жалеещите 
избягват увеселителни заведения, не играят, не се смеят на висок глас, 
не поставят на ухо китка, не се женят до навършване на 1 г. от смъртта 
на техния роднина. Децата обикновено пазят траур до 6 м., съпругът 
или синът не се бръснат до 9-ия ден. На починал от неестествена смърт 
(самоубийство) не се извършва религиозен ритуал и същият се погребва 
извън границите на гробището (обикновено в края). Напоследък това 
изискване започва да се нарушава. Има случаи, когато на такива почи-
нали се извършва религиозен ритуал и се погребват в самото гробище. 
До навършване на 1 г. от смъртта се поставя надгробен камък. Преди да 
бъде поставен, се извършва прекадяване и преливане на гроба. Гробът се 
изравнява добре и се засаждат цветя. Когато човек умре и не може да се 
донесе в родното си място за погребение, тогава близките вземат предме-
та, който е бил любим на починалия, и го погребват в гробището, като 
поставят и надгробен камък. Имало е случаи, когато близки на убити 
във войните поставят в гробището надгробни камъни. Когато умре ерген 
или мома, те се погребват с ергенските или моминските носии. Когато 
децата в едно семейство измират, родителите намират друг кръстник, 
на името на който се кръщава новороденото дете. Ако и това дете умре, 
тогава се поставят имена Стоян, Стойка, Стоил (за да се застоят). Познат 
е и обичаят крадене на дете. 

Задушница
Паметта на починалите се почита в деня на задушница. В петък пре-

ди душната събота всяка стопанка замесва и изпича кравай и просфори 
(малки хлебчета) и сварява куча (грухано жито). С хляб, коча, кадилни-
ца, шише вино и свещи се отива в църквата, където оставят донесеното 
и се отива на гробището. Прави се преливане на гробовете на близки-
те и отново се връща в църквата, където свещеникът отслужва молитва 
за всички дошли, като споменава имената на близките починали. През 
това време свещта гори върху вареното жито. След молитва дават на 
клисаря да отчупи парче от хляба и взема просфората, която е нарече-
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на на Господ. Останалият хляб се начупва на 3 парчета и с жито върху 
тях се дава на присъстващите. В събота сутринта стопанката нарежда 
всички просфори на синията (софрата), поставя по лъжица коча върху 
тях и запалва свещи, които забучва в житото. С кадилница и тамян пре-
кадява синията, прекръства се и изговаря „Бог да прости“. Просфорите 
се раздават на близки, роднини и съседи. Всеки, поел просфората, се 
прекръства и изговаря „Бог да прости“. Просфорите предварително се 
определят коя за кой починал е. За починала близка жена просфората се 
дава на жена, и обратно. В зависимост коя е задушницата, върху житото 
се поставя тахан халва, яйце, ябълка, череши или ягоди. На лазарската 
задушница, наред с просфорите се раздава и предмет като: чиния, чаша, 
кана и др. Вярва се, че на Оня свят починалият ползва тези предмети. 
Днес рядко се ходи на църква, отива се направо на гробището, запазена е 
традицията за раздаване на предмети и просфори. Най-възрастните жени 
на задушницата не работят, почитат паметта на починалите си близки.

Курбан
Обикновено курбан се прави на член от семейството, който продължи-

телно време боледува или е претърпял сериозно премеждие (катастрофа 
и др.), прави се в деня на премеждието. Много семейства правят курбан 
в деня на освещаването на къщата или някой светия. При такива случаи 
се взема саджак, обръща се нагоре и на трите крака се поставя по една 
запалена свещ, предварително наречена на някой светия. Курбанът се 
прави в деня на този светия, чиято свещ изгори най-напред. За курбан 
се коли обикновено мъжко агне, а при пости се готви риба. Домакинята 
изпича кравай и просфори, вари жито (коча). Поканват се близки, съседи 
и роднини.

Всичко приготвено за курбан се отнася в църквата, където свещени-
кът прави молитва за здравето на цялото семейство, като им споменава 
имената. Благославя и донесеното. Домакинята дава просфората, която 
е предназначена за свещеника, и част от кравая.

През това време всички поканени се събират в дома, където е курба-
нът. Яденето се поставя на дълъг трапезник сред стаята и всички сядат 
около него. По-късно за целта започват да се използват специално изра-
ботени дълги правоъгълни трапези.

На трапезата се слага краваят и паничка с жито, в която гори свещ, 
свещ се запалва и върху главата на агнето, която е предварително сва-
рена. Домакинята раздава на близки и роднини просфори с думите 
„За много години“ и „Св. ... да ни е на помощ“. Поелият просфората 
се прекръства и изговаря същите думи. Преди хранене всеки си взема 
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лъжичка зърно от паничката и изговаря горното благопожелание. Вино 
и ракия се пият от шише. Чаши не се ползват, тъй като моментът не е 
подходящ. Всеки, поел шишето, изговаря същото благопожелание. След 
храна всички си отиват.

На свещеника се изпраща част от кравая и една плешка от агнето. 
В миналото всяко домакинство е правело курбан, но постепенно този 
обред се изоставя. Днес някои домакинства правят курбан, но в повечето 
случаи свещеникът се кани у дома за опяване.

Просфорите, които се раздават, предварително са наречени на по-
чинали близки на семейството, на починал мъж просфората се дава на 
мъж, и обратно.

Сбор
Сборът в Глоджево се провежда на Петковден и се чества три дни.

Приготовленията за този празник започват 10–15 дни по-рано. 
Къщите и дворовете се почистват основно, набавят се необходимите 

продукти за различните ястия на гостите, при необходимост се ушиват 
нови дрехи, купуват се за децата нови сандали.

Сутринта в деня на сбора започват да пристигат с каруци гости от 
съседните села. Най-много те са от селата Кривня, Дряновец, Камено-
во, Сеново, Гецово и др. Близки и роднини идват и от други краища на 
страната. Домакинята до обяд приготвя ястия, а домакинът – виното и 
ракията. Гощавките на събора са едни от най-пищните. През целия ден 
трапезата не се вдига. За празника идват амбулантни търговци, които 
предлагат най-разнообразни сладкарски изделия, детски играчки и пи-
щялки. Пристигат въртящи се люлки (бай Бошко от Гецово), през всички-
те три дни площадът ечи от детски смях, викове и звуци от различни 
свирки и пищялки. Идват търговци от Балкана (Габрово), които продават 
пестил, дървени гаванки, сини сливи, звънчета, платове, прежди и др. 
Сергиите се нареждаха една до друга в едната страна на площада, така 
те не пречат на голямото хоро, което се извива. 

По обяд всички гости се поканват от домакините за обяд, който пре-
минава в приказки и веселие, в много случаи не липсва и музика. След 
като се наобядват, гостите и домакините отиват на хорото, което вече е 
започнало. Музикантите, подредени в една редица, свирейки, вървят в 
обратна посока на движението на хорото. Най-използвани инструменти 
са: кавалът, гъдулката, гайдата, кларинетът и акордеонът. За хорото се 
спазаряват музиканти от Разград, които се настаняват в старата къща на 
дядо Киро Джуров. Музикантите се водят от Армандо, като пристигат с 
жените и децата си. Дядо Киро им дава две овце за курбан, и те заедно с 
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глоджевчани празнуват събора, като половината от музикантите свирят 
на хорото, а другата половина весели дядо Киро вкъщи. Музикантите, 
свирейки, спират за 2–3 минути при някой добър играч и го стимулират 
за още по-жива игра. Най-възрастните сборяни се почерпват в близката 
кръчма на Ангел Кръстев или застават встрани на хорото, или сядат на 
по-отдалечена пейка. По-младите стоят в непосредствена близост на хо-
рото и наблюдават играещите. Онези, които са добри уинджии (играчи), 
не могат да устоят на ритъма на музиката и се хващат на хорото. Веселие-
то продължава до късна вечер. Надвечер гостите започват да си отиват, 
изпращани от домакините. По-близките роднини остават и за следва-
щия ден. В последния ден на събора става най-голямото хоро. Привечер, 
освен момите и момците, на хорото се хващат и възрастни хора. Хорото 
заема целия площад и се вие втори кръг от хоро. Най-добрите играчи 
мъже се хващат един до друг и се стремят да покажат силата на капанс-
ката ръченица и хоро. Музикантите в много случаи започват да се дви-
жат с тях и да ги разиграват още повече, хорото продължава до тъмно. 
До 1969 г. съборът се провеждаше на площада пред Общината, след това 
той се провеждаше на площада пред Кооперативния дом и читалището. 
В 2003 г. Глоджево беше провъзгласен за град и празникът и съборът 
вече не се провежда на Петковден, а на 30.05. под формата на празник 
на града. 

Днес сборът няма онази колоритност от миналото, онази тържестве-
ност, веселие и оригиналност. Голяма част от младежите се отдръпнаха 
от народните танци. Чувствително намаляват и гостуванията. От 2003 г. 
престана провеждането на сбора.

Трудови обичаи и обреди
Строеж на нова къща
Един от трудовите обичаи, запазени от миналото, е строителство на 

нов дом. В деня, определен за започване на строежа, стопанинът коли 
кокошка или агне, клането се прави над основите, за да може кръвта да 
попие под тях. Ако се коли агне, главата му се заравя в земята, където ще 
бъде прагът. При строеж на къща с нови основи, стопанинът поставя в 
тях пепел от огнището и вода. Съществува предание, че нова къща няма 
да преуспее, ако в нейните основи не се зазида кръв от животно. Курба-
нът за нова сграда е свързан със стремежа на стопанина към омилости-
вяване на злите духове и запазване на домочадието от различни злини. 
Смята се, че закланото животно става курбан на къщата, тъй като според 
поверието първият, пристъпил прага на новата къща, ще умре. За да не 
умре човек от домакинството, се коли животно, което всъщност заменя 
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домакина, който пръв трябва да влезе в новия дом.
Когато се запълнят основите с ломен камък, майсторът взема камък, 

оформен с каменен чук, и започва да го върти в един от ъглите на строе-
жа, качва се върху него и казва на стопанина: „Стопанино, виж камък 
кьошето не уйдисва, трябва му кама (клин)“. Стопанинът през това вре-
ме го дарява с бакшиш и майсторът започва зидането на основите. 

След строежа на стените започва покривната конструкция. На най-ви-
соката вертикална греда се заковава дървен кръст, над който във вид 
на дъга се заковава липова кора. Както кората, така и целият кръст се 
украсява с цветя и започва викането на такия (благословия). През това 
време стопанката дарява майстора с най-нова капанска риза и той се 
качва при кръста, обръща се на изток и започва със силен и ясен глас да 
вика такия. Всеки стих от същата се отделя с удължаване на последните 
срички. Ако баш майсторът няма силен глас, викането се осъществява 
от друг майстор. Чрез викането на такия се предупреждават стопаните 
и комшиите, че строителството е към своя край, и който желае, може да 
дари майсторите. Даренето продължава до покриване на сградата (около 
2 дни). При всеки донесен подарък се вика такия. Обикновено всички 
комшии и близки на стопанина даряват майсторите с капански пешкири 
(кърпи). Накрая всичко дарено се поделя между майсторите. Ризата по 
традиция се полага на баш майстора. 

Викането на такия е в следния ред:
Слушъйти, майстуре,
и вий, калфи и чираци
и нъокулу кумшиии…
Тъй какту съ върти тислътъ,
тъй съ круи бинатъ
нъ зиленътъ муравъ
пуд сихуту нибеее.
Сийбиятъ пудъри нъ пустрйкътъ идин бакшиш,
бял кът сняк и червен кът гюл.
Дъ му пумогни Бог дъ иди нъ святу мясту, 
дъ зъпиши баща и майкъ, род и руднини
и нъокулу кумшииии.
Блъгудърим, къжетъ, майстуре, нъ тос, койту дунсе,
с нъ тос, койту ни дунсе, пак блъгудъреиии…
Елем тос, койту дунсе, нъ онзи свят гюлевъ
сянкъ да бъди нът глъвътъ мууу.
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По същия начин, но по съкратен вид се вика на всеки подарък, като се 
споменава „колкуту жички има тоз пешкир, толкоз години да живей…“ 
(изрича се името на дарителя).

Когато семейството ще се пренесе в новата къща, се е извършвал 
ритуал (изоставен отдавна). Пръв е трябвало да влезе възрастен човек, 
който не е член на семейството, като носи в ръце ръжен, маша и стомна 
с вода. Влизането е ставало преди изгрев-слънце, този човек пръв за-
палвал в огнището огън, след което семейството вече можело да се на-
несе в новия дом.

Целият цикъл от обреди и обичаи по строежа на нова къща завърш-
ва с нейното тронясване (освещаване). За случая домакинството избира 
подходящ ден (обикновено Рангеловден, Димитровден или Петковден). 
На този ден се коли агне или друго животно и под формата на курбан 
се прави освещаване (тронясване) на къщата. Вярва се, че неосветената 
със светена вода къща няма да бъде здрава и в нея ще витаят зли духове. 
Близки и роднини се поканват чрез калесник, носещ бъклица с вино. 
Всеки идващ носи подарък и свещи, които запалва по стените на къщата, 
свещеник благославя (учита) трапезата, посветена на новия дом. Всеки 
дошъл на ритуала поздравява домакините с новия дом, като им пожела-
ва дълъг живот в него. При влизане в дома кръстникът (който също се 
кани) хвърля шепа стотинки. Всички обичаи на жертвоприношение при 
строителството на дом са свързани с магическото действие, подчинено 
на една основна цел: здраве, плодородие и изобилие в къщата. Много 
домакинства днес също правят троняска, но тя се състои само в ядене и 
пиене. 

Седянка
След приключване на усилната полска работа (жътва и вършитба), 

започват външните седенки. Това обикновено става след св. Илия. За 
да не дремят момите на седенките, първата такава се прави преди деня 
на св. Илия. Седенките се провеждат на кръстовище на село, където ве-
чер се събират моми и момци. Момата, която прави седянка, почиства 
мястото и след вечеря запалва огън. Идващите моми се придружават от 
своите майки или друга жена от семейството. Всички поздравяват с „до-
бър вечер“ и сядат на трикрако столче или навезана възглавница, която 
се носи за целта. От едната страна на огъня сядат майките, а от другата 
– момите. Малко по-късно идват момците. Те се движат на групи или 
поединично. Онези, на които любимите са на тази седянка, сядат близо 
до тях, а другите бързо отминават, без да се застояват. Идващите момци 
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също поздравяват с „добър вечер“. Мома или майка, която може да запее, 
поема песен, която се подема от другите. Веселите приказки и песни 
продължават до късна вечер. Ергените, които свирят на инструмент (ка-
вал, гъдулка, гайда и др.), започват бавна мелодия, която преминава в ка-
панско хоро или ръченица, момите стават и започват да играят. Хващат 
се на хорото и момците. Някои от майките също стават и се хващат на 
хорото. Селото е ехтяло от смях, шеги, мелодии и ергенски провиквания. 
Особено добре преминавали седенките, провеждани по пълнолуние. По-
късно външните седенки започнали да се правят при входните врати на 
момите. Момата измита добре земята, постила 1–2 рогозки от беленица, 
поставя в средата едно скоменче (столче) със запалена лампа и наоколо 
разстила възглавници за сядане. Домакинята поднася на присъстващите 
паница със сушени плодове или пуканки. Външни седенки не се органи-
зират обикновено в петък, сряда и неделя или друг църковен празник. В 
сряда и петък се пости, не се работи, а неделята е празник.

Външни седенки се провеждат, докато стане студено. Когато засту-
ди, преминава се към седенки в стаи. Седенките в стаи се провеждат до 
лазарската събота и се наричат вътрешни. През есента, когато се обере 
царевицата, седенките започват като „беленки“. Домакините поднасят 
на присъстващите варена царевица. След събиране на слънчогледа за-
почват „чуканките“. Много често през зимата момите се събират в ня-
кой дом да плетат рогозки от царевична беленица или да чепкат вълна. 
Обикновено майките плетат или чепкат, а момите работят нещо друго. 
Както при седенките, така и при беленките, чуканките и плетенето на 
рогозки, ергените идват.

По-късно, когато се появи грамофонът, започват да се играят и танци. 
Те трудно си пробиха път на село, тъй като майките на момите небла-
госклонно посрещаха близостта на телата на моми и ергени. Днес се-
денки от моми не се правят, същите предпочитат увеселителните заве-
дения. Външните седенки са преустановени след 1950 г.

Календарни празници и обичаи
Зимни празници и обичаи
Първият зимен празник е Андреевден – 30 ноември. На този ден вся-

ка домакиня сварява пшеница, боб, леща или царевица, за да наедреят 
зърната от посевите. Сутринта сварените зърна се дават за изяждане на 
животните или от семейството. Счита се, че от Андреевден дните за-
почват да нарастват с по едно просено зърно – „Андрей гони дългите 
нощи“. Основният обред в празника е варенето на зърна от селскосто-
панска култура. Обредите по празника се свързват с берекет и плодови-
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тост на животните.
Днес обичаите и обредите по празника са отпаднали. Празнуват само 

имениците. Денят на празника е работен.

Варвара
Празнува се на 4 декември. Вярва се, че св. Варвара е закрилница на 

хората от болести. Тя е пазителка на децата от болестта шарка. Някои 
свързват св. Варвара с увеличение на деня и варят същите варива, както 
на Андреевден. В част от семействата се изпичат малки питки, които, 
намазани с маджун или мед, се дават на децата. По този начин се уми-
лостивява Баба Шарка. 

Днес празникът е почти забравен.

Никулден
Чества се на 6 декември и е голям църковен празник. На този ден се 

правят много курбани от семействата. Тъй като св. Николай е повелител 
на морето и покровител на рибарите, всяко семейство готви печена риба 
в тава. Предпочита се рибата да бъде шаран, тъй като той е слуга на св. 
Николай. След богослужение имениците посрещат близки и приятели. 
Днес празникът продължава да се празнува от християнските домакинс-
тва. 

Игнажден
Чества се на 20 декември и е голям празник. Празникът е посветен 

на св. Игнатий, проповедника на Христовата истина. На Игнажден се 
отслужва празнична литургия. Този ден се смята за начало на мръсните 
дни (от Игнажден до Богоявление). Вечерта срещу празника се прави 
първата кадена вечеря, която е постна. Задължително на софрата трябва 
да има пиленца (сарми от зелеви листа с булгур или ориз), коча (варено 
жито), ошав (компот от сушени плодове), пълнени пиперки с булгур и 
ориз. Освен тези ястия, на софрата се поставя и изпечен кравай и сахан 
(некалайдисан) с просо и по два ореха на всеки член от семейството. 
Преди вечеря всички членове на семейството се нареждат около софра-
та прави. Домакинът взема лемеж, на който има живи въглени и тамян. 
Прави прекадяване на софрата, като чете молитва. Върху кравая или 
житото има забучена запалена свещ. След прекадяването вдига кравая 
и паницата с житото нагоре, към гредите, и чрез запалена свещ прави 
кръст на тавана, като изговаря: „Нека житото и другите посеви да станат 
толкова високи“ или „В този дом винаги да има берекет и здраве“. След 
което разчупва кравая на парчета. Всеки член от семейството си взема 
и изговаря: „Нека да е берекетлия годината“, всички вземат по лъжичка 
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от вареното жито. В някои семейства това се прави не с лъжичка, а с два 
пръста с двете ръце. След този ритуал започва вечерята. През това време 
никой не става от софрата, защото квачките няма да се залежават и да 
мътят пиленца. Първият залък се потапя във всички ястия и се завива в 
слама. Сутринта той се дава на кокошките, заобиколени с дълъг мъжки 
опас, за да не се пръскат (губят) пиленцата. Момите увиват първия залък 
не в слама, а в хартия, и го поставят под възглавницата, за да се сбъдне 
това, което сънуват. Който ерген сънува момата, за него ще се ожени. Са-
ханът с просото и орехите се прибира за Коледа. Сложената трапеза не 
се вдига цяла нощ, за да се пази берекетът. За плодородие и плодовитост 
на кокошките се осъществяват някои забрани.

През деня домакинята крои от платно долни дрехи за членовете на се-
мейството. Така тя разрязва задниците на кокошките и те ще снасят през 
цялата година. На практика не се плете, шие и кърпи, за да не се зашият 
задниците на кокошките. В този ден не се готви нищо, не се вари боб. На 
огъня не се поставя черен съд, за да няма житото въглен (главня). 

В деня на празника и на следващия домакините не вземат и не дават 
нищо назаем, за да не се пилее имането. 

Не се ходи по съседи и не се приемат такива. Всички идващи гости 
трябва да носят със себе си нещо. Идването с празни ръце се счита, че 
през годината няма да се внася в къщата и няма да има берекет.

Сутринта на празника, който пръв излезе на двора, взема от дръвни-
ка тънки дърва или плява (слама) и приведен влиза в дома с думите: 
Кло-кло-кло (като квачка). Поставя дървата до огнището и сяда върху 
тях, за да мътят квачките. Някои поставят възглавницата върху главата 
си, за да имат кокошките качулки. Седналият върху дърва стои, докато 
стопанката му носи да хапне от пиленцата (сармите). Това се прави и от 
съседите, идващи в този дом. Първият външен човек, дошъл в дома, се 
нарича полезник (полазник). 

Времето от Игнажден до Коледа е игнажденската неделя. През тези 
дни жените не работят, особено тези, които са бременни или нераждали. 

Днес Игнажден не се празнува в оригиналния си вид, много от оби-
чаите са отпаднали. Запазена е традицията да се готвят постни ястия 
(сарми, ошав, варено жито, пълнени пиперки с булгур и др.). Незначите-
лен е броят на семействата, извършващи кадене.

Коледа – 25 декември
Един от най-големите зимни християнски празници е Рождество 

Христово (Коледа). Постите вече са привършили и трябва да се отговее с 
месо. По възможност месото да бъде от врабчета, за да е леко през годи-
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ната. Врабчетата се хващат от децата със специално изработени капани. 
Повдига се единият край на коритото и се подпира с чаталеста пръчка, 

на която се връзва дълга връв или сиджим. Под коритото се поставят 
жито или просо. Детето следи влизането на врабчетата под коритото, 
след което бързо дръпва връвта и коритото захлупва врабчетата.

Вторият вид капан се приготвя от 2 цигански керемиди, двата края 
на едната се затварят с кал и вътре се поставя жито или просо. Върху 
тази керемида се поставя втора, на която единият край е повдигнат и 
се подпира с малко чаталче, поставено върху пръчица. Влизайки при 
просото, врабчето бута пръчицата, чаталчето се отключва от керемида-
та и тя се захлупва върху другата. Така врабчето остава между двете 
керемиди. Обикновено тези капани се поставят на места, където кацат 
повече врабчета. В деня преди Коледа е малката Коледа (Бъдни вечер). 
На този ден малките деца (6 – 12 г.) обхождат всички домове и коледу-
ват. Те се движат на групички със сопи в ръце. Домакините предвари-
телно са поставили в малки дървени копанки царевица или ечемик, в 
който децата чукат със сопите и изговарят: „Кълца, кълца, Коладе ле, 
синца, кълца, Коладе ле“. Копанките с царевицата обикновено се поста-
вят до стълбите на къщата. Децата чукат, докато ги чуе домакинята и 
излезе да ги посрещне. Чрез думите „Кълца, кълца, Коладе ле“ децата 
предизвестяват, че Коледа е дошла, и пожелават на семейството мно-
го радост, здраве и плодородие през годината. Домакинята или друга 
жена от домакинството ги дарява с кравайчета, сушени плодове, ябълки, 
бучки захар, бонбони и др. Полученото се поставя в капанската чанта, 
преметната през рамо.

На този ден стопаните колят прасе. На вечеря се поставят същите 
ястия, които се готвят за Игнажден, саханът с просото и орехите отново 
се поставя на софрата. Домакинята прави кадене, както на Игнажден, у 
някои семейства огънят гори цяла нощ на огнището чрез голям чукан 
(пън), наречен бъдник. Късно вечерта срещу голямата Коледа, тръгват 
да коледуват големите коледари. Те са предимно момци (ергени) и млади 
женени мъже. Групата се ръководи от цар, който трябва да е женен, той се 
избира от цялата група. Обикновено се избира такъв, който и друг път е 
царувал. Една седмица преди коледуването коледарите се събират у царя 
и си припомнят песните, които ще изпълняват при коледуването. Всички 
участници са добре облечени и окичени с различни китки (тълтърчени, с 
варак и др.), царят носи в ръцете си специално изработен дървен жезъл, 
на който е промушена червена ябълка (при липса на такава се поставя 
изкуствена) и малка питка (мамулче). Целият калпак на царя е в зеле-
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нина и изработени различни китки. Той има двама помощници, които 
също определя групата, тяхната задача е да събират подарените монети 
от стопаните. В далечното минало в Глоджево тази традиция е спазвана 
стриктно. Групата коледари влизат във всяка къща, където се очакват от 
семействата. През тази нощ вратите не се заключват. Не се влиза в дом, 
в който има скоро починал.

Съществуват коледарски песни за различни случаи, всички изпълня-
вани песни са преди всичко за благополучие, здраве и плодородие. Най-
напред коледарите се подреждали в 2 редици с разстояние между тях 2 
м и песните се изпълнявали по стихове от едната и другата редица. По-
късно групата е обща и песента се изпълнява от всички заедно. Първо 
домът се посещава от баба (облечен ерген в женска дреха и хурка на 
кръста), която съобщава, че идват коледарите. След коледарите върви 
дядо, който е с дисаги и събира дареното от семействата. Малко по-късно 
бабата и дядото започват да ходят заедно. Песента на коледарите започва 
още с влизането в двора на стопаните. Изпълняват се най-вече песните: 

Мирчо ле, млад войвода
Хвръкнъли съ, Мирчо ле, в синьо небе, 
в синьо небе, Мирчо ле, зъд син облък.
Кът си хвъркват, Мирчо ле, тий си гледът,
съгледовъ, Мирчо ле, Мирчови двори, 
Мирчови двори, Мирчови равни двори.
Срет дворето, Мирчо ле, три изворъ.
И кацнъвъ, Мирчо ле, нъ извори.
Нъ първи извор, Мирчо ле, ръце мивъ, 
нъ втори извор, Мирчо ле, учи мивъ, 
нъ трети извор, Мирчо ле, удъ пивъ.

След изпяването на песента се отправя благословия към семейството. 
Същата се отправя чрез песен:

Колкуту сме речом изрекли, ей куладе,
толкус здрави нъ тъс къщъ, ей куладе,
нъ тъс къщъ нашум царю, ей куладе,
нашум царю нъ дружинъ, ей куладе.

С най-голям стаж като ръководители царе на коледарски групи в Гло-
джево са били: дядо Драган Заверата, Стефан Драганов, Марин Иванов 
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(Череза), Ганчо Димов Кирилов, Иван Тодоров Драганов и др. 
След песента домакинята дарява коледарите с дарове, които предва-

рително е подготвила. Стопанинът благодари на коледарите за оказаната 
им чест и пожелава отново домът му да бъде посетен през следваща-
та година. Дарението от страна на домакините е най-различно – месо, 
брашно, сланина, червен пипер, сушени чушки, повесма от кълчища и 
др. в зависимост каквото има семейството. Стопанинът забучва монета 
в ябълката, а стопанката дава кравай. Краваят е приготвен от различни 
по големина късове тесто. Царят благославя кравая, парата и пешкира. 
Така се минава по всички домове в селото. Обидно е за всяко семейство, 
непосетено от коледари. На следващия ден с част от събраното се прави 
угощение в дома на царя или в друга къща, а останалите продукти се 
разпродават и парите се поделят между участниците. След 1920 г. полу-
чените средства от коледуване се внасят в читалищната каса.

Коледа се празнува 3 дни, през които не се работи. На селския мегдан 
се прави хоро, което се посещава от всички жители на селото. За да има 
берекет, стопаните поставят до прага черясло или лемеж, за да бъдат 
прескочени от коледарите. Коледуването в описаната форма е продължи-
ло до 1940 г. След 1942 г. е преустановено кълцането от децата на малка 
Коледа. Тържествеността на празника постепенно отпада. Днес много 
от обичаите са преустановени. Не ходят на коледуване нито малките 
деца, нито големите коледари.

Васильовден – 1 януари
В народния календар Васильовден се нарича Сурваки. Вечерта срещу 

сурваки се кади специалната обредна трапеза, на която има много ястия, 
включително и месни. Домакинята е подготвила специална баница, в 
която са поставени монета и малки дрянови клончета с пъпки. Всяко 
клонче е наречено на отделните видове животни, на нивите, лозята. На 
трапезата се поставя отново сахан с просо и орехи. След като се прекади 
вечерята, най-възрастният член от семейството завърта 3 пъти тавата с 
баницата. Всички си отчупват парче и следят какъв е късметът им. За 
най-щастлив се счита този, на когото се падне монетата. През целия си 
живот той ще бъде богат. Кадените 3 пъти орехи се раздават на всеки 
член от семейството, които ги счупват. Ако орехите са здрави (с хубави 
ядки), този член от семейството ще бъде здрав през годината, и обратно. 
Пепелта от каденето се запазва за есента, когато се поставя в семето за 
посев. Свещта, която е забучена в паницата с жито, се оставя да догори 
и се прибира и запалва за предпазване на посевите от пожар при мълния. 
Има семейства, които нарязват дряновите клонки от баницата и ги дават 
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с храната на животните. 
Друг особен момент от Сурваки е сурвакането. Група деца от 5 до 

12 г. обхождат домовете на близките и сурвакат. Започва се от най-ста-
рия член на семейството. Всяко дете носи в ръка сурвакничка – дряно-
ва или лескова пръчка, украсена с нанизани пуканки, сушени плодове, 
разноцветни вълнени конци, малки кравайчета и др. Сурвакарите удрят 
по гърба всеки член на семейството и изричат благословия: „Сурва, 
сурва, до година, голям клас на нива, живо, здраво, до година“. Сурва-
каният отговаря: „Да сте живи и здрави, догодина отново да ни сурвака-
те“, след което ги дарява с пара. Някои от децата сурвакат и животните 
за здраве. Влезли в отделен дом, децата поздравяват: „Честита Нова го-
дина“ и започват сурвакането. Домакинята ги дарява с орехи, сушени 
плодове, бучки захар, бонбони, малки кравайчета и др. Полученото се 
поставя в капанската чанта, преметната през рамо. Най-малките деца 
също сурвакат, но придружени от по-големи братя или сестри. След при-
вършване на сурвакането, сурвачките се поставят върху курника, за пло-
довитост на кокошките. Вторият ден от Сурваки е посветен на кръстни-
ка и кумеца. Стопанката на кумеца пече хляб, сварява кокошка, която 
посолява със сол и червен пипер, и ги поставя в трапезник (най-хуба-
вия), на който връзват 4-те края. С трапезника в ръка и шишетата с вино 
и ракия кумецът отива у кръстника. Влизайки в двора, той се посреща от 
близките на кръстника. Поздравява: „Честита Нова година“, като подава 
трапезника на кръстницата, целувайки ръка. Целува ръце и на останали-
те възрастни хора от семейството. Трапезата е предварително сложена 
и кръстникът поканва кумеца на софрата. Ястията са различни – като 
за гости. Ако в семейството има малки деца, те сурвакат кумеца, който 
от своя страна ги дарява с пари и лакомства. Преди да започне пиенето 
на ракията, кумецът налива от своята ракия по чаша на всички членове 
на семейството и им целува ръка. Всеки, поел чашата с ракия, отговаря: 
„Наздраве“. Обядът минава в почерпване и приказки. Следобед кумецът 
най-тържествено се изпраща от членовете на кръстниковото семейство, 
с пожелание да носи здраве на своите близки. Кръстницата подава тра-
пезника на кумеца, който го поема и целува ръка. В шишетата с вино и 
ракия кръстницата е наляла от тяхното вино и ракия, за да се почерпят 
близките на кумеца. Младоженците ходят двамата на кръстник.

На втория ден на Сурваки (обикновено вечер) всички зетьове със 
съпругите гостуват на дядо и баба (родителите на съпругата). Дядото 
и бабата също се приготвят за това посещение. Зетьовете носят хлаб, 
варена кокошка, свинско месо и вино. Те честитят Новата година и це-
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луват ръка. Внучетата сурвакат дядо и баба, които ги даряват с пари и 
различни сладкиши. Двете семейства са много щастливи, че са заедно, 
но най-щастливи са децата, че са при дядо и баба. Веселието продължа-
ва до късно през нощта или до късно следобед (ако посещението е през 
деня).

След 1940 г. някои от обичаите и обредите по празника започват да 
се рушат. Ходенето на кръстник днес е рядко. Няма ги и многобройните 
групички на сурвакарите. Сурвакат се само най-близки роднини и чле-
новете на семейството.

Йордановден (Богоявление) – 6 януари
На този ден се извършва голяма църковна тържествена литургия. Все-

ки, посетил църквата, си взема на излизане шишенце със светена вода, 
в която се пуска стрък босилек, и се пази за здраве. С нея се измиват 
лицата на малките деца, за да се предпазят от уроки. След църковната 
литургия богомолците отиват в гр. Русе на Дунава, където свещеникът 
хвърля кръста в реката. На този ден свещеникът с котле светена вода 
и китка от босилек минава по всички домове и ръси за здраве. Ръсят 
се както членовете на семейството, така и отделните стаи. Стопаните 
пускат пари в котлето. След свещеника върви клисарят, който с дисаги 
на рамо събира онова, което се дава от домакинствата (земеделски про-
дукти). 

Рано сутринта всяка домакиня донася вода от кладенеца с котли, в 
които се пуска босилек. Всеки член от семейството се измива с тази вода 
за здраве. Съществува вярването в част от възрастното население, че в 
нощта срещу Богоявление небето се отваря и който види този момент, 
ще му се осъществят всички мечти през годината. На този ден част от 
семействата измиват лемежа, с който са кадили, а други измиват икона-
та. Лемежът се измива на кладенеца с вода и босилкова китка, вързана с 
червен конец. Всичко това се прави за повече плодородие и здраве. 

На Йордановден празнуват имениците. Всеки дошъл при именика 
му налива вода на главата за здраве и му честити празника. Стопанката 
предварително се е подготвила за гости.

Веселието продължава през целия ден.
След 1944 г. традициите и обичаите по празника започват да отпадат. 

Днес празникът се свързва с църковна литургия (Йордановден отново се 
празнува подобаващо, а имените дни продължават да се честват).

Мръсни дни
Дните от Игнажден до Йордановден са мръсни дни. За времето от 

мръкване до пропяване на първи петли съществуват някои забрани. Смя-
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та се, че през тези часове ходят зли духове, които причиняват лошо на 
хората. Тези духове се оприличават на вампири, караконджули, само-
диви и др. През тези часове не трябва да се излиза от вкъщи, за да се 
закъснява, не трябва да се работи с вода (пране, миене и др). След про-
пяване на първите петли духовете се прибират в своите потайни места и 
забраната се премахва. Днес това вярване е запазено само у някои много 
възрастни хора. 

Ивановден – 7 януари
На Ивановден продължват обичаите, свързани със силата на водата. 

Къпят се имениците и младоженците, които слагат богата и разнообразна 
маса. Група момци ходят по домовете на младоженците и имениците. 
Вземат ги на ръце и ги отнасят до кладенеца или чешмата, където им 
разливат кофа вода по тялото. Често младоженците се крият, но би-
ват открити и окъпани. Младата домакиня дарява момците с капански 
пешкири (кърпи) и ги кани на трапезата за обяд или вечеря. По време на 
обяда или вечерята не се изпълняват никакви обреди. 

Както Йордановден, така и Ивановден се почита особено много от 
местното население, тъй като тези две имена се срещат най-често в Гло-
джево. В миналото на тези празници са ставали големи селски хора на 
мегдана. На кладенци и чешми момците и момите се плискали с вода и 
се ръсят с босилкови китки. Всичко това се прави за здраве. 

Бабинден
Този празник е свързан с родилните обичаи. Главните участни-

ци в честването са бабите (акушерките и жените). На този ден всяка 
жена, която е родила или очаква дете, отива в дома на бабата (акуши-
ралата жена), като носи питка, месо, вино и подарък (обикновено ка-
пански пешкир). Подаръкът се дава на бабата, като ѝ се целува ръка. 
Всички приети подаръци бабата премята на опънато въже в двора или 
на сундурмата. На обед жените окичват бабата с кълчищени повесма, 
чушки и др., отвеждат я до близък кладенец или чешма и я пръскат с 
вода. След ритуала всички отиват в дома на бабата, като по пътя се чуват 
силни провиквания и песни. В много случаи се спазарява и цигулар, кой-
то свири по пътя. Всички участващи жени са с повишено настроение. В 
миналото много мъже се криели и избягвали срещи с тези жени, тъй като 
е имало случаи, когато се хваща мъж и го събличали гол. С такова голя-
мо настроение жените отиват в дома на бабата, където се слага трапеза, 
подготвена от донесените продукти. 

Преди храна бабата взема лемеж с въглени, тамян и запалена свещ. 
Кади младите жени под полите, за да бъдат плодовити (да раждат). След 
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нахранване жените си тръгват, като влизат в кръчмата и се почерпват. 
След тяхното влизане в кръчмата, мъжете излизали, страхувайки се да 
не ги хванат и съблекат. Така честван, празникът продължава до идване-
то на акушерка. Вместо на бабата, подаръците започват да се носят на 
акушерката и лекаря. 

Днес празникът се чества, макар че е обявен за Празник на родилната 
помощ, той няма онази тържественост, както в миналото. 

антоновден – 17 януари
Този ден се празнува предимно за предпазване от болести. Всяка до-

макиня изпича 3 питки без квас, от които 2 – намазани с мед или маджун, 
дава на съседите, а третата поставя на тавана за жената, която носи бо-
лест. За здраве жените отбягват да работят. Освен като Антоновден, този 
празник се знае и като Лелинден. Днес на този ден не се извършват ни-
какви обреди и обичаи. 

атанасовден – 18 януари
Чества се на 18 януари и е неподвижен църковен празник. С него се 

свързва промяната в годишните времена от зима към лято. Ако в този 
ден времето е топло и снегът се топи, ще има голям берекет (плодоро-
дие), и обратно. Той като празник е по средата на зимата. В местното 
население съществува изразът: „Танаса гелди, йаз гелди“ (Танас дойде, 
и лятото дойде). След Атанасовден стопаните започват подготовка за 
полска работа.

Трифоновден – 1 февруари
Празник е на лозарите. Сутринта на празника всеки стопанин отива 

на лозето, носейки опечена пита, сварена кокошка, наденица, вино и ра-
кия. Обърнат на изток, той се прекръства и отрязва 1–2 пръчки от лоза, 
полива с вино чукана на лозата, изговаряйки: „Да е на берекет“. Всички 
стопани, които са отишли на лозето, след зарязването се събират на опре-
делено място, където запалват огън и започват ядене и пиене. По-късно 
се избира цар, когото украсявали с венци от лозови пръчки. Предпочита-
ло се същият да бъде добър лозар и същевременно шегаджия. За царе в 
Глоджево са избирани: Кръстьо Андреев, Кирил Димов Джуров, Аврам 
Петров Аврамов и др. Също така и други лозари зарязват лозите, след 
което множеството се приканва да седне на приготвените импровизира-
ни маси. Тук се избира цар на лозята, който цял ден ще ръководи празни-
ка, предпочитат се хора с весел нрав. Така започва тържеството с богат 
обяд, песни, хора, ръченици, музика – до мръкване. На всяка бъчон ка с 
вино е закачен бакър с канче – вино на воля. След това тържеството се 
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пренася на село, отива се в къщата на царя, той изнася бакър с вино и 
черпи, шествието пътьом спира и пред други лозарски къщи, ако някой е 
пропуснат, сърди се, така шествието стига до ресторанта. А тука с хора, 
ръченица, танци и музика – до среднощ.

Днес традицията за зарязване е запазена, но я няма онази тържестве-
ност от миналото. 

Свети Харалампий – 10 февруари
Неподвижен църковен празник. Посветен е на св. Харалампий, който 

е помагал на хората, като лекувал болести и рани. През деня не се ра-
боти, за да не се разсърди светецът. Всяка домакиня замесва и изпича 4 
питки, които намазва с мед и раздава на свои съседи и близки. Четвърта-
та питка поставя до отвора на тавана, откъдето влиза в дома болестта. 
Смятало се, че християнският светец е защитник на хората от болестта 
чума и затова в негова чест се прави това раздаване на питките. 

Месни Заговезни
Месните (малки Заговезни) са 8 седмици преди Великден и са винаги 

в неделя. В събота преди Заговезни е задушница, когато жените разда-
ват за „Бог да прости“ просфори, върху които има лъжица варено жито, 
половин сварено яйце, парче тахан или бяла халва и свещ. В петък сле-
добед се ходи на гробовете на починалите, където се прави преливане 
и запалване на свещи. Там се раздава хляб с варено жито. На този ден 
всички младоженци преди вечеря отиват у кръстника и родителите на 
булката да поискат прошка. Те носят пита хляб, варена кокошка и вино. 
Влизайки в дома, поздравяват и целуват ръка на домакините. Последни-
те са сложили софрата, на която сядат всички да се хранят. 

Сирни Заговезни
Следващата седмица след Месни Заговезни, са Сирни Заговезни 

(Халвени Заговезни). На този ден по-младите мъже и жени ходят при 
своите близки за прошка и пожелание за леки пости. Домакините им 
поднасят варени яйца и халва.

Празникът е особено интересен за децата и младежите. На определе-
ни места в селото се палеха огньове „Олилига“.

Това бяха Голямата могила до Илия Гатев, известна като „Гати 
боклук“, могилата до Малката джамия, могилата до Турското училище и 
поляната в Добруджанската махала. Младежите на тези места построя-
ват един чардак, след което ходят из село с каруца и събират отпадъци 
от слама, огризки от царевични стъбла и др., с които запълват чарда-
ка, а на върха връзват един прът, на който е закачена тръвна, пълна със 
слама. Тръвната служи като провокация, като се запали на едно място, 
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другите мислят, че огньовете са запалени. Запалват тяхната „олилига“. 
Като изгорят техните огньове, ние тогава палим нашата – оставаме като 
победители последни.

По време на паленето се стреля с пушки, а децата стрелят с тапалии. 
Настъпва оживление и голяма веселба. Една година Ганчо Димов (баща 
му се занимава с вадене на камъни и притежава взрив) приготвя един 
гръм, но той не е дозиран и като го взривява в съседния двор в олили-
гата, толкова силно гръмна, че не само присъстващитие на олилигата се 
уплашиха, но се строшиха прозорците на всички съседни къщи.

След вечеря започва хамкането – домакинът или друг мъж от се-
мейството връзва единия край на конец на един от киришите, а на другия 
край – парче бяла халва. Децата, наредени около конеца с ръце отзад, се 
мъчат с уста да захапят халвата. Мъжът през това време бута конеца и 
халвата им избягва. Детето, което успее да захапе халвата, е най-бързо и 
остроумно. Този обичай създава голямо веселие и смях сред присъства-
щите, тъй като децата си изцапват с халва лицата и очите. Накрая коне-
цът се запалва и по горенето се предрича колко големи ще бъдат конопи-
те през годината. Ако конецът изгори до край, това предполага високи 
и прави конопи, и обратно. Веселието продължава до късна вечер. Има 
случаи, когато отделни мъже и жени се маскират и ходят по съседи и 
роднини. 

Дните от Заговезни до Тодоровден се почитат от всички, защото 
разболял се човек през това време, трудно оздравява. След 1950 г. част 
от обичаите отпадат. В малко семейства се извършва хамкане от деца, не 
се ходи за прошка.

Тодоровден
Празнува се в събота след Сирни Заговезни и е последният ден от 

Тодоровата неделя. Той е празник на конете и всички обичаи са свързани 
със здравето им.

След богослужението в църква, младите мъже и ергени извеждат 
конете си в края на селото, където се правят кушии (надбягвания). 
На първенците им се раздават награди, плат басма, кърпи, риза и др. 
Най-добър в надбягванията в миналия век е бил конят на Ешреф Акиф, 
в по-ново време най-бързи коне бяха на Димитър Чортов, Ибрам Ибрам 
Ефенди, Ахмед Исмаил Карасюлейманов и др. 

На този ден млади мъже и ергени ходят с конете си по домовете, в кои-
то има именици. Там ги посрещат с „Добре дошли“, а те от своя страна 
ги поздравяват със „Свети Тодор да ви е на помощ“. Стопанката връзва 
кърпа на конете и черпи с вино. В някои случаи се дават и пари, това се 
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прави за здравето на имениците.
Сутринта рано жените вземат слама от яслите на конете, връзват я с 

червен конец и я пускат във водата, с която ще се измият. По този начин 
женската коса ще расте като конска опашка. 

Яйцата, снесени по време на Тодоровата неделя, не се слагат под 
квачка, защото ще се излюпят само петлета. Днес празникът е без онази 
колоритност от миналото. Празнуват само имениците. 

Пролетно-летни празници и обичаи

Баба Марта – 1 март
1-ви март е известен като Баба Марта. В представите на хората тя е 

стара жена. За нестабилното време през март битува легенда, че братята 
на Баба Марта през студеното време изпили своето вино и посегнали 
на това на сестра си. След като разбрала за кражбата, Баба Марта се 
ядосала и зимата отначало дошла, но след като разбрала, че кражбата е 
от нейните братя, тя им простила и се усмихнала, с това снегът спрял и 
слънцето пекнало.

Рано сутринта, преди изгрев-слънце, всяка домакиня изнася от дома 
си нещо червено (плат, прежда и др.) и го поставя на овощните дръвче-
та или на плета. По този начин Баба Марта ще се засмее и всичко през 
годината ще бъде червено и здраво. Всички рогозки, черги и юргани се 
изтупват, за да паднат бълхите, стаите се измитат добре, като предва-
рително се наръсват със зелева чорба или сняг, като се изговаря „Баба 
Марта вътре, бълхите навън“. На този ден се изпълняват някои забрани 
– на огнището не се поставя нищо черно, за да не бъде житото главняво 
(черно). Когато жените предат, не плюнчат пръстите си, за да няма през 
годината мани. Не се шие и плете нищо, за да нямат плодовете червеи. 
Правят се мартеници, които се окачват на ръцете на децата, за да бъдат 
червени и здрави. Връзват се мартеници и на малките агнета и ярета. 
Мартениците се носят, докато се види първият щъркел или цъфнал цвят 
на овощно дръвче. Днес продължава традицията за окачване на марте-
ници.

Св. 40 мъченици – 9 март
Рано сутринта на този ден стопанките измитат къщите и дворовете 

и сметта се изгаря, за да се прогонят змиите и гущерите. Смята се, че 
на този ден гущерите и змиите излизат от леговищата си. Някога са па-
лели огньове по дворовете и се прескачали за премахване на въшките 
и бълхите. На този ден жените не работят или ако работят, трябва да 
извършат 4 различни работи. Не се шие нищо, защото сред конците ще 
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се промушат змии и гущери. Засяват се 40 гнезда картофи. Смята се, че 
всяко гнездо ще роди по 40 картофа. 

След Първата световна война този ден започва да се възприема като 
Ден на загиналите във войните и започват да се правят панихиди за уби-
тите. Днес празникът не се отбелязва почти от никого. Отпаднали са 
всички изброени по-горе забрани.

Благовещение – 25 март
Рано сутринта всяка домакиня измита добре двора и сметта изгаря на 

огън, така ще бъдат изгонени змиите от двора. През този ден не се рабо-
ти, садят се само цветя, които ще бъдат хубави през годината. Който има 
пари, ги брои на този ден, за да го благослови Бог да брои през цялата 
година. Вярва се, че през нощта срещу Благовещение заровените пари 
започват да изпускат пламъци. Иманярите през тази нощ следят къде се 
появяват пламъчета. Всички обичаи по този празник са отпаднали много 
отдавна. 

Лазаровден
Празнува се в предпоследната седмица преди Великден и е в събота. 

Съществува сиромашка Лазара, която е предната събота. През този ден 
лазаруват момичетата на власи и циганки, придружени от своите майки. 
Има лазарска задушница, когато всички жени раздават за умрелите си 
близки. Тя е една от големите задушници през годината. Съществува 
вярването, че в неделя след Лазара Господ пуска умрелите от гробовете, 
те излизат и очакват близките им да донесат нещо за ядене.

В петък преди Лазара всяка домакиня прави кравай, върху който 
кръстосва два къса тесто с краища, които се гонят. В средата на тези 
късове, които са поставени на кръст, поставя топче тесто. Прави се и 
просфора с кръст от тесто, която е предназначена за Господ. Вари се 
куча (варено жито), налива се в шише вино и всичко това се отнася в 
църквата за опяване от свещеника. Дава му се просфората Господова. 
След опяването жените отиват на гробището, където преливат и прека-
дяват гробовете на близките и раздават житото и виното. На следващия 
ден се раздават просфори, които не трябва да бъдат четно число, всички 
хлебчета (просфори) се нареждат на синията и на всяка се поставя по 
лъжица варено жито и свещ. Софрата се прекадява с тамян, поставен 
в кадилница с живи въглени. При каденето стопанката изговаря „Бог 
да прости“. След прекадяването започва тяхното раздаване на съседи и 
близки. С просфорите се раздава и някакъв предмет (чиния, чаша, канче 
и др.). Всяка просфора е наречена на определен починал от семейството. 
За починал близък мъж просфората се дава на мъж, и обратно. Когато се 
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подава просфората, се изговаря „Бог да прости“, а поелият хлебчето отго-
варя със същите думи. Основните елементи на Лазаровден са два – оби-
чаят лазаруване и поминалните обреди. В лазаруването участват моми 
и момичета. Сутринта празнуват малки момичета, които се групират по 
8–10. Те се наричат „малката Лазара“. Предварително си избират две 
момичета за булки, които се забулват с червени булки (чембери) и вземат 
в ръцете по една капанска кърпичка. Както булките, така и останалите 
участнички са празнично облечени с капанска носия. Групите тръгват по 
определени улици, като влизат във всеки дом. Пеенето се извършва от 
момичетата, разделени на 3 редици и между тях прибягват двете булки 
лазарнички. Песните, които се пеят, са пожелание за стопанката или спо-
ред случая. Ако в семейството има ерген, песента се изпълнява за него, 
ако има малко дете, се пее за него и т. н. След песента стопанката дарява 
лазарничките с пари или яйца, които се слагат в кошница, носена от ла-
зарничките. В момент на пеене една от булките премята кърпичката на 
рамото на стопанката, която от своя страна, завива монетата в кърпата. 
Малко по-късно булката идва и поема кърпичката, като целува ръка на 
домакинята. Накрая всичко събрано се поделя между участниците.

В ранния следобед тръгва да лазарува „голяма Лазара“, наречена 
„буенец“. Групата е от 15–20 моми и млади жени. В групата са опре-
деляли две хубави, стройни моми, които да изпълняват функциите на 
буенец, косите на тези моми се разчесват, на главите се поставят черни 
гладки кърпи. 

Лазаруването продължава до вечерта. През това време са минати 
всички улици. Всяка стопанка силно желае да бъде посетена от лазарки, 
за да получи тяхната благословия. Накрая лазарките ходят и в кръчмата 
да пеят на мъжете. Всичко събрано се разделя между участничките. В 
по-далечното минало със събраните пари се спазарявали музиканти за 
хора на мегдана. Постепенно тази голяма тържественост на празника за-
почва да отпада. Броят на малките лазарнички силно намалява, буенецът 
вече е един, и то с малко моми и млади жени. 

Връбница
Чества се в неделя преди Великден. Тя е голям църковен празник. 

Всички вярващи отиват на църква, откъдето си вземат по едно осветено 
върбово клонче. То се поставя на иконата вкъщи за здраве. С върбови 
клонки жените ходят сутринта на гробището, където прекадяват и по-
ливат гробовете на своите починали близки. На гробовете се поставя 
малко слама и се запалва. Може един от огньовете да бъде наречен на 
всички починали близки. Накрая се раздава всичко донесено – хляб, 
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жито, сладки за Бог да прости. Вярва се, че мъртвите имат нужда от 
светлина при излизането от гробовете. Ако не се запали огън и не им се 
даде светлина, ще им се случи нещо лошо. Обичаят за палене на огън 
отдавна е отпаднал. Част от семействата палят огън не на гробището, а 
в домовете си.

На този ден момите, които са участвали в лазаруването, се кумичат.
Всички се събират и отиват заедно на гьола. Всяка мома носи венче от 

върбови клонки, което е белязано. Всички едновременно пускат венче-
тата във водата. Притежателката на венчето, което е изпреварило оста-
налите, става кръстница. Момите вземат кръстницата на ръце и я носят 
до дома, където живее. Там тя ги гощава с постна храна.

Великден (Възкресение Христово)
Един от най-големите християнски празници е Великден, който 

трае 3 дни. Първият ден на Великден е винаги в неделя. Подготовката 
за празника започва още преди Лазаровден, когато всяка домакиня по-
чиства добре както къщата, така и двора. В четвъртък преди празника 
домакините боядисват червени яйца. В сряда вечерта момиче донася от 
кладенеца или чешмата в бяло менче мълчана вода. Същата е мълчана, 
защото при отиване и връщане момичето постоянно мълчи. С тази вода 
в четвъртък сутринта се боядисват яйцата, които имат различни цветове. 
Преобладават боядисаните в червено яйца, за малките деца се боядисват 
и шарени яйца. В събота се меси и изпича хляб, кравай и яйчалник. При 
месенето и изпичането на краваите и хляба не се изпълняват никакви 
обреди. Краваите са без особени украси, изключение прави само яй-
чалникът, на който по дължина в двата края се поставя по едно яйце, от 
които едното е бяло, а другото – червено. Поставя се парче тесто, а други 
две, по-къси, се кръстосват над него в края и крепят яйцата. Рангеловият 
кравай се прави за здравето на семейството. Върху него се поставя тесто 
на кръст. С празника Великден завършват великденските пости. В деня 
на празника всички членове на семейството си разменят червени яйца 
с думите: „Христос воскресе“, а другите отговарят „Истина воскресе“. 
По-младите от семейството целуват ръка на по-възрастните. След всичко 
това се извършва отговяване (смърсяване). Това става чрез хапване от 
яйчалника и яйцата, поставени върху него. Най-възрастната жена взема 
черупките от счупените сварени яйца и чрез говежди изпражнения ги 
залепва на вратата на двора. До 40-ия ден от Великден всички поздрави 
през деня са „Христос воскресе“ с отговор „Истина воскресе“. Обичай-
но е да се разменят боядисани яйца.

На 1-вия ден от Великден всеки кум прави посещение на кръстника, 
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като носи трапезник (бохча) с кравай, червени яйца, сварена кокошка, 
поръсена с червен пипер, и козунак. При влизането в дома на кръстни-
ка той поздравява с „Христос воскресе“ и подава бохчата на кръстни-
цата, като ѝ целува ръка. На всички малки деца в кръстниковото се-
мейство се дава по едно червено яйце. Всички сядат на трапезата, която 
предварително е сложена, и започват да пият и да се хранят. Кумът на-
лива по чашка ракия от неговата и черпи всички от семейството, като 
целува ръка. След изхранването, когато кумът се приготви за тръгване, 
кръстницата му подава бохчата, в която има козунак и боядисани яйца 
от кръстника и кръстницата. Тук отново се целува ръка при приемането 
на бохчата. Изпращането на кума става от всички членове от кръстни-
ковото семейство с пожелания за неговите близки. Най-весели през този 
ден са децата, които се чукат с червени яйца, всяко от тях желае да бъде 
най-здраво – борец.

Кумците, които не са имали възможност да отидат у кръстника през 
първия ден, отиват на втория. Всички зетьове със съпругите си отиват 
у дядото и бабата (родителите на съпругата). Отново се носи хляб, ко-
зунак, червени яйца и вино. Дядото и бабата също са подготвени за по-
сещението. Радостни са децата, че са при дядо и баба, радостни са и 
старците, че са им дошли на гости скъпите внучета. През последните 
20–30 г. много от великденските обреди отпадат. Вместо краваи се пе-
кат козунаци. Посещение на кръстника не се прави. Поздравът „Христос 
воскресе“ запазва употребата си, но само от възрастното население, за-
пазена е още традицията за боядисване на яйца. 

Гергьовден – 6 май
Един от старите и тачени празници е Гергьовден, който е наситен с 

разнообразни обреди, целящи осигуряването на здраве, щастие, пло-
дородие и благоденствие за всички хора и животни. Преди изгрева на 
слънцето моми и млади момичета отиват на полето и се къпят за здра-
ве със сутрешната роса, като вземат клончета от глог, които окачват на 
пътната врата. Освен глог се окачват и стръкове от здравец и коприва. 
Клончета от глог се поставят и в кошарата при овцете, за да бъдат здрави 
и плодовити. Стръкове от коприва се поставят на белите котли с вода и 
на ключалките на всички врати на къщата. Много стопани рано сутрин 
отиват с кон или пеша на полето, за да видят посевите. За да се убедят 
в тяхната редовност, те хвърлят абата върху растенията и преброяват 
колко коренчета има под абата. Ако има повече от 15 растения, може 
да се очаква задоволителна реколта, ако няма необходимите растения, 
посевът се разорава за друга култура. Сутринта рано се извеждат и 
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овцете на паша, но те трябва да се приберат преди залез-слънце. В деня 
преди празника стопанинът поставя от вътрешната страна на пътната 
врата женски пояс и малка бучка сол. Те трябва да бъдат прескочени 
от прибиращото се от паша стадо. По този начин ще се запази плодо-
витостта на животните. Широко известна е практиката всяка домаки-
ня на Гергьовден да плиска с вода на портата, за да се пази берекетът 
през годината. Сутринта млада жена от семейството отива с кобилица 
за вода от кладенеца. С водата от единия котел се замесват краваите, 
а водата от другия се излива върху портата за берекет. Във всяка къща 
се коли агне за курбан на св. Георги. Агнето трябва да бъде мъжко и по 
възможност с рогчета. То се отнася при иконата, където му се дава храна 
за последен път. На едното му рогче се запалва свещ, която след заколва-
нето се поставя на иконата да гори. Стопанинът прекадява агнето с та-
мян, поставен на ръжен, и се прекръства, обърнат на изток. Желателно е 
кръвта на агнето да оплиска стените. Част от кръвта на агнето се събира 
в тава и се излива в градина под трендафил, или на място, което не се 
тъпче от хора и животни. С малко кръв се изцапват лицата на малките 
деца, за да бъдат здрави и червени като кръвта. Закланото и одрано агне 
се пече цяло на пещ, на която капакът се замазва до изпичането. Главата 
на агнето с малко варено жито се отнася в църквата, за да бъдат опяти от 
свещеника. Костите от агнето се събират и се заравят в мравуняк, за да 
се размножават овцете като мравки. 

Сутринта на празника домакинята замесва краваите и просфорите с 
донесената от кладенеца вода. Нощвите, огрибката и месалът (кърпа за 
покриване на тестото) се почистват много добре. В ситото с брашно се 
поставя китка зеленина, която е вързана с червен конец. Жената, коя-
то меси, е добре облечена и добре измита. Всичко това е, за да бъдат 
посевите през годината чисти. След втасване на тестото се правят ня-
колко кравая, от които единият е гергьовският, той има различна укра-
са. Приготвят се и краваи – кошара, харман, батлак (буля) и др. На кра-
вая кошара по края се поставя парче тесто, което символизира кошара 
(ограждане). Вътре се поставят топчета тесто (овцете). Краваят харман е 
с малки топчета тесто (купчините от пшеница и ечемик). Краваят батлак 
има кръгова форма, върху която поставят 3 парчета тесто, наподобяващи 
обръчите на бъчвите. Наред с краваите се изпичат и просфори, които 
трябва да бъдат нечетно число – 3, 5, 7, и т. н., те са без украса. Една от 
тях е наречена на Господа (Господова просфора). 

След изпичането на агнето и хлябовете се поставя трапеза. В минало-
то няколко близки семейства се събирали на общо празнуване. На тра-
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пезата се поставя агнето, варено жито, сирене, чесън и др. В кучата (ва-
реното жито) се поставя да догори свещта от рогчето на агнето (ако не е 
поставена на иконата). На трапезата е и китката, която е била в ситото с 
брашното или нощвите при месене на хлябовете. Свещеникът благосла-
вя трапезата. Домакинята му дава кожата от агнето и една от плешките. 
Дава му се също Господовата просфора и част от гергьовския кравай. 
Върху просфорите се поставя варено жито и парче агнешко месо, след 
което се раздават на комшии и роднини. Преди храна всеки присъстващ 
си взема от вареното жито, като изговаря думите: „Св. Георги да ни е на 
помощ“.

Краваят с кошарата на сутринта се дава на овчаря, а тази с формата на 
харман – на говедаря. Краваят батлак се изяжда от семейството. 

Преди празника ергените от селото отиват в липовата гора, отсичат 
липови дървета, обелват им корите и изплитат дебели въжета, от кои-
то правят люлки. Сутринта на празника на определени места в селото 
на големи дървета се връзват люлки. Най-напред се люлеят ергените. 
От всички краища на селото се чуват провиквания „Ихууу“. Към обед 
идват и момите. Всеки момък люлее любимата си. Момите се люлеят от 
ергените дотогава, докато кажат кого обичат. По-възрастното население 
се люлее, за да станат конопите високи. Тази веселба продължава до ве-
черта. Някъде люлките са стояли окачени три дни. 

В нощта срещу празника ергените окачват зеленина по портите на 
своите любими моми. Вярва се, че в нощта срещу Гергьовден заровено-
то имане започва да излъчва огън (пламък).

С правителствен указ Гергьовден беше обявен за Празник на овчаря. 
По време на „тоталитарното“ минало този ден се празнува от цялото 
население и всички животновъди от селата, съставляващи АПК Сеново 
– Глоджево, Сеново, Каменово, Равно, Кривня, Топчии, Побит камък и 
Дянково. Животновъдите от тези села се събираха в горското пасище на 
с. Глоджево. Тук е построена естрада (трибуна), местността е озвуче-
на с радиоуредба, в близост до естрадата е организирана животновъдна 
изложба, като всяко село е заделило най-доброто – агнета, овце, юници 
и крави. Предния ден под ръководството на главния зоотехник Матей 
Пенчев зоотехниците на отделните стопанства заедно със специалисти 
от селекционния център са класирали представените на изложбата жи-
вотни.

Този ден на гости на АПК Сеново е Драматичният театър от Разград. 
Водещ е актьорът Веселин Петров. Тържеството е с начало 09:30 ч. В 
това време в селските фурни са занесени за изпичане агнета, в зависи-
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мост от броя на животновъдите във всяка ферма от съответното село. 
Докато се настаняват участниците, радиоуредбата свири народни песни 
и най-вече на Борис Машалов – „Заблеяло ми агънце“. На поляната 
цари оживление и приповдигнато самочувствие на заслужили животно-
въди. Гости на тържеството бяха всички ръководители на Глоджево и 
съставните села. Представител от бюрото на ОК на партията беше ген. 
Дамянов. Тук бяха директорът на селекционния център Кольо Колев и 
специалисти от ОНС.

Председателят на АПК – Георги Янев, откри тържеството и пожела 
на всички животновъди и гости весел празник. Водещият даде думата на 
д-р Петър Василев – първи зам.-председател на АПК, отговарящ за отра-
съл животновъдство. Д-р Петър Василев направи отчет за постиженията 
на животновъдите в отделните села, посочи първенците и обяви награ-
дите на първенците. За преизпълнение на плана бяха дадени натурални 
награди: така например овчарят Билял Ибошев получи 5 бр. агнета за 
преизпълнение на плана. Той доби от 100 овце майки 152 бр. агнета. 
Такива награди, но според изпълнение на плана, получиха и други жи-
вотновъди. След награждаването актьори от театъра изпълниха литера-
турно-музикална програма с поздравления към първенците.

Точно в 12:00 ч. пристигнаха колите от селата, които донесоха за обяд 
приготвеното агнешко. Всяка ферма зае определеното ѝ място за обяд. 
Животновъдните бригадири бяха организатори на обяда. Тържеството 
продължи с песни, хора, ръченици и люлки до късно следобед. Всички 
участници без изключение, включително и актьорите от театъра, остана-
ха много доволни от празника Ден на овчаря.

Днес празникът е лишен от тази богата в миналото обредност. Запа-
зена е само традицията да се окачи зеленина на дворовете и колене на 
агнета от някои семейства.

Пеперуда
На 9-ия ден от Гергьовден е Пеперуда, а на следващия – Германчо. 

Всички обичаи, изпълнявани в деня на Пеперуда, са за дъжд и за 
предпазване от суша.

Участничките в Пеперуда са момичета на възраст 9 – 15 г. Основното 
обредно лице в случая е пеперудата, която трябва да е първо или последно 
дете на родителите си. Всички участници се събират сутринта у пепе-
рудата, за да я облекат за случая. Приготовлението се ръководи от 1–2 
по-възрастни жени. Пеперудата се облича в дълга женска капанска риза. 
Косите са свободно спуснати. На главата се поставят листа от репей или 
венци от бъз (бузка). На гърдите се спуска голям венец като гердан, кой-
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то е сплетен от зеленина (предимно от бъз). На кръста се опасва пола от 
бъз, която покрива тялото от кръста надолу. Подготвят се и две китки за 
пеперудата. Всички участнички са облечени със стари дрехи и са боси. 
Част от тях носят различни съдове, в които слагат подареното от домаки-
ните. Песента, която се изпълнява на Пеперуда, е обредна и се пее само 
на този ден. Посещават се всички домове с изключение на тези, които 
имат наскоро починали близки. Когато влезе в двора, групата се разделя 
на две редици, между които прибягва пеперудата с китки в ръце. Така 
подредена, групата запява:

Пеперудъ летялъ, летялъ
и съ нъ богъ молилъ:
Дай ми, боже, дребин дъжд, 
дъ пуникни житуту, 
подир житуту – чумику, 
подир чумику – ръжтъ.
Ситни, бульо, ситуту, 
дъ съ ситни гудинкъ, 
нъ гудинкъ пулвинкъ.

След песента стопанката взема ситото с брашното, приготвено предва-
рително, и пресява малко брашно над главата на пеперудата, останалото 
дава на групата и търкулва ситото в посока изток. По начина на падане 
се съди за плодородието през годината. Ако ситото падне с дъното на-
горе, годината ще бъде плодородна и хамбарът – пълен, и обратно, ако 
ситото се захлупи, няма да има берекет. Стопанката дарява пеперудата 
със земеделска продукция, която се сипва в съдовете (торбички, котлета 
и др.). Стопанката откъсва стрък бъз от пеперудата и го хвърля на къ-
щата, за да привлича дъжда. По този начин се обхождат всички домове 
и събраното се отнася в дома на пеперудата, където се готви обяд или 
вечеря за участничките. 

Германчо (Герман)
Обичаят Герман се изпълнява от същите участнички на Пеперу-

да. Момчета не вземат участие в този обичай. Приготовлението също 
се ръководи от възрастни жени. В обичая главните действащи лица са 
оплаквачките и попът. По-опитна жена подготвя от жълта кал Германчо. 
Той представлява момче в гол вид. Големината на фигурата е 40–50 см. 
Други жени приготвят обредната трапеза – струване (помен) за Германчо. 
Погребалният реквизит се състои от широка права дъска или керемида, 
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чрез която се извършва пренасянето на фигурката до мястото на погре-
бение. Приготвят се също цветя за покойния Герман. Използват се най-
често бъз, но и други цветя. Прави се кръст от кръстосани малки пръчки, 
които се забиват след погребението на мястото на гроба.

Същността на обреда започва, когато куклата (Германчо) се постави 
на дъската и погребалното шествие тръгва към мястото на погребение-
то. Най-отпред върви попът (свещеникът) с черна тенджера на главата. 
За расо се използва черен чембер (забрадка), поставен на гърба на попа. 

За кадилница се използват черни букаи (спънки за коне). Вървейки 
пред шествието, попът шепти нещо неразбираемо и мята с ръка букаи-
те. След попа е мъртвецът Германчо, носен от две момичета. Отзад са 
оплаквачките и другите участнички в обреда. Оплакванията на Германчо 
в много отношения се покриват с тези на оплаквания на мъртъвци. 
Оплакването е във вид на нареждане, в което често се споменава името 
на Германчо.

Германчо, мамин Германчо,
къде, Германчо, утивъш, 
нъ когу нас тук уставъш.
Къко шъ праим ний сига
бис тебе, мамин Германчо.
Къква бе тъс болес, Германчо,
дет тъ бържи пували...
Ах, Германчо, мамин Германчо,
стъни, мамин, дъ видиш
колку тъ оръ испращът.
Ах, Германчо, мамин Германчо, 
многу ни й мъчну, Германчо,
чи ни, мамин, уставяш и т. н.

Така погребалното шествие пристига до мястото на погребение-
то. Това обикновено е поляната с големия кръст от камък, северно от  
с. Глоджево. Изкопава се гроб, в който се полага Германчо, до гробчето 
се забива дървено кръстче и се поставят носените цветя. С това този 
обичай приключва. След погребението участничките отиват в дома на 
пеперудата, на обредна трапеза (струване). Помен на 3-ия и 9-ия ден в 
много случаи не се прави. Това се извършва само ако е останала храна от 
деня на погребението. Сготвеното е в зависимост от продуктите, които 
са събрани. За случая варено жито (куча) не се използва. Някога жени са 
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ходели на гроба на Германчо да извършват преливане и палене на свещи. 
От 1940 г. обичаят не се изпълнява. 

Спасовден
40 дни след Великден е Спасовден – последният Велик четвъртък. За 

предпазване от градушки в този ден жените не работят. С сряда следобед 
се ходи на гробищата, където се прави преливане и прекадяване на гро-
бовете на близките починали. Тогава е спасовата душница (задушница). 
Раздават се просфори с варено жито и череши. Вярва се, че на Спасовден 
мъртъвците се прибират в гробовете, затова от Връбница до Спасовден 
не се раздава за мъртви. Днес празникът е почти забравен. Празнуват 
само имениците.

Русалска неделя
Една седмица след Света Троица е Русалската неделя. Вярва се, че 

през това време идват русалиите, които носят лошо на хората, най-вече 
болести. Представата за тях е неясна. За най-лоши и опасни дни от Ру-
салската неделя се смятат сряда и петък. През тези дни жените не пре-
дат, не тъкат, не мажат, не спят на полето, не вървят направо без път и т. 
н. За предпазване от злото на русалиите всяка жена внася вкъщи пелин, 
орехова шума и чесън. Ако се спи през деня, трябва да се сложи до спя-
щия стрък пелин или орехова шума. Вярва се, че ако човек се разболее 
през Русалската неделя, това е в резултат на злините на русалиите. Забо-
лелият през това време човек се лекува чрез баене, създаване на шум от 
различни клепала, тенекии, свирки, викания на глас и др. Този шум ще 
изгони русалиите. Всички забрани по време на Русалската неделя днес 
са отпаднали. 

еньовден – 24 юни
Чества се през време на жътва.
Всяка мома срещу празника откъсва три цветя от растението мага-

решки трън (бодил), като един от тях нарича за себе си, а другите два – на 
двама ергени, към които има симпатии. Определяйки цветовете, тя изго-
варя: „Който цвят цъфне най-напред, за него ще се омъжа“. Цветовете 
поставя върху покрива на постройка и следи кой от цветовете ще цъфне 
най-напред. Така цъфналият цвят определя за кого ще се омъжи. През 
този ден момите изпълняват обичая Еньова булка. Избират си Еньова 
булка, която трябва да бъде първо или последно дете на живи родите-
ли. В никакъв случай не бива да е сираче. Късно следобед това момиче 
донася от кладенеца или чешмата вода от котле – „Мълчана вода“, и я 
поставя в градината под храст трендафил. Всяко момиче пуска в котлето 
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малък предмет – пръстен, обица, гребен и др. Водата се оставя да пре-
нощува под розата. Сутринта преди изгрев-слънце котлето с водата и 
предметите се прибират. Котлето не бива да види слънцето. Около обяд 
момите се събират и изнасят котлето в градината до трендафила. Еньо-
вата булка се покрива с червено було и приклеква до котлето. Момите 
започват да пеят, по съдържанието на песента се гадае – за какъв момък 
ще се омъжи момата и какъв ще бъде нейният късмет.

На стол седи, с перо пише
или
По полето ходи, с кавал свири и т. н.

При първия случай момата ще се омъжи за даскал, а при втория – за 
овчар. След пърия ред от песента следва припев, изпълняван от всички 
моми:

Ой, Еньо, Еньо, 
Еньова буля, 
извъди, бульо, 
маламен пръстен,
маламен пръстен
на малка пръста.

През това време Еньовата булка вади от котлето предмет, притежа-
телката на който ще се омъжи за този, споменат в песента. Накрая мо-
мите се пръскат с вода от котлето за здраве. Този ден момите берат от 
полето растението еньовче, правят си венец и се кичат. Стръковете от 
цветето се поставят във вода и се мият за здраве. На този ден при изгрев 
слънцето „играе“.

Днес Еньовден е като всички работни дни.

Петровден и Павловден – 29 и 30 юни
Празникът има църковнохристиянски характер. Този ден слага края 

на двуседмичните петровски пости. В някои семейства се коли тазго-
дишно петровско пиле. Денят е работен.

Днес на този ден празнуват само имениците.

Павловден (Павльовден) се празнува за предпазване от пожар, гръм 
и градушка. В този ден не се пали огън, защото могат да се запалят сно-
пите или неожънатите ниви.

Чурлига, Пърлига и св. Марина
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Празнуват се на 15, 16 и 17 юли, за предпазване от пожари и киша 
(силно овлажняване на почвата). Вярва се, че през тези дни е най-горещо 
и могат да станат пожари. По това време падат силни валежи, придру-
жени с градушки, и може да настъпи киша и всичко да изгние на земята. 
През първите дни не се работи нищо вкъщи и на полето. Не се пали огън 
дори и в огнището, за да се запази семейството от пожари и градушки. 
Днес тези вярвания и забрани са отпаднали.

Св. Илия – 20 юли
Св. Илия е празник, който и днес се отбелязва от възрастното населе-

ние. Той е църковен празник. Стари жени и днес свързват дъжда и гръ-
мотевиците със св. Илия. Смята се, че той е причината да вали и гърми. 
Когато някой го ядоса, той си отмъщава чрез градушка. В миналото след 
този празник момите започват да организират външни седенки, нощта 
започва да нараства. 

Днес празнуват само имениците. 

Голяма Богородица – 15 август
Последният летен празник е Голяма Богородица. Празнува се от жени, 

които ходят в този ден на църква, носейки грозде. Някои семейства пра-
вят курбан за здраве. Хората, които са спазвали богородичните пости, 
сега отговяват и се причестяват в църква. Жени раздават питки и плодо-
ве за здраве и „Бог да прости“. 

есенни празници и обичаи

Симеоновден – 1 септември
Първият есенен празник е Симеоновден, той обикновено се свърз-

ва с есенната сеитба. Започват всички приготовления за отпочването ѝ. 
През този ден отделните семейства не си дават нищо, за да не се изнесе 
берекетът. Пътната врата се оставя отворена през целия ден, за да влезе 
плодородието. Черен и опушен съд не се слага на огъня, за да няма жи-
тото главня. Стопаните, започващи сеитбата, вземат лемежа с пепелта 
от кадената вечер срещу Игнажден, обикалят 3 пъти каруцата, в която е 
поставено семето за посев, и накрая изсипват пепелта в семето. Други 
обичаи и обреди в този ден не се извършват. Днес всичко е отпаднало.

Кръстовден – 14 септември
Стопаните, които не са отпочнали сеитбата на Симеоновден, започват 

сега. През деня има църковно богослужение и е работен ден. 

Петковден –14 октомври
Петковден е работен ден, много стопани на този ден правят курбан 
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и освещаване на новопостроени къщи. Вярва се, че ако не се направи 
освещаване на нов дом (тронясване), същият няма да бъде здрав. Няма 
да има здраве и за членовете на това семейство. Освещаване на нова 
къща обикновено се прави за щастие, радост и късмет на семейството. 

В събота срещу Петковден е петковската задушница, която се прави 
като всички останали задушници.

Народен светоглед
Представи за природата
У най-възрастното и вярващо християнско население съществува 

убеждението, че светът е създаден от Бога. В неговите представи съ-
ществуват два свята – този на земята и този на небето, в което се намират 
душите на умрелите.

Представата за земята е различна. Според едни тя е плоска и стои 
неподвижно. Същата започвала, откъдето изгрява слънцето, и завършва 
там, където то залязва. Според други тя е равна и захлупена като с капак 
от небето. Малко от най-възрастното население вярвало навремето, че 
земята има кълбовидна форма. Мнозина смятали, че слънцето се движи 
около земята, като изгрява от едната ѝ страна и залязва на другата страна. 
Когато слънцето преминавало от долната страна на земята, настъпвала 
нощ. Почитта и преклонението към земята са все още запазени у някои 
останали живи стари хора. Сутрин, при започване на полската работа, 
всеки се обръщал на изток и изговарял „Боже, помози“. По този начин 
Бог ще бъде през деня с тях и работата им ще бъде спорна.

Причините за земетресенията за мнозина са били неизвестни. Смята 
се, че това е Божие наказание. При земетресение много стари жени се 
кръстели и изговаряли: „Боже миличък, смили се“ или „Боже, с какво 
толкова сме ти сгрешили, че ни наказваш“.

Най-разпространено за небето е, че то е безкрайно. Там, горе, е „Оня 
свят“, в който живеят умрелите и където се намират Раят и Адът. Небето 
е всичко, което погледът ни обхваща над земята. Един път в годината то 
се отваря за душите на умрелите, които слизат на земята. Това обикнове-
но става срещу Богоявление.

Названията луна и месец рядко се употребяват. Обикновено луната се 
възприема като месец. Според фазите си месецът има новолуние, когато 
започне да се появява (изгрява) на небосвода, и пълнолуние, когато е 
запълнен целият диск. Отделните фази на месеца са били свързвани с 
много и различни вярвания. В миналото се е вярвало, че най-спорна е 
работата, започната при пълнолуние. Много стопани започвали сеитба 
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при пълнолуние, защото тогава ще има берекет. Петната по луната се 
възприемали като девойка с кобилица на рамо.

Какво представляват слънцето и слънчевите затъмнения, за мнозина 
е било неизвестно. Защо през зимата слънцегреенето е слабо, а през ля-
тото – силно, за възрастните също не е било известно. 

Звездите и слънцето се движели около земята (изгряват и залязват). 
Най-популярна е звездата зорница (саба-ялдъз). Тя изгрява на разсъмва-
не и щом се появи, трябва да се тръгва на селскостопанска работа. 

Вечерницата се възприемала като отделна звезда. За част от населе-
нието са познати и съзвездията Клочката, Ралото (Оралцата), Колата и 
полярната звезда. В миналото много стопани се ориентирали за времето 
през нощта по разположението на някои звезди на небосвода. За Млечния 
път се знаело, че кумецът разпилял сламата при кражба от плевника на 
кръстника. Причините за опашатите звезди не са били известни не само 
на възрастното население, но и за мнозина млади хора. Вярвало се е, че 
опашатите звезди са предвестници на нещо лошо (най-вече на война). 
Мнозина считали, че звездите отговарят на броя на хората на земята. 
Всеки човек имал своя звезда, която пада след умиране на човека. При 
падаща звезда старите жени казвали: „Отиде си още един човек от този 
свят“.

атмосферни явления
Проучванията, извършени преди години сред възрастното население, 

сочат, че то няма обяснение за причините за градушката. За едни това 
е Божие наказание, за други – игра на природата, а за трети се извърш-
ва нещо на небето, но какво точно, не се знае. Когато завали градушка, 
много жени и днес се кръстят и молят Бога да се смили: „Боже миличък, 
недей ни наказва“, „Боже, стига толкова“. В миналото за спиране на гра-
душката мъжете извършвали магически действия, най-често забивали в 
земята остър предмет (брадва, нож и др.), острието се е оставяло наго-
ре. За да няма градушка, не трябва да се работи по време на Великите 
четвъртъци. С градушката се е свързвал св. Йеремия. 

Причините за дъжда също не са били известни за една част от насе-
лението. Смятало се, че капките дъжд стоят в облаците и при подходящо 
време падат към земята. За най-полезен се приема тихият дъжд и този, 
който вали по Гергьовден (гергьовски дъжд). Ако вали през това време, 
трябва да се очаква добър берекет. Силният и пороен дъжд е Божие на-
казание. За спиране на поройния дъжд се използват същите „методи“, 
както за градушката. Когато завали дъжд и падащите капки правят ме-
хури (патлаци) на земята, това е смятано за признак за продължителен 
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валеж. Дъждовната вода се приема за лековита. Използвала се е най-вече 
срещу уроки. 

По-възрастните хора не знаели и причината за атмосферните явле-
ния – как се получава гръм, мълния, сняг и др. Смятали, че нещо става 
в небето и облаците, но точно какво, не знаят. Мнозина приемали гърма 
за Божие наказание. Силният гръм и мълнията всявали, а всяват и сега у 
някои, силен страх. При силни гърмежи и мълнии много хора бързали да 
се приберат в домовете си, като затварят прозорците и изгасят запаления 
огън. Мълниите се приемали като нещо страшно. Стари жени кълнат: 
„Гръм да те тръшне“, „Гръм да те убие“. За гръм се празнува Илинден. 
На този ден не се работи, за да не те убие гръм.

Причините за дъгата не са били известни както за възрастното населе-
ние, така и за част от по-младите. Мнозина смятали това за Божие създа-
ние. Появилата се небесна дъга е признак за спиране на дъжда и оправяне 
на времето. У по-възрастното население съществувало вярването, че ако 
момиче мине под дъгата, става момче, и обратно. Снежинките за мнозина 
жители се намират в облаците и падат, когато настъпи зимата. Падне ли 
дълбок сняг, ще има добър берекет („Дълбок сняг – голям комат“).

Силно е било вярването, че росата пада от небето – „Падна голяма 
роса“. Причината за нейното образуване също не е била известна за го-
ляма част от населението. Росата се е считала за лековита и затова по 
Гергьовден се ходи по полето и се мие лицето с роса. Особено полезна 
се считала росата за лекуване на болни от уроки. Твърди се, че когато 
започне да пада роса, ще настъпи продължително хубаво време. 

Причините за вятъра също не са били известни. Това се е смятало 
за Божа работа. Според посоката на вятъра се е определяло и времето. 
Когато задуха западният вятър, времето ще се развали. Задуха ли юго-
западният вятър, се очаква засушаване, а северният носи студ. Южният 
вятър носи затопляне на времето. Появата на вихрушка е признак на 
сухо време. Тя се свързва с нещо лошо. Попадне ли човек в нея, ще го 
сполети нещастие, също се смята за Божие дело.

Предсказание (Фалджийка) – Донка Дечева Косева гадае на карти 
и години наред предсказва бъдещето на младоженците, за открадна-
ти вещи, загубен добитък, вражди между съседи. Голям процент от 
предсказанията се сбъдват, това прави гледачката популярна в Глоджево 
и околните села. Донка се радва на много посетители.

Предсказания за времето
По-възрастното население, събрало много опит в житейския си път, 

е развило у себе си дарбата да предсказва времето за утрешния ден. 
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Направените прогнози са в резултат на дългогодишните наблюдения 
върху небесните тела, атмосферните влияния и поведението на част от 
животните.

Според народа хубаво време може да се очаква, когато:
 –  Звездите в небето са много нагъсто;
 –  Пушекът от комина се издига като стълб нагоре;
 –  Редовно пада сутрин роса;
 –  Лястовиците хвърчат високо;
 –  През лятото чучулигите се вдигат високо в небето и летят про-

дължително;
 –  Пчелите се прибират рано привечер;
 –  Появяват се вихрушки по полето;
 –  При източен вятър се очаква засушаване.

Лошо време се очаква, когато:
 –  Звездите са много ярки;
 –  Слънцето припича много силно;
 –  Около луната се появява кръг (харман);
 –  Нощем се чува ясно шумът на преминаващ влак;
 –  Пушекът от комините се стеле по покривите;
 –  Задуха западен или южен вятър;
 –  Рано вечер пеят петлите;
 –  Червеите излизат от земята;
 –  Жабите привечер силно крякат;
 –  Гъските летят ниско над земята;
 –  Кокошките се прибират късно вечер;
 –  Рибите скачат над водата за насекоми;
 –  Говедата дишат тежко и повдигат глава нагоре;
 –  Пчелите хвърчат до късна вечер, трупат се на прелките и си 

изтръсват краката;
 –  Мравките се движат неспокойно и затварят дупките на мравуняци-

те;
 –  Гаргите се събират на ята;
 –  Болките от ревматизъм се усилват;
 –  Ако преди залез-слънце небето е червено, очаква се ветровито вре-

ме; 
 –  Задушното време през лятото предхожда пороен дъжд;
 –  Ако дивите патици летят от север на юг, очаква се студено време.
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Мерки и теглилки
В недалечното минало населението е използвало за измерване 

различни начини и средства. Най-разпространени мерки за дължина 
били лакът и аршин. С аршин се измервали предимно платове, прежди 
и др. Използвали са още дължината на бастун и дръжката на брадвата. 
Измерване на по-големи разстояния (ниви, градини, пасища и др.) се 
извършвало с човешки крачки, които се приемали за метър, ползвали 
се още различни синджири, въжета и сиджими. Като мярка за височина 
са използвали човешкия бой (ръст) – „един човешки бой“, „висок до 
кръста“, „над кръста“, „до коляно“. За мярка за дебелина се използвали 
пръстите на ръката. Един пръст, два пръста, пет пръста, една длан, една 
педя и т. н., по-голямата дебелина се показвала с две ръце. 

Разстоянията в км се измервали в час, ден, денонощие – един час път, 
половин ден път, един ден път, два часа път и т. н. 

Мерките за вместимост са били различни за отделните материали. 
Зърнените храни се измервали с шиник (крина) и половаче, а виното – с 
котел. Мярката за тежина се установявала с кантар. Имало е различни 
кантари, но най-разпространен бил този с право рамо, по който се движи 
топуз. 

Споменатите по-горе мерки и теглилки още се използват от някои се-
мейства, изключение прави само измерването с лакът и аршин.

Като мярка за време се е използвало разположението на слънцето. Ко-
гато то изгрява и малко след това, е сутрин, когато е най-високо и сянка-
та е най-къса, е пладне, когато наближи да залезе, е икиндия (привечер) 
и когато залезе, е вечер. Среща се още преди пладне, т.е. времето между 
сутрин и пладне; след пладне, т.е. времето между пладне и икиндия. 
Определение на времето е ставало привечер по звездите и поведението 
на животните. Пропяване на първи петли е времето преди полунощ, вто-
ри петли е полунощ и трети петли – преди съмване. 

Митични представи и вярвания
Проучванията, които извършихме сред най-старото население, по-

казват, че голяма част от него са вярващи. Те са убедени, че съществува 
Господ, който е горе на небето и оттам следи живота на земята. В техните 
представи той е белобрад старец с ореол около главата, облечен в дълго 
бяло расо. Почитта и преклонението към него са силно изразени. Стари 
жени се обръщат към Господа с думите: „Помози Бог“ (когато се мине 
покрай работещ човек), „Дал Бог добро“ (отговор на горния поздрав), „Бог 
да му е на помощ“, „Бог да го прости“ „Божке, Божке“, „Боже, помогни 
ни“, „Дай ми, Боже“, „Слава Богу“ и др. Преди лягане и при започване 
на работа много жени се обръщат на изток и се кръстят, така нощта ше 
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бъде спокойна и работата – спорна. У някои съществува убеждението, че 
всички природни явления са в резултат на Божията воля – „Такава е воля-
та на Господа“, „Господ ни наказва“ или „Господ ни помага“.

Вярата в съществуването на ангели е запазена само в най-възрастното 
население. Според едни те са добре облечени момчета с криле на ръцете, 
а други ги възприемат като добри, хубави момчета. Ангелите живеят в 
Рая и са най-безгрешните същества – от вярата в тях се раждат фразео-
логизмите: „Има ангелска душа“, „Чист като ангел“, „Всеки човек си има 
ангел пазител“.

У вярващите от населението съществува убеждението за наличие на 
светии, които са най-близки помощници на Господа. С най-голяма попу-
лярност са св. Георги – покровител на земята, св. Тодор – на животните, 
св. Никола – на морето, св. архангел Михаил, който взема душите на 
хората. В дните на светиите не се работи, ходи се на църква. Част от се-
мействата правят курбан.

Вярата в съществуване на самодиви е запазена само у най-възрастни-
те жени. От анкетираните 30 информатори само 6 вярват в съществу-
ването им. В повечето случаи представите са объркани и противоречи-
ви. Самодивите се възприемат като очaрователни девойки с дълги руси 
коси, облечени в дълги бели и широки ризи, обичат да обикалят местата 
покрай реки, кладенци, поляни и усойни гори. През пролетта и лятото 
танцуват нощем до първи петли. След пропяването на петлите те се при-
бират в потайните си покои. Всеки се пази от среща със самодива, защо-
то ще го сполети нещо зло. Някои от източниците твърдят, че самодиви 
са слизали в селото и са ги виждали да танцуват около кладенци. 

У най-възрастното население е запазено вярването в съществуването 
на орисници. Това са жени, които ходят нощем по домовете и определят 
съдбата на новородените деца. Това е ставало на третия ден от ражда-
нето на детето. Животът на орисаните деца протича така, както е на-
рекла орисницата – „Така му било писано“, „Такава му била орисията“. 
Облеклото и местата за живеене на орисниците не се знаят. 

Според някои съществува и змей. Той е животно с човешка глава. Тя-
лото му завършва с опашка с люспи по нея. Някои предполагат, че има 
големи криле и обитава недостъпните пещери и гори. Храни се с мляко. 
Подобна на змея е и ламята, която е с остроноктести крака. Притежа-
ва голяма сила – „Силен като ламя“, „Виж само каква хала“. Днес тези 
вярвания са запазени само у част от най-възрастните жени. Според едни 
източници чумата е грозна жена с дълги, несресани коси, много слаба, с 
дълги, костеливи ръце и големи нокти. Други я възприемат като сянка, 



400

която носи смърт. Стари жени и днес употребяват изрази като „Чумата да 
те тръшне“, „Грозна като чума“, „Чума с чума“ (при кълнене). 

Представите за вампира са противоречиви. Обикновено вампирът се 
смесва с таласъма и караконджула. Външният му вид е неопределен. 
Предполага се, че той е сянка, която ходи нощем по петляно време по 
покривите и дращи по врати и прозорци. Малцина смятат, че вампирът е 
въплътен мъртвец, който е вампирясал. Силно се вярва, че ако мъртвец е 
бил прескочен от котка или куче, или гробът му пренощува празен, той 
ще вампиряса.

Подобни на вампира са представите за таласъма. Той се приема като 
нещо грозно. Според представите на хората той няма определен образ, 
също като вампира, той ходи по домовете и дращи по прозорците.

С таласъма и вампира се смесва и караконджулът. Смята се за нещо 
измислено за плашене на децата. В миналото нашите майки и баби ни пла-
шеха с таласъмите, казвайки: „Слушай, защото ще те дам на караконджу-
ла“. Днес всички възприемат тези митологични същества с насмешка. 

Според едни източници русалките са хубави момичета в човешки 
образ. Вместо крака имат опашки на риба. Те обичат да се къпят във во-
дите на езера и реки. Местата за обитаване не са известни. Някои смятат, 
че те живеят по бреговете на големи езера и реки. Русалките се явяват 
през дните на Русалската неделя. Срещата с русалка носи нещастие, за-
това през Русалската неделя не се работи, който се разболее през тези 
дни, трудно оздравява.

Вещиците са жени, които се занимават с магии и са склонни да напра-
вят лошо на хората. Като вещици се отъждествяват жените, които вършат 
много злини на хората: „Тя е цяла вещица“, „Виж пак тая вещица“, „Ве-
щица с вещица“ (при кълнене).

В представите на голяма част от възрастното население дяволът е с 
човешко-животински образ. Тялото му е черно и е силно окосмено, с 
опашка и рога на главата. В дългите си ръце държи желязна вила. Жи-
вее в небето и винаги е в борба с ангелите. Много често се употребяват 
изразите: „Дяволска работа“, „Да го вземат дяволите“, „Ама че е дявол“, 
„Станал си брат на дявола“ и др. Всички демонични и митологични 
представи и вярвания днес са почти на изчезване.

Други вярвания
У най-възрастните хора е запазено вярването, че най-лоши дни от 

седмицата са вторник и четвъртък. Има стопани, които на тези дни 
отбягват да пътуват на по-далечни разстояния. За най-хубав ден се 
възприема понеделник. Най-лошите часове са тези от залез-слънце до 
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пропяването на първи петли. Тези часове са за самодивите, таласъмите, 
караконджулите и вампирите. Затова съществуват много забрани за тези 
часове. Вярва се, че ако черна котка ти мине път или срещнеш поп, то 
няма да ти е успешен денят. Ако първият срещнат на улицата носи в ръ-
цете си нещо, този ден ще бъде успешен и благотворен.

Шегаджия
Във всички селища има хора, които обичат да играят, да разказват 

шеги или да се шегуват със себе и с другите. Шегите се предават от по-
коление на поколение и достигат до наши дни. 

Традиционни поздрави
Една от характерните черти на местното население е уважението 

към по-възрастните хора. Традиция е, когато се мине покрай възрастен 
човек, да се поздравява с „Добро утро“, „Добър ден“ или „Добър ве-
чер“. Поздравеният отговаря със същите думи. По-възрастните жите-
ли (най-вече жените) отговарят с „Дал Бог добро“. Работещ човек се 
поздравява с „Колай геле“, а отговорът е: „Аллах разъ олсун“. Този 
поздрав и отговор използват предимно мъжете. Употребяват се и поздра-
вите „Мархаба“ и „Селям алейкум“. 

По време на великденските празници и 40 дни след тях поздравът е 
„Ристос воскресе“ (Христос възкресе), а отговорът е: „Истина воскре-
се“. Днес тази традиция за поздрав на по-възрастното население е нару-
шена от по-младото население.

Бащата в миналото се назовавал тейко, а майката – мале. По-късно 
(след Първата световна война) обръщението е тати и мама, а днес – татко 
и майко. Дядо и баба са прародителите. Такова е обръщението и на мъж 
към родителите на своята съпруга. С татко и майко се обръща съпругата 
към своя свекър и свекърва (родителите на съпруга). 

По-големият брат е бачо (днес – батко), а по-голямата сестра е кака. 
Обръщението към по-големите братовчеди и братовчедки е също батко и 
како. Братът на бащата е чичо, жена му – буля, днес по-младите я назовават 
стринка. Сестрата на бащата е леля, а нейният съпруг – свако, сестрата на 
майката също е леля, а нейният съпруг – свако. Братът на майката е вуйчо, 
а неговата съпруга – буля, по-младите днес я наричат вуйна. По-малкият 
брат на мъжа е драгинко. Жените на двама братя са етърви. По-малката 
сестра на мъжа е зълва. Свекърът и свекървата се обръщат към булката си 
с „булка“. Такова е обръщението и на по-големия брат към жената на брат 
си. Двама мъже, които водят две сестри, са баджанаци. Братът на съпруга-
та е шурей (шури). Децата на брат и сестра са племенници.

Днес обръщението към възрастните мъже и жени нероднини е 
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съответно: бачо, бульо или како (като след обръщението се споменава 
името на лицето: бачо Иване, бульо Пено, како Иванке). Обръщенията 
към по-възрастните са дядо и бабо (дядо Иване и бабо Петранке).

Местен диалектен говор
Според ст. н. с. М. Младенов говорът в Глоджево спада към източно-

българската голяма група говори и към мизийската подгрупа, включва-
щи в себе си гребенски, капански и съртски говор. В говора се срещат 
повечето от общите говорни особености. 
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БеЛежИТИ ГЛОДжеВЧаНИ

адем Мехмед Байрактар
Роден през 1948 г. в с. Глоджево. Основното 

си образование получава в НОУ „Хр. Ботев“ в 
Глоджево, а средното образование – в Училище 
по керамика и стъкло в гр. Разград. Работи в 
театъра „Антон Страшимиров“ гр. Разград. Со-
лист на естрадния състав. От 2000 г. работи в 
ДМТ „Назъм Хикмет“ гр. Разград с директор 
Юксел Чаушев. Награждаван е с много награ-
ди, медали, грамоти. Удостоен е със званието 

Почетен гражданин на гр. Глоджево през 2010 г. Наричат го „славеят на 
Глоджево“.

адем ахмедов Камберов
1910 – 1988 г.
Роден през 1910 г. в с. Глоджево, Кубратска 

околия. Завършил прогимназиално образова-
ние. Бил е учител в Турското основно учили-
ще. В тяхното кафене е имало радиоапарат и 
той редовно е слушал и разказвал на съселяни-
те си за събитията и новините от Втората све-
товна война. През 1942 г. е арестуван и отведен 
в полицията в гр. Кубрат, а радиоприемникът 

е запечатан и кафенето е затворено. Причина за ареста е, че е слушал 
Радио „Хр. Ботев“ и разпространявал информация за военните действия 
през Втората световна война. След едноседмичен престой в полицията 
се завръща в Глоджево. Адем Камберов имал прогресивни възгледи и 
утвърждавал патриотични идеи. Не възприемал турската пропаганда и 
въздействието на ходжите върху населението, а пропагандирал светски-
те отношения в обществото. Той никога не е носил фес или чалма на 
главата си. Чорбаджиите и ходжите го наричали „Гяур Адем“.

Адем Камберов съчетава училищната работа със спорта. Той е имал 
велосипед и е учредил клуб „Колоездач“. Тук са членували младежи и 
ученици от по-горните класове. Участвал е в състезания по колоездене 
в гр. Разград и гр. Русе. Участвал е в една от обиколките на България. 
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д-р айдън аляйдинов Джинниев
Роден на 01.04.1977 г. в гр. Кубрат. Основно-

то си образование получава в ОУ „Христо Бо-
тев“ гр. Глоджево, а средното си образование – в 
природо-математическата гимназия „Академик 
Никола Обрешков“ гр. Разград, в паралелка с 
усилено изучаване на биология и химия. През 
2000 г. завършва с отличие специалност Обща 
медицина на Факултета по медицина в Меди-
цинския университет гр. София.

През 2001 г. на възраст 23 години започва ра-
бота в с. Глоджево като семеен лекар към Националната здравноосигури-
телна каса. Номиниран за семеен лекар от Националното сдружение на 
общопрактикуващите лекари. Отличен с „Медик на годината за 2012 г.“ 
на районната колегия на Българския лекарски съюз – гр. Русе. От 2014 г. 
прилага в своята работа и хомеопатична терапия – специалност, която 
получава към Центъра по обучение и практикуване на хомеопатия. През 
2015 г. е награден с приз „За принос в утвърждаването на професия-
та „Семеен лекар“ за 2014 г. на Сдружението на общопрактикуващите 
лекари в гр. Русе. Член е на различни професионални сдружения като 
Български лекарски съюз (от 2000 г.), Комисията по професионална ети-
ка към районната колегия на Български лекарски съюз в Русе (мандат 
2011 – 2014 г., мандат 2014 – 2017 г.), Националното сдружение на 
общопрактикуващите лекари в България. Член е на Управителния съвет 
на Сдружението на общопрактикуващите лекари – гр. Русе. 

алтан Яхя
Двукратен републикански шампион по борба 

в категория 85 кг. Участва в две европейски 
първенства – в Сърбия и в Хърватия. Завършва 
средно спортно училище „Майор Атанас Узу-
нов“ гр. Русе. Продължава да спортува.
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д-р аляйдин Искендеров Джинниев
Роден на 26.11.1952 г. в с. Глоджево. 

Основното си образование завършва в родното 
си село. Завършва ОМУ гр. Хасково през 1972 г. 
и получава диплома за медицински фелдшер. 
Военната си служба отбива в гр. Берковица във 
военния лазарет като фелдшер. От 1974 г. до 
2016 г., цели 42 години той работи в Здравната 
служба като медицински фелдшер в Глодже-
во. Той чете новостите в медицинската наука, 

участва в опреснителни курсове във ВМИ гр. Пловдив през 1984 г. и 
през 1996 г. – във ВМИ гр. София, където след положени приравнителни 
изпити му е присвоено полувисше образование.

Изключителна черта на неговия характер е трудолюбието. С труда си 
той е заслужил уважението на глоджевци. Безкористен и отзивчив фелд-
шер, Аляйдин по всяко време на денонощието взема своята медицинска 
чанта и се отправя на повикването на болния. Той е на стадиона да окаже 
помощ на пострадал футболист, той е на тепиха при борците, при езда-
чите на коне и навсякъде, където има нужда от медицинско лице. Той 
активно съдейства на екипите при кръводаряване в Глоджево.

Обществено ангажиран, той общува с всички жители на селото, умее 
да изслушва и да разбира хората и тяхната болка. 

Аляйдин Джинниев води активен живот: работи, чете, ходи на тури-
зъм, участва в културния живот на гр. Глоджево. Активен член е на Дру-
жеството на Червения кръст. Семейството му е изключително ангажира-
но със здравеопазването в Глоджево. Съпругата му – Хабибе Джинниева, 
работи в Здравната служба като акушерка от 1975 г. и днес. Синът му е 
доктор Айдън Джинниев, а дъщерята – Сениха Джинниева, е магистър 
фармацевт.

андрей Чернев
Кмет е на Глоджево от 1935 г. до 1938 г. Юрист по образование. Еру-

дирана личност. Реформатор с голям замах и неоспорим авторитет сред 
населението. 

Благодарение на неговата активност, ползвайки Закона за трудовата 
повинност по време на правителството на Александър Стамболийски, 
са шосирани основните улици в селото. За него се говори, че е заставил 
и чорбаджиите в селото да изпълняват задълженията си по трудовата по-
винност. Като кмет на селото организира строителството на читалищната 
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сграда, общинския двор за разплодни животни, училището в района на 
Големия гьол, впоследствие Българска прогимназия. Активно е подпо-
магал училищното настоятелство и винаги е осигурявал материална по-
мощ на училището. Андрей Чернев е бил диригент на църковния хор. 

Баки Басриев Солаков
Роден е през 1965 г. в с. Глоджево. Основно-

то си образование завършва в родното си село. 
През 1984 г. завършва средно образование в 
Механотехникума гр. Разград. След отбиване 
на военната си служба постъпва в Учителс-
кия институт в гр. Силистра. През 1992 г. за-
вършва висшето си образование в Шуменския 
университет със специалност преподавател 
по български език и литература и руски език. 

От 1993 до 2000 г. работи в СОУ „Хр. Ботев“ Глоджево като учител и 
помощник-директор. През 2004 г. завършва магистратура по публична 
администрация във Великотърновския университет. През 2014 г. след 
конкурс е назначен за директор на Бюрото по труда гр. Русе. В момента 
е директор на Бюрото по труда гр. Ветово. 

От студентските си години е свързан с политическа партия ДПС. Член 
е на първия местен съвет на организацията в гр. Глоджево, а от 2002 г., 
вече пет мандата, е общински съветник. Три мандата е бил председател 
на Общинския съвет на ДПС община Ветово. От 1999 г. до 2005 г. е за-
местник областен управител на област Русе като представител на ПП 
ДПС. 

Божидар Захариев Манев
Роден на 19.08.1932 г. в с. Глоджево. Завършил 

е основното си образование в родното си село, а 
средното образование – в Мъжката гимназия в 
гр. Русе. Актьорското си образование получава 
във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ София, в класа 
на проф. Стефан Сърчаджиев през 1960 г.

Първите три години след завършването си 
е актьор в Силистренския театър, а от 1963 г. 
– в Русенския театър „Сава Огнянов“, където 

изиграва над 100 запомнящи се и оценени от публиката роли. Последната 
му роля е Топузов в пиесата „Човекоядката“ от Иван Радоев през 2005 г.



407

Бил е заместник-директор и и. д. директор на Русенския театър. 
Запомнен е в град Русе като известен рецитатор и общественик. Бил е 

председател на известното в България русенско читалище „Зора“, осно-
вано в далечната 1866 г.

Като студент, по време на зимните ваканции, режисира и поставя пие-
си с местните театрали в Глоджево. Участвал е в създаването и годи-
ни наред е вицепрезидент на асоциация „Балканарт“, за което получава 
през 2005 г. Голямата награда и плакет от Министерството на културата 
за принос и популяризиране на българската култура на Балканите.

Той има необикновено преклонение и пристрастие към историята 
и паметта на театъра. Наричат го „Живата история“ на театъра, зара-
ди богатия му личен архив, на базата на който през 2002 г. е издаде-
на „Виртуална история на Драматичен театър „Сава Огнянов“ (1962 
– 2002)“. Личният архив на Божидар Манев се съхранява в Русенския 
музей.

Носител е на голямата награда „Русе“ в областта на изкуствата и 
културата. Притежава орден „Кирил и Методий“ I степен.

Семеен. Съпругата му е фармацевт. Тя открива първата аптека в Гло-
джево през 1959 г. Има две деца – дъщеря математик и син – лекар хи-
рург в Австрия. Има и двама внуци. 

Бонка Димитрова Нейкова
1928 – 2013 г.
Родена на 20.12.1928 г. в с. Глоджево, 

Кубратска околия. Основното си образование 
завършва в родното си село, а средното си обра-
зование завършва в гимназията в гр. Кубрат. 
Завършва висшето си образование успешно 
в Института за учители в гр. Велико Търно-
во. Назначена е за учител в НОУ „Хр. Ботев“ 
с. Глоджево като преподавател по български 

език и литература.
Бонка Димитрова Нейкова има 30 години учителски стаж в НОУ „Хр. 

Ботев“ с. Глоджево, посветен на децата на Глоджево. Тя се ползваше 
с авторитет в учителския колектив и с уважение сред учениците, беше 
любима учителка на родителите на децата. Тя беше изявен общественик, 
нямаше обществена изява в селото, на която тя да не е присъствала. В 
читалището е като самодеец и хористка в хора, подготвя и изнася рефе-
рати за бележити личности, материали за чествания на бележити дати, в 
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БЧК е член на екипа на санитарната дружина. До пенсионирането си ра-
боти всеотдайно за просперитета на училището и повишаване културно-
то ниво на населението на Глоджево.

Ботьо Нестеров Станев
1866 – 1927 г.
Роден през 1866 г. С начално образование. По 

професия – земеделски стопанин. Преселва се 
от Ново село, Русенско, през 1903 г. със синове-
те си: Кольо, Петър, Милан, Станчо и Нестор. 
На поляната на главната пресечка на главната 
улица на с. Глоджево си построяват къща и така 
оформят центъра на населеното място. Населе-
нието нарича улицата „на Ботевските“. Ботьо 

Нестеров Станев е заможен земеделски стопанин, който обработвал зе-
мята си чрез наемни работници. 

Природно интелигентен човек, със силно развито чувство за новото 
и развитието на обществото. Строг, сериозен, взискателен. Основател и 
първи председател е на Народно читалище „Просвета“ (1910 г.), основа-
тел на БЗНС в Глоджево (1914 г.), основател на Потребителска коопера-
ция „Защита“ (1923 г.).

Избиран е за съветник в Общината за мандата 1915 г., 1920 г., 1923 г. 
Изявен общественик. 

Вели аптула Небовлу
Роден на 19.04.1947 г. в с. Глоджево, 

Кубратска околия. Основното си образова-
ние завършва в родното си село. Завършва 
едногодишно обучение в гр. Русе за стругар и 
постъпва на работа като стругар в Техническа 
работилница № 1 на ТКЗС. Работи като стругар 
4 години и е назначен за началник на Техни-
ческата работилница.

През 1981 г. е избран за кмет на с. Глоджево. 
Най-голямата му заслуга като кмет е направата на втория водопровод от 
централния резервоар до Глоджево и разширяването на водопроводната 
мрежа в селото. Реставрира къщата на Аптечно управление – Разград 
и така откри модерна сграда за аптека. Организира строителството на 
спортна зала в училището. 

От 1966 г. преминава на работа във фирма „Каолин“ АД като ръково-
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дител смяна. 
Винаги е съчетавал служебните си задължения с обществено-поли-

тическия живот на селото. Избиран е за общински съветник, член е на 
ОПК гр. Сеново, много години е бил партиен секретар на ППО към ме-
ханизацията. 

В продължение на 14 години е бил председател на Ловно-рибарската 
дружина в Глоджево. Активно е участвал във всички обществено-поли-
тически начинания в селото.

проф. Венко Колев Станев
1915 – 1997 г.
Венко Колев Станев е роден на 

18.09.1915 г. в с. Глоджево, Разградско. 
Завършва керамика (1946 г.) при проф. 
Стоян Райнов и скулптура (1949 г.) при 
проф. Марко Марков в Художествена-
та академия – София, където е асистент 
(1952 г.), доцент (1962 г.) и професор по 

керамика (1971 г.).
Той е преди всичко най-значителният и най-оригиналният българс-

ки керамик от своето поколение. Рисува много акварели (пейзажи и 
натюрморти), в които изразява категоричен и авторски неповторим ли-
чен стил. Изработва творбите си основно в червена или шамотизирана 
светла глина.

От 1941 г. прилага в керамичната си технология и ангобата, използва-
на широко в Търновската трапезна керамика през XII – XIV в.

Проф. Венко Колев е и своеобразен „портретист“. Не става дума само 
за неговия необичаен „автопортрет“, изработен през 1987 г. от шамоти-
зирана светла глина и сиво-черна матова глазура, който наред с физио-
номичната прилика събужда внушението за глава на египетски сфинкс, 
отправил поглед към вечността. 

Възраждайки култа към глината, към земята, към извечното майчинс-
тво чрез своите образно богати творби с обобщени, стилизирани форми 
и сдържана изящност на движението, създава уникална семантично на-
товарена керамика, представена на редица самостоятелни и общи худо-
жествени изложби у нас и в чужбина.

Проф. Вяра Динова-Русева
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Ганка Димитрова Петрова
1927 – 2014 г.
Родена в с. Царев дол, Силистренска област, 

на 29.03.1927 г., в семейството на бежанци от 
Южна Добруджа. През 1928 г. се преселват в 
Глоджево. Основното си образование завършва 
в Глоджево, а средно образование – в гр. Русе. 
Завършва Учителския институт в гр. Шумен, 
след което е назначена за учителка в НОУ „Хр. 
Ботев“ с. Глоджево, където работи до 1965 г.

Ганка Петрова умело съчетаваше служебни-
те си задължения с обществено-политическия живот в с. Глоджево. Тя 
бе активен член на читалището, участваше във всички форми на само-
дейност – хорист, театрал, организатор на сказки, активен член на Женс-
кото дружество, активен член на профсъюза на учителите.

През целия си професионален път работи като учител и педагог. В 
края на 1965 г. се премества заедно със семейството си в гр. Русе и про-
дължава активната си работа като учител по български език и матема-
тика и педагог в началните класове в училищата ОУ „Тома Кърджиев“ и 
ОУ „Климент Охридски“. 

Активно се занимава с обществена дейност.

Проф. Гатьо Костадинов Гатев
1931 – 1994 г.
Роден в с. Глоджево. Средното си образова-

ние завършва в Техникума по машиностроене в 
гр. Русе. Завършва Висшето военно училище в 
гр. В. Търново и до 1954 г. служи като офицер.

Завършва с отличен успех ВИММЕСС в 
Русе. От 1961 г. е асистент в катедра Техноло-
гия на машиностроенето и металорежещи ма-
шини, през 1971 г. е доцент, а от 1987 г. – про-
фесор.

Основните му научни интереси са в областта на управлението на 
технологическите процеси. Той е един от основателите на катедра 
Технология на машиностроенето и металорежещи машини.

От 1976 г. до 1982 г. е заместник-ректор на ВИММЕСС по научния 
потенциал, следдипломната квалификация и международното сътрудни-
чество. По негово време се основава Факултетът за повишаване на ква-
лификацията. Автор е на редица научни статии и учебници. 
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Носител е на златна значка за значителен принос в развитието на 
науката и техниката. Носител е на орден „Кирил и Методий“ II степен 
(1982 г.).

Гено Костадинов Петков
1933 – 2006 г.
Роден на 20.10.1933 г. в с. Глоджево, 

Кубратска околия. Завършва средното си обра-
зование в гр. Кубрат, а висше образование – в 
Инженерно-строителния институт гр. София. 
Работи като главен инженер на СДП „Водно 
стопанство“ гр. Разград и главен инженер на 
Напоителни системи гр. Разград. През 1982 г. 
е назначен за директор на Напоителни систе-
ми гр. Разград и на Окръжно пътно управление 

гр. Разград. 
Участвал в проектирането и строителството на язовир „Бели Лом“ и 

напоителна система „Дунав“. 
Изпратен по държавен договор за изграждане на напоителни системи 

в провинция Матаксас в Република Куба. След изтичане на договора е 
привлечен като преподавател в Института по хидромелиорации в столи-
цата Хавана.

Георги Захариев ангелов
Роден на 19.04.1904 г. в село Лесичери, 

община Павликени, в семейството на служител 
в Митница Свищов. Потомствени активисти на 
БЗНС. 

Георги Захариев Ангелов има висше педа-
гогическо образование. Работи като учител и 
училищен инспектор в Русенска област. 

От 1941 г. до 1944 г. е кмет на с. Глоджево, 
Кубратска околия. В Глоджево се снабдява с 
200 дка нива и започва да я обработва с наемни 

работници. Впоследствие купува трактор и вършачка.
Той полага големи усилия за благоустрояване на селото и подобрява-

не на стандарта на живота на населението.
В обществено-политически план той работи с всички партии в се-

лото. В това време в Глоджево има нелегална партийна организация на 
БКП. В Глоджево има интернирани и осъдени по Закона за защита на 
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държавата трима функционери на БКП, които всеки ден се подписвали в 
Общината, с което доказвали ежедневното си присъствие. Кметът може 
би е имал информация за тяхната дейност и за дейността на партийната 
организация на БКП, но е успокоявал положението в селото, защото е 
бил наясно с развитието на войната по фронтовете.

Георги Иванов Янев
Роден на 26.12.1934 год. Родителите му са 

преселници от Хасково. Установил се през 
първата половина на ХХ век.

Завършва основното си образование в с. Гло-
джево през 1947 г., а средното – в Земеделска 
гимназия ,,Ангел Кънчев“ – Разград през 1953 г. 
Работи в Околийския народен съвет като техно-
лог по растителна защита (1953 – 1955 г.), за 
да кандидатства във висше учебно заведение; 
според Наредбата за висшето образование: 

,,Кандидат-студентите могат да кандидатстват, след като са работили 
две години“. През 1960 г. завършва ВСИ ,,Васил Коларов“ – Пловдив 
(днес Аграрен университет). Следва и завършва от 1977 г. до 1981 г. Ака-
демията за обществени науки и социално управление (АОНСУ) на ЦК 
на БКП и получава второ висше образование със специалност Аграрна 
икономика. Ерудиран, образован, всеотдаен, ползващ се с авторитет сред 
населението на гр. Глоджево и региона. Владее писмено и говоримо 
руски и френски език.

Като студент Георги Янев проявява своите организаторски качества. 
Организира студентите от 1-ви до 4-ти курс на селскостопанския инсти-
тут, и учредява авто-мото клуб към института, в който бъдещите агро-
номи да придобият право за управление на мотоциклет, необходимост в 
бъдещата им работа като агрономи в кооперативните стопанства. Той е 
председател по време на своето следване от 1955 г. до 1960 г. Със събра-
ните пари от членовете на авто-мото клуба е закупен един мотоциклет 
ИЖ 350, набавени са консумативи за мотоциклета и е осигурен хонора-
рът на инструктора, който ръководи практическите упражнения. Теоре-
тичната подготовка във вид на лекции е поверена на двамата асистенти – 
Стефан Иванов и Ст. Ковачев, на проф. Асен Кацаров, който предоставя 
материалната база на катедра Механизация. След завършване на висше-
то си образование Георги Янев предава председателството на клуба на 
капитан Иван Иванов от Катедра 22.

Г. Янев изучава военни науки в Катедра 22 в университета и е ко-
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мандир на рота в студентския батальон с военен чин старшина школник. 
По-късно завършва Школата за запасни офицери и му е присвоено зва-
нието майор, с което се води на отчет при Офицерите от резерва. 

В представената по-долу таблица може да се проследи трудовият 
стаж на Георги Янев, неотлъчно свързан със земеделието. 

Работодател Длъжност Години
1 Околийски народен съвет – гр. Кубрат Техник по растителна за-

щита
1953 

2 ТКЗС „Георги Димитров“ с. Глоджево Главен агроном 1960
Зам.-председател и гл. агро-
ном

1961

Председател 1962
3 Окръжен народен съвет – гр. Разград Н-к отд. Производствен 1967
4 Обединено ТКЗС Сеново, Глоджево, 

Кривня
Председател 1969

5 Аграрно-промишлен комплекс Сеново Председател 1970
6 Окръжен народен съвет – Разград Н-к у-ние Земеделие 1972
7 Зърнени храни и фуражна пром. 

Разград
Главен директор 1974

8 Окръжен аграрно-промишлен съюз 
Разград

Първи зам.-председател 1975

9 АПК ,,Георги Димитров“ – Сеново Председател 1977
10 АПК ,,Ефрат“ Република Сирия – 

гр. Рака
Председател 1983

11 Окръжен народен съвет – гр. Разград Гл. експерт 1985
12 ТКЗС ,,Житница“ с. Голям извор, 

Разградски окръг
Председател 1990

13 Бюрото по труда гр. Разград Безработен 1992
14 ЧЗПК ,,15-и септември“ с. Глоджево, 

Разградска област
Председател 1993

15 Обработва собствена и арендова земя Фермер 2000 – 
2016

Цели 58 години трудов стаж е отдал за просперитета на селското сто-
панство и отрасъла земеделие. В дългогодишната дейност на специа-
листа, ръководителя и стопановеда, основна цел е бил стремежът му 
за увеличаване на приходите на кооператорите и повдигане на техния 
жизнен стандарт и култура. Работи неуморно за премахване на сламе-
ните къщи от Глоджево и строителството на нови, съвременни домове, 
обзаведени с всичко необходимо за един нормален живот. 
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Георги Янев е със силно изявен афинитет към новостите в земеде-
лието. Не само в ТКЗС – Глоджево, но и в окръжен мащаб той рабо-
теше за внедряването на нови, авангардни технологии в селското сто-
панство, за внедряването на енергонаситени машини с GPS системи. 
Работи съвместно с научноизследователските институти ,,По пшени-
цата и слънчогледа“ в Генерал Тошево и ,,Образцов чифлик“ Русе за 
производството на нови, високодобивни хибриди. 

За подобряване на породата от черно шарено говедо извърши внос на 
юници от Австрия. Изгради говедовъден комплекс за 2000 глави едър 
рогат добитък – крави, юници и телета (1981 г.). Село Глоджево беше 
между първите населени места в страната, които внедриха диспечерс-
ки пункт, оборудван с компютри за следене на развитието на всяко теле 
от първия му ден, преминаването му от група в група, неговата про-
дуктивност и за всяка лактация. 

Най-голяма заслуга има Георги Янев за развитието на кадрите, за-
щото на тях се дължаха големите успехи на ТКЗС – Глоджево и АПК 
– Сеново. Всички започваха от най-ниското стъпало в работата, но полу-
чаваха възможност да се изявят и развият своя талант. Изпращаше кадри 
с данни за развитие на курсове и преквалификация в институтите, на 
обменни начала по международно сътрудничество с LPG град Анклан, 
Нойбранденбургска област – Германия, НИИ по пшеницата в гр. Одеса – 
Украйна, НИИ по зеленчукопроизводство и овощарство в гр. Тираспол, 
Молдова. ОК на БКП – Разград оценяваше организаторските качества 
в работата на Георги Янев и го изпращаха на места, където трябваше 
да се внедрява нещо ново или да се възстанови нормалният ритъм на 
производството, организацията на труда, независимо дали е в предприя-
тие, или определена дейност, с цел от неуспехи да се постигнат успехи.

Най-кратко може да се характеризира трудовата му дейност като жи-
вот, всецяло отдаден на земеделието.

Георги Янев е с леви убеждения. Избиран е за кандидат-член и член 
на пленума на ОК на БКП – Разград. Избиран е за член на ОбПК – Гло-
джево и Община Сеново. Член е на ИК на Община Сеново и Глоджево. 
Два мандата е окръжен съветник (1967 – 1978 г.). Подпомага общинското 
ръководство при решаване на проблемни въпроси на селото, субсидира 
читалището, взема активно участие при строителството на новата сгра-
да на училището, осигурявайки строителни работници и механизация. 
За организирането на културно-масовите мероприятия в село Глоджево 
има голям принос.

Винаги е подпомагал развитието на спорта в с. Глоджево, и по-с-
пециално борбата и конния спорт. Строителството на хиподрума в 
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гр. Разград е негова идея. Като началник-управление Земеделие – Разград 
набира средства от ТКЗС, наема проектантска организация за изготвяне 
на проекта за хиподрум. Строителството започна под ръководството на 
майстор Матю от Сеново и строителни работници от Глоджево, а по-
късно строителството завършва строителна организация гр. Разград по 
времето на директор Пано Мишев.

За своя принос като специалист, ръководител и общественик Георги 
Янев е награден с правителствени отличия: значка на МЗХП – „Отличник 
на МЗХП“ – 1960 г., НОТ – бронзов – 1961 г., НОТ златен – 1967 г., НОТ 
златен – 1975 г., НОТ ,,Трудова слава“, първа степен – 1982 г. С реше-
ние № 642 по протокол № 52 от заседание на ОбС Ветово, проведено на 
30.01.2015 год., Георги Янев е удостоен със званието Почетен гражданин 
на гр. Глоджево по случай 80-годишна възраст и неговата дългогодишна 
дейност като специалист, ръководител и общественик със значителен 
принос за развитието и просперитета на земеделското стопанство в Гло-
джево и региона. Всеотдаен и последователен в професията си, на която 
отдаде 58 години за развитието на земеделието в Глоджево и региона.

Семеен. Съпругата му – Иванка Янева, е медицински фелдшер. Има 
син, който на 21 год. е починал, и дъщеря Маргарита – учителка по анг-
лийски език. Има трима внуци – Христо, който пое управлението на 
фирмата на дядо си Георги Янев, и две близначки – Гергана и Илияна, 
студентки специалност пиано в Консерваторията в Берлин – Германия.

Членува в Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) 
– Русе.

Дауд Даудов Халилов
1920 – 1980 г.
Роден през 1920 г. в гр. Хама, Република Си-

рия. Баща му – Дауд Халилов, е бил духовно 
лице – ходжа. Искал е синът му да стане ха-
джия, изпраща младия Дауд със съпругата си да 
посетят светите места в Мека, Саудитска Ара-
бия. Но на път за Мека се ражда синът му Дауд. 
Той се установява в гр. Хама – Сирия. На път 
за Глоджево престоява една година в гр. Бурса, 
Република Турция, докато поотрасне малкият 

Дауд. Семейството се завръща в Глоджево през 1923 г.
Дауд Даудов Халилов завършва основното си образование в с. Глодже-

во. Още юноша, започва да работи като надничар по нивите на богатите 
хора в Глоджево. През 1942 г. става закупчик в местната Потребителна 
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кооперация „Защита“. Работи на комисионни начала, изкупува яйца от 
личния двор на стопаните и ги продава на Селкооп срещу комисионна.

Включва се в дейността на нелегалната партийна организация. След 
1944 г. е назначен за горски стражар в селото.

От 1953 до 1956 г. е изпратен да учи в партийна школа. Признат 
като активен борец срещу фашизма и капитализма за своята отговорна 
обществено-политическа дейност.

Той неуморно в продължение на повече от 30 години работи за с. Гло-
джево. През 1956 г. е избран за кмет на селото и е единственият кмет в 
Глоджево, избиран три мандата през годините: 1956 – 1959, 1961 – 1964, 
1967 – 1976. 

Избран е за народен представител 1956 – 1960 г. В годините след 
1944 г. Дауд Даудов е организатор и изпълнител на провежданите в се-
лото мероприятия като: благоустрояване на населеното място, електри-
фикация, водоснабдяване, културно-просветни мероприятия, строи-
телството на училищната сграда (Новото училище), детската градина, 
строителството на физкултурния салон в училище, миньорския блок, 
Здравната служба, асфалтиране на основната пътна мрежа в селото. За 
него в селото казваха: Бай Дауд е роден дипломат, защото за всеки нами-
раше добра дума. 

Дауд Хюсеинов Халибов
Роден на 14.04.1947 г. в с. Глоджево, 

Кубратска околия. Основното си образование 
завършва в родното си село, средно образова-
ние завършва в ССТ „Образцов чифлик“ Русе. 
Учи и завършва полувисше образование в Учи-
телския институт (1953), специалност Българс-
ка филология и руски език в гр. Кърджали. 
Военната си служба отбива в гр. Елин Пелин, 
Софийски окръг.

Учи и завършва Института за учители в гр. Шумен и получава висше 
образование със специалност Българска филология (1988 г.).

Назначен е за директор на Начално училище „Хр. Ботев“ с. Глоджево 
от 1976 г. до 1980 г. За втори път е директор от 1991 г. до 1997 г. От Общи-
на Ветово по настояване на обществеността на с. Глоджево е направено 
предложение до Министерството на образованието за преобразуването 
на НОУ „Хр. Ботев“ в СОУ „Хр. Ботев“. Със съдействието на депутата 
от БСП Иван Костадинов Иванов на 28.06.1996 г. е издадена заповед 
№ РД 1427 на министъра на просветата за преобразуването на основно-
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то училище в гимназия. Така Дауд Халибов от директор на основно учи-
лище става директор на гимназия, която ръководи в продължение на 14 г. 
През 1988 г. е назначен за кмет на община Ветово с ресор Образование 
и социални дейности.

Ерудиран, образован, възпитан, всецяло отдаден на учителската про-
фесия. Строг, взискателен към учителския колектив и учениците. Гимна-
зията си извоюва авторитетно име и място сред сродните училища. 

Деньо Йорданов Денчев
1907 – 1980 г.
Роден на 07.03.1907 г. в с. Чауш махля (днес 

Софийци), Тутраканска околия. Средното си 
образование завършва в коларско училище в 
гр. Силистра и започва да упражнява коларо-
железарската професия. През 1929 г. се заселва 
в с. Глоджево и разкрива коларо-железарска ра-
ботилница, която се оказва най-реномираната и 
привлича много клиенти. Поради увеличения 
наплив от клиенти вече не е в състояние сам 

да работи и приема трима младежи, които да учат занаята и да работят 
в работилницата. За високото качество на неговата работа и днес още 
говори оградата на църквата и Основното училище в селото, изработени 
през 1927 г.

През 1931 г. е привлечен за член на БКП. Той активно се включва 
в антифашистката съпротива. Присъства на конгреса на партията, 
разпространява позиви, работи активно с партийните членове и поддържа 
тясна връзка с ОК на БКП гр. Русе. През 1934 г. е разкрита нелегалната 
дейност на каналите на Вела Пискова и Петър Булгурджиев и е разкрита 
нелегалната дейност в с. Глоджево. Последват арести, разпити, побои-
ща. Насрочва се съдебен процес, в резултат на който Деньо Йорданов 
Денчев е осъден на 1 г. строг тъмничен затвор и 5000 лв. глоба. След 
завръщането си установява, че временно е затихнала партийната рабо-
та. Дейността на партийната организация се активизира в предвоенните 
години и по време на Втората световна война. В Глоджево са изпратени 
интернираните за антифашистка съпротива Георги Пенчев от гр. Велес, 
Македония, Геро Грозев от София, Георги Даскалов от Хасково. Око-
лийският комитет на БКП Кубрат активизира дейността на членовете 
на партийната организация, в която Деньо Йорданов е водеща фигура. 
Идването на нелегалния Коста Момчилов и посещението на члена на 
ЦК на БКП Н. Попов консолидират партийната организация. Изгражда 
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се бойна група, снабдена с оръжие и ръководена от Деньо Йорданов.
На 09.09.1944 г. група партийни членове завземат Общината в селото, 

правят среща с кмета Георги Захариев, от когото снемат всички отго-
ворности, и издигат за първи кмет Деньо Йорданов. Същия ден следобед 
Деньо Йорданов и Иван Янев са изпратени от околийския управител да 
отидат в селата Беловец, Тетово и Смирненски и да сменят старите кме-
тове. 

Като първи кмет на Глоджево след 09.09.1944 г. Деньо Йорданов по-
ложи много грижи за укрепването на народната власт в селото. През 
1945 г. е освободен като кмет на Глоджево, поради преминаването на 
работа като началник-управление МВР в гр. Силистра.

Димитър аврамов Петров
1924 – 2005 г.
Роден на 17.10.1924 г. в с. Глоджево, 

Кубратска околия. Завършва основното си 
образование в родното си село. След това ра-
боти на различни места в Тутракан и Русе като 
общински служител или в Районния коопера-
тивен съюз. През това време завършва средно 
образование във Вечерната гимназия „Заха-
ри Стоянов“ – Русе, а после – и висше ико-
номическо образование в София. Работи като 

партиен организатор в района на МТС Иваново и Сливо поле. Известно 
време е заместник-директор на завод ЖИТИ и Окръжното търговско 
предприятие, в продължение на 8 г. е директор на електропромишле-
ния завод „Найден Киров“. Значителен е приносът му за модернизира-
нето и развитието на това русенско предприятие, което изнася голяма 
част от продукцията в чужбина. Като директор на завод „Найден Киров“ 
Д. Аврамов отделя голямо внимание на социалните и културни придо-
бивки на трудовия колектив. Той заедно с художествения ръководител 
Иван Донев създават прочутия не само в България, но и в много страни 
по света танцов фолклорен състав „Найден Киров“.

Утвърдил се като един от най-добрите стопански ръководители в Русе 
през 1969 г., Димитър Аврамов е избран за кмет на гр. Русе (03.10.1969 
– 27.03.1979 г.). Той е човек с широк поглед към проблемите на града 
и умее да степенува най-важните или новите задачи, които трябва да 
се решават. Димитър Аврамов е взискателен не само към общинските 
служители, но и към гражданите. Особено много държи на реда и чисто-
тата в града, на хигиената и културата на обслужване в магазините и 



419

общественото хранене. Той е непримирим към незаконното строителс-
тво и нарушителите на обществения ред. През десетилетието, когато 
Д. Аврамов е кмет на Русе, градът продължава да се развива с ускоре-
ни темпове. Повишава се жизненото равнище на хората, расте тяхното 
образование и култура. Градът е между първите в страната с развита 
икономика. Превърнал се във важен транспортен, търговски и културен 
център, Русе разширява връзките си с побратимите градове Сент Уан 
(Париж), Потсдам, Рига, Братислава и др.

От март 1979 г. в продължение на осем години Димитър Аврамов е 
секретар на Окръжния народен съвет в Русе. Дългогодишният му опит 
на ръководител подобрява работата на общинската и държавната адми-
нистрация в окръга. Пенсионира се през 1986 г.

Димитър Георгиев Русев
Представям разказа на доц. Димитър Русев 

за своя род и своята трудова дейност: Връзката 
ми с Глоджево е по майчина линия. Майка ми, 
Йорданка Тодорова Русева (по баща Сачева), е 
родена на 14.12.1922 г. в Глоджево. Основното 
си образование изкарва в Глоджево, а средното 
– в Стопанското училище в Кубрат. Започва ра-
бота като стажант-шивачка в Русе. През 1945 г. 
се омъжва за Георги Георгиев Русев, завършил 

Механотехникума в Русе и работещ в „Тракцията“. Дядо ми по майчина 
линия, Тодор Минков Сачев (р. на 23.11.1902 г.), е от семейство на пре-
селници от с. Ново село, Русенско. Баба ми, Бона Трифонова Сачева, е 
родена в с. Мусина, Търновско (20.04.1901 г.). Целият живот на баба ми 
и дядо ми е преминал в Глоджево, с изключение на последните 9 години, 
когато се преселват в Русе. Моето детство и това на брат ми, Евгений, 
също е преминало в Глоджево. В съзнанието ми са се запечатали много 
събития, свързани с личния или обществения живот на хора от Глодже-
во, но най-силни са спомените, свързани с дейността на читалището. 
То беше интелектуалният център на селото с уникалната си библиотека, 
читателската зала с ежедневници, салона за кинопрожекции. Не мога да 
не спомена ученическите бригади, в които участваха деца от различни 
населени места, организирани с идеята за възпитаване на чувство за 
принадлежност към обществото. 

Роден съм на 07.11.1946 г. в гр. Русе. Завърших Техникума по механо-
техника в гр. Русе (1960 – 1965 г.). Получих висше техническо образова-
ние по специалност Корабни машини и механизми във ВМЕИ – Вар на 
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през периода 1965 – 1970 г. През 1973 г. след конкурс бях назначен за 
асистент по Термодинамика и топлопренасяне в катедра КММ на ВМЕИ 
– Варна. През 1983 г. защитих дисертационен труд на тема „Числено мо-
делиране на процесите на втвърдяване на отливки в метални форми“ и 
получих научна степен кандидат на техническите науки. През този пе-
риод специализирах в Московския енергетически институт (1976 г.) и в 
Белоруски политехнически институт (1988 г.). През 1989 г. се хабилити-
рах и получих научно звание доцент.

През периода 1991 – 1994 г. бях декан на Машиностроителния фа-
култет на ТУ – Варна. През 1998 г. бях избран за ръководител на катедра 
Топлотехника и управление. От 1996 г. до 2003 г. бях заместник-ректор 
по учебната дейност на ТУ – Варна. От 2004 г. до 2008 г. бях член на 
Управителния съвет на ТО на НТС – гр. Варна, а от 2008 г. до 2016 г. – 
председател на Управителния съвет.

Работата ми като преподавател в ТУ – Варна е съчетана с работа като 
енергиен консултант по Енергийна ефективност на сгради и промишле-
ни системи. През периода 2013 г. – 2015 г. бях ръководител ЛОТ 4 по 
проект на фонд „Козлодуй“ – Подобряване на енергийната ефективност 
на обществени сгради. От 2011 г. съм пенсионер и работя като консултант 
към ВТП – ТУВ ЕООД, Девел Проджектс ООД, GRN Power Bulgaria – 
София.

Добри Минков Станев
1919 – 1996 г.
Роден на 25.01.1919 г. в с. Дряновец, 

Разградска околия. Същата година родителите 
му се преселват в с. Глоджево, където Добри 
израства и остава до края на живота си. В се-
лото повечето хора са се обръщали към него с 
името бай Добри. 

Мобилизиран е на 25.03.1945 г. и взема 
участие във всички боеве и походи на Първа 

българска армия в борбата срещу Германския райх. За първа и втора 
фаза на Втората световна война е награден с медал за участие. 

Занимава се със земеделие. Влиза в ТКЗС през 1950 г. със земя, ра-
ботни животни и инвентар. Същата година работи като каруцар със 
собствените си коне и каруца като член на ТКЗС с. Глоджево. През 
1951 г. тогавашният председател на ТКЗС Коци Каравасилев е изпратен 
на десетмесечен курс в София, замества го бай Добри. След това е бил 
бригадир на полевъдна бригада „Йорданка Чанкова“ в ТКЗС Глоджево. 



421

През 1953 – 1957 г. е избран за секретар на Околийския народен съ-
вет гр. Кубрат. Работил е като секретар и председател на Селски съвет 
с. Глоджево. 

През м. 02.1964 г. е председател на ПК „Защита“. Кооперацията в Гло-
джево е национален първенец по търговия и председателят ѝ бай Добри 
е награден със златна значка на Централния кооперативен съюз лично от 
Пеко Таков, председател на ЦКС и член на Политбюро. Работи в Селкоо-
па като председател 15 години. Като пенсионер след 1979 г. той про-
дължава да помага на селото си. 

Председател е на БЗНС в Глоджево повече от 30 години. За 60-годишния 
юбилей през 1979 г. бай Добри е награден с Орден на труда – златен, от 
Петър Танчев, председател на Постоянното присъствие на БЗНС. 

Д-р евгений Харалампиев Назъров
1934 – 2003 г.
Потомствен русенец. Потомствен лекар. 

Специалист по вътрешни болести, започнал 
своя професионален път на развитие през 
1957 г. като участъков лекар в село Глоджево, 
Разградско. Работи като ординатор, завеждащ 
отделение, заместник главен лекар по здравна-
та мрежа и по лечебната част, главен лекар на 
Русенската окръжна болница. 

Д-р Назъров насочва цялата си енергия за 
подобряване на здравеопазването в областта. Вложил е много време и 
усилия за изграждането на Хирургичния блок на Русенската болница. 
Изключително внимателен към всеки пациент и човек, влязъл в досег с 
него.

Популярността му в Русе се дължи не само на високия професио-
нализъм като лекар, но и на активната му гражданска позиция като 
общински съветник и председател на Комисията по социална политика 
и здравеопазване, председател на Общинския комитет на БЧК и член на 
Националния съвет на БЧК до смъртта си.

Самият той – ерудиран музикант. Винаги съпричастен към развитието 
на русенските културни традиции, обожаващ и уважаващ всички форми 
на изкуството. 

Д-р Евгений Назъров беше преди всичко личност с ренесансови изме-
рения, хуманист до дъното на душата си и човек с голямо сърце.
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емин Шефкет Ислям
Завършва средно спортно училище „Майор 

Атанас Узунов“ гр. Русе. Трикратен републи-
кански шампион по борба в категория 55 кг, 
има участия в международни турнири.

Зекерие ахмед Халибов
1924 – 2013 г.
Роден на 25.10.1924 г. в с. Глоджево. Завърш-

ва духовно училище „Нювваб“ в гр. Шумен. 
Става имам (ходжа) в с. Глоджево. По-късно 
напуска духовната служба и се записва да учи в 
Учителския институт в Шумен и получава вис-
ше педагогическо образование. Веднага след 
завръщането си е назначен за учител в Турс-
кото училище в Глоджево. Години наред той 
е основният педагог в тъй нареченото Турско 

училище.
През 1961 г. е привлечен на работа в гр. Кубрат като учител в гимна-

зията. Учителства 4 години, утвърждава се като добър педагог и след 
това е назначен за директор на гимназията в гр. Кубрат. До пенсионира-
нето си работи в гимназията в гр. Кубрат.

Ибрам Ибрам ефенди
Роден на 06.06.1945 г. в с. Глоджево, 

Кубратска околия. 
Едно босоного момче язди по улици-

те на с. Глоджево въодушевено своя кон, 
направен от дрянова пръчка. С годините 
мечтата на малкото момче става призвание 
на юношата, на младежа, на мъжа – дря-
новата пръчка е сменена с истински кон. 
Ибрам Ибрам е спечелен за конния спорт. 
Ибрам Ибрам става всеотдаен конен ездач. 
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Предстоят години на упорити тренировки, за да премине от гладките 
препускания към по-сложната дисциплина – конкурипик. Участието в 
окръжните състезания и Първото републиканско първенство през 1972 г. 
още повече запалва у Ибрам желанието за изява в големия спорт. Разби-
ра и най-важното, че не добрият шанс, а многочасовата ежедневна тре-
нировка води към така желаните спортни победи. Тренира Ибрам в зной 
и студ, не оставя конете си „да мързелуват“. Резултатите не закъсняват. 
През 1977 г. в гр. Съединение, Пловдивски окръг, на конкурипик с висо-
чина на препятствията 140 см завършва двата манша с три грешки и за 
първи път се доближава до медалите. Този бронзов медал му проправя 
пътя към елита в този спорт. Същата година на републиканското състеза-
ние за купата на БОК в силов паркур заема второ място. С този резултат 
той покрива и нормата за званието кандидат-майстор на спорта. Негов 
верен помощник за тези високи спортни успехи е конят Напал. 

На следващата година Ибрам вече е майстор на спорта. На състезания-
та от републиканската селска спартакиада в Павел баня, Старозагорски 
окръг, той преодолява с кон Нитрат паркура в дисциплината конкурипик 
(150 см) без грешки и завоюва първия си златен медал. Втори златен ме-
дал получава на първенството на АПК и ПАК в Каолиново, Шуменски 
окръг. В същото първенство той завоюва и още един медал – бронзов. 
Но наред с големите успехи, които постига, го сполетява и нещастие. В 
с. Юпер, Разградски окръг, при провеждане на окръжни състезания на 
писта, той пада от коня. Занесен е в местната болница. Тук престоява 30 
дни в кома. Лекарите не позволиха транспортирането му до болницата в 
гр. Русе, но за сметка на това лекарите от гр. Русе постоянно консулти-
раха лечението му в болницата в с. Юпер. На 30-ия ден излезе от кома. 
Под наблюдение от лекарите той бързо се възстановяваше. Изписаха го 
с наставление: да не язди, да не се вози на каруца, за да избягва сътре-
сението, да не работи и повече да почива. На втория месец от излизане-
то му от болницата, въпреки лекарската забрана, той възседна черния 
вихрогон Напал и се хвърли в битката с първите. Това не му попречи 
през 1974 г. да изправи на крака 5000-та публика, която в продължение 
на 10 минути го аплодира по време на републиканската спартакиада, 
проведена в Глоджево, с участието на състезатели от 180 конни секции 
от страната, както и в присъствието на ген. Владимир Стойчев, предсе-
дател на Българския олимпийски комитет, и на целия ръководен екип 
от Централния хиподрум София. Именно в родното Глоджево на това 
състезание Ибрам направи чудо. На финала за приза на спартакиадата на 
баража на височина 180 см останаха двама състезатели – Ибрам Ибрам 
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Ефенди от с. Глоджево и Иван Маринов от Враца. Представителят на 
Враца стартира пръв и конят му допусна 4 грешки. Ибрам в галоп се по-
несе срещу препятствието. Конят се повдигна и преодоля препятствието 
без грешка. Публиката ревеше, даже и състезателните коне реагираха на 
силните викове. Ибрам Ибрам Ефенди спечели приза за 1974 г.

Ибрям Билялов Генджев
1910 – 1979 г.
Роден на 11.02.1910 г. в с. Глоджево, 

Кубратска околия. Основното си образование 
е получил в родното си село, а средното – в 
духовното училище „Нювваб“ в гр. Шумен. 
До 1944 г. е имам (ходжа) на с. Глоджево. От 
октомври месец 1944 г. е назначен като слу-
жител в храноизноса в общината в с. Глодже-
во. През 1948 г. е привлечен на работа в Око-

лийския народен съвет гр. Кубрат. А от 10.1953 г. до 1959 г. е околийски 
управител на Кубратска околия. През мандата 1948 – 1952 г. е избран за 
народен представител. 

През март 1960 г. се завръща в с. Глоджево и е избран за председа-
тел на ОФ организацията в селото. Като председател на ОФ организа-
цията има големи заслуги за хигиенизирането на населеното място, за 
залесяването на нови горски масиви от дъб, акация, липа. През него-
вото председателство ОФ организацията активира дейността на чита-
лището, за да може населението да живее пълноценно чрез танцовите 
и певческите колективи на сцената на читалищния салон. Погребан е в 
двора на Малката джамия в Долната махала. 

Иван Станев Гайдаров
1913 – 1961 г.
Роден в с. Завет, Исперихска околия, на 

01.01.1913 г. Същата година семейството му се 
преселва в Глоджево. Завършва основно обра-
зование в Глоджево, а средно образование – в 
гр. Русе. След завършване на средното образо-
вание отбива военната си служба в гр. Плевен. 
Уволнява се и през същата година постъпва на 
работа в ПК „Защита“ с. Глоджево. 

Успоредно със служебните си задължения той се включва към са-
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модейните колективи към читалището – хорист, театрал, рецитатор, 
концертно рисуване на бележити личности. 

Иван Станев Гайдаров е с леви убеждения. Членува в РМС, където е 
един от водещите членове. Организира кооперативна група от членове на 
кооперацията. Организира излети на полето и бригади за оказване на по-
мощ при обработката на кооперативната нива. Той е убеден антифашист. 
Включва се в антифашистката съпротива. През 1936 г. е разкрита неле-
галната партийна организация. Арестуван е и е разпитван в Дирекцията 
за обществената безопасност на полицията в гр. Русе. Иван Гайдаров е 
осъден от Русенския окръжен съд на една година строг тъмничен затвор 
и 5000 лв. глоба. 

Иван Гайдаров беше утвърден общественик, масовик, спечелил дове-
рието и симпатиите на населението на Глоджево.

Иван Костадинов Иванов
Роден е на 5 декември 1953 г. в с. Глоджево, 

в семейството на Янка Великова Костадинова 
и Костадин Иванов Костадинов. Основното 
си образование завършва в родното си село. 
От малък проявява любознателност, печели 
общински и окръжни олимпиади по матема-
тика. Средното си образование продължава в 
Техникум по електротехника, гр. Русе, а висше-
то завършва във ВМЕИ „Ленин“ (сега Техни-
чески университет), гр. София, специалност 

електроинженер. 
Трудовата си дейност започва през 1979 г. в Корабостроителен и ко-

раборемонтен завод в гр. Русе като технолог. Бил е и секретар на За-
водския комитет на ДКМС. В продължение на пет години е първи секре-
тар на Общинския комитет на ДКМС – Русе, след което две години е 
заместник-кмет на Община Русе.

След демократичните промени през 1989 г. работи като зам.-предсе-
дател и председател на Общинския съвет на БСП – Русе. Дългогодишен 
общински съветник в Община Русе.

През 1995 г. е включен в листата на БСП за 19-и Русенски избирателен 
район и е избран за народен представител до 2001 г. в 37-то и 38-то на-
родно събрание. Проявява се като честен и отговорен народен представи-
тел. Никога не забравя и родното си село. Съдейства за преобразуването 
на Основното училище в Глоджево в СОУ (средно общообразователно 
училище), както и за обявяването на Глоджево за град.
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Днес живее и работи в гр. Русе, но никога не е прекъсвал връзките си 
с хората от родното си село/град.

Иван Петров Игнатов
1920 – 1990 г.
Роден на 20.01.1920 г. в с. Попина, Си-

листренско, което по това време, както цяла 
Южна Добруджа, е анексирано и предадено 
на Румъния срещу репарации съгласно Буку-
рещкия мирен договор от 1913 г. Семейството и 
много други семейства преминават в България 
през 1928 г. Като бежанци се заселват в Глодже-
во, където получават парцел за строителство на 
къща. Построяват си къща, купуват ниви и ра-

ботен добитък и заживяват нормален живот. 
Основното си образование завършва в с. Глоджево и започва да пома-

га на семейството при обработката на земята. 
Иван Петров е с леви убеждения. Още като младеж се включва активно 

в дейността на РМС. По-късно е приет за член на БКП. През 1944 – 1945 г. 
участва във Втората световна война като редовен войник и взема участие 
в боевете в Югославия. След завръщането си от фронта е изпратен да учи 
в тригодишна партийна школа и придобива средно образование. 

Избран е за кмет на гр. Кубрат през 1959 г. и служи до 1970 г. – 11 го-
дини. Той положи много усилия за благоустрояването на Кубрат, разши-
ряване на болничния блок, за разширяване на сградата на гимназията и 
асфалтиране на улиците в града. 

Внимателен, отзивчив, умееше да изслушва хората, и най-важното – 
воюваше за издигане на културното ниво на населението в общината.

Иван Василев Каравасилев
1921 – 1993 г.
Иван Василев Каравасилев е роден на 

14.12.1921 г. в с. Дряновец, околия Разград. 
През 1933 година семейството му се премества 
в с. Глоджево, околия Кубратска, където заку-
пува недвижими имоти. Тук Иван Каравасилев 
завършва основното си образование, след което 
учи занаят и получава майсторско свидетелс-
тво. Отбива военната си служба и участва във 

Втората световна война с чин кандидат-подофицер. След демобилизира-
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нето си работи в промишлено предприятие в град Русе. 
През 1948 година се връща в село Глоджево и се включва в създава-

нето на ТКЗС в изпълнение на държавната политика в областта на селс-
кото стопанство по това време. 

През 1950 год. е призован в армията. Завършва офицерска школа и 
служи като офицер до влизане в сила на Женевското споразумение за 
съкращаване на армиите.

Връща се в с. Глоджево и работи като организационен работник. През 
1966 г. завършва Техникума по механотехника в град Русе и придоби-
ва квалификация Среден техник по двигатели с вътрешно горене. Про-
дължава организационната си работа последователно в МОК „Д. Бла-
гоев“ и село Глоджево. 

Награждаван е с ордени и медали за участие в Отечествената война. 
Отличен е два пъти с Народен орден на труда – сребърен и бронзов.

Иван Василев Каравасилев беше семеен: съпруга – Денка Йордано-
ва Каравасилева (по баща Колева), и синове: Васил Иванов Василев, по 
професия машинен инженер, и Йордан Иванов Василев, по професия 
летец изтребител.

В своята работа той се ръководеше от принципа за равнопоставеност 
на етносите и недопускане етническо и религиозно напрежение и проти-
вопоставяне в село Глоджево.

Иван Дочев Караиванов
1935 – 2006 г.
Роден на 04.01.1935 г. в с. Глоджево. 

Основното си образование завършва в родно-
то си село, в НОУ „Хр. Ботев“, средно обра-
зование завършва в гимназията в гр. Кубрат, 
а висше икономическо – във ВИНС (от 1990 г. 
Икономически университет) – гр. Варна.

След завършване на висшето си образова-
ние постъпва на работа като счетоводител, а 
по-късно – като главен счетоводител на Коо-
перативното стопанство в с. Глоджево. На тази 
длъжност работи до 1968 г., след което е избран 

за председател на ТКЗС Глоджево. 
Тук работи до 1970 г. От 1971 г. е секретар на общоминния партиен 

комитет на БКП в МОК „Димитър Благоев“, сега фирма „Каолин“ АД. 
На тази длъжност работи до 1972 г., след което преминава на работа в 
АОПС гр. Разград. 
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От 1974 г. до 1977 г. е директор на Свинекомплекса в гр. Разград. От 
1978 г. до 1980 г. е директор на Консервния комбинат гр. Разград. От 
1981 г. до 1983 г. е началник-отдел в ОКС гр. Разград. През 1991 г. отно-
во е избран за председател на ТКЗС Глоджево до 1992 г. – заменен от 
ликвидационен съвет по параграф 13 от Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи.

Иван Дочев съвместяваше служебните си задължения с участие в 
театралната група, хора, сатиричната група „Люта чушка“ към читалището.

Ерудиран, образован, изграден ръководител, винаги уважаван от на-
селението на гр. Глоджево.

Илхан Басриев абтиходжев
Роден на 04.05.1977 г. в гр. Кубрат. Основно-

то си образование завършва в с. Глоджево, в 
НОУ „Хр. Ботев“, а средното – в гимназията 
гр. Кубрат. Военната си служба отбива в гр. Ка-
занлък – редовни войски. След отбиване на 
военната си служба се завръща в Глоджево. 

Работи в гр. Пловдив (2000 – 2003 г.) като 
търговски представител на „Захарни изделия“ 
за Северна България. По-късно преминава на 
работа като управител на фирма „Мелина“ 

ЕООД гр. Глоджево. 
През 2007, 2011 и 2015 година е избиран за кмет на гр. Глоджево. 

Организира асфалтирането на някои улици в града. Той положи големи 
усилия за активизиране на дейността на читалището и на самодейните 
колективи. Семеен, с едно дете.

Камбер ахмедов Камберов
1922 – 2002 г.
Роден в с. Глоджево на 28.06.1922 г. Основно-

то си образование завършва в родното си село. 
Военната си служба отбива в трудова дружи-
на гр. Плевен като водач на кола. През 1939 – 
1944 г. работи с автобуса на братя Качаунови 
от с. Писанец по линията Русе – Глоджево. На 
15.09.1944 г. постъпва на служба в милиция-
та гр. Русе. През 1947 г. постъпва на работа 
в държавно минно предприятие „Каолинови 
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мини“ на гара Сеново (сега фирма „Каолин“ АД). В началото работи 
като шофьор на товарна кола. Дългогодишната му трудова дейност е 
свързана с миньорите от мина Сеново.

Изпратен е на обучение в София, в профсъюзна школа, и след завръ-
щането си е избран за председател на общоминния профкомитет на 
предприятието, в което работят 350 миньори на 3 смени. До 1958 г. као-
линът се добиваше подземно на забой, след това се премина на открит 
рудник. Мина Сеново беше сред първенците между сродни предприятия 
в страната.

Адем Камберов повече от 15 г. ръководи профсъюзната организация и 
проявява изключителна амбиция за активиране на цеховите и руднични-
те профкомитети, за разгаряне съревнованието между рудниците и 
изпълнение плана на цялото предприятие. Той се оформя като добър 
организатор и ръководител. За дългогодишната му организаторска дей-
ност е награден със значка Отличник на Министерството на металургия-
та и химията. Награден е с Народен орден на труда – златен.

Кемал Неждет Софта
Завършва висше образование във Велико 

Търново – учител по физкултура и спорт. 
Двукратен републикански шампион по 

борба в категория до 66 кг. Участва в евро-
пейско първенство в Сърбия 2009 г.

Костадин Иванов Костадинов
1922 – 2007 г.
Роден на 16 март 1922 г. в с. Глоджево, в бед-

но селско семейство на преселници от Балкана. 
Родът е известен като Божитата. Още от малък 
чиракува при различни майстори, работи на по-
лето.

Участва в първата и втората фаза на Оте-
чествената война (1944 – 1945 г.) като войник 
от 31-ви Силистренски пехотен полк, наречен 
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Железния, в състава на Първа българска армия, командвана от гене-
рал-лейтенант Владимир Стойчев. Проявява смелост в редица военни 
операции срещу Третия райх на територията на Сърбия и Унгария, сред 
които най-тежката е Дравската епопея – битката при река Драва. Дости-
га до Австрия в края на Втората световна война. За проявен героизъм е 
удостоен с Орден за храброст.

Почти целият му професионален път преминава в органите на местно 
самоуправление. Работи като завеждащ военен отчет, секретар на 
кметство, секретар на Община в с. Глоджево, сключва граждански бра-
кове, кръщава деца.

Членува в БЗНС. Участва активно в ръководните органи на БЗНС на 
местно и окръжно ниво.

След края на войната, 1945 г., сключва брак с Янка Великова Костади-
нова, от който им се раждат две деца – Тодорка и Иван.

Погребан е в родното си село през 2007 г. на 85-годишна възраст.
След пенсионирането си продължава да сътрудничи в кметството. По-

мага на хората, като им попълва формуляри, молби, писма. Човек, който 
никога не остава безразличен към проблемите на съселяните си. Работлив 
и състрадателен. Добър и честен. Затова всички го наричат бай Косьо.

Коци Иванов Каравасилев
Роден в с. Дряновец, Разградска околия. 

Цялото семейство през 1938 г. се преселва да 
живее в с. Глоджево, построява къща, купува 
ниви, каруца, коне, инвентар и други и започва 
да работи земеделие. 

През 1944 г. Коци Каравасилев е мобилизи-
ран и изпратен в корпуса в Македония. След 
края на войната се завръща в Глоджево и се за-
нимава със земеделие. По-късно е назначен за 

началник на милицията в с. Глоджево. Става член на БКП.
През 1946 г. се основава Земеделско стопанство за колективна обра-

ботка на земята. Коци Каравасилев е избран за първи председател на 
кооперацията. Остава на тази длъжност до 1948 г. Той израства като 
ръководител при много трудни условия. Зареждат се сушави години, 
организира се силна опозиция, някои основатели на кооперацията се 
разколебават, вземат си инвентара и излизат от земеделското стопанс-
тво. Независимо от трудностите, бай Коци съумя да изгради земеделско 
стопанство за колективна обработка на земята. 
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Коци Каравасилев е привлечен на работа в ДЗС Кубрат като директор 
– през годините 1949 – 1951. От 1951 г. до 1956 г. работи като директор 
на ДЗС „Янко Забунов“ в Силистренски окръг. Завръща се в Глоджево 
през 1957 г. Избран е за председател на ТКЗС от 1957 до 1961 г., кога-
то се пенсионира и отиде да живее при дъщеря си в гр. Кубрат. През 
всичките години Коци Каравасилев всеотдайно работи за просперитета 
на кооперативното стопанство.

Участва във всички мероприятия, които се провеждаха в селото. През 
неговото управление се откриха детска градина и детска ясла – първона-
чално само за децата на членовете на ТКЗС, а по-късно – за всички деца 
от селото. От фонд Социално и културно развитие той заделяше пари 
за издръжката на детските ясли. Подпомагаше дейността на училищата. 
Оказваше помощ и на болни и социално слаби семейства. 

Утвърден общественик, ползващ се с уважението на глоджевци.

Кою Маринов Балканджиев
Роден на 27.10.1923 г. в с. Глоджево, в се-

мейството на преселници от с. Нихалци, В. 
Търновски окръг. Основното си образование 
завършва в Глоджево. На 13-годишна възраст 
остава сирак, баща му загива при злополука. 
Още невръстно дете, Кою Балканджиев с по-
мощта на майка си започва да обработва се-
мейните ниви. Военната си служба отбива 
в гр. Плевен. По време на Втората световна 

война е мобилизиран и изпратен в Първа българска армия, командвана 
от генерал Владимир Стойчев. Участва в боевете през първата фаза на 
войната на територията на Югославия. За проявена смелост в боевете е 
награден с орден За храброст. След завръщането си от фронта започва да 
обработва семейните ниви.

При строителството на Дунав мост е изпратен като работник на 
строежа. Тук вече работят стотици работници на ротационен принцип. 
Именно тук той изпъква със своите организационни и ръководни ка-
чества. Колективът го избира за бригадир, а ръководството на строи-
телната организация го назначава за ръководител на обекта.

След построяването на Дунав мост се завръща в с. Глоджево. УС 
на ТКЗС го назначава за полевъден бригадир. Той сплотява колектива 
в бригадата, която става пример за подражание от останалите бригади. 
По-късно е избран за член на Управителния съвет. За постигнати високи 
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постижения в стопанството той е награден с Народен орден на труда –
златен, през 1967 г. 

Член е на БЗНС и е член на ръководството на Земеделската дружба в 
с. Глоджево. Избиран е за общински съветник.

Кръстьо андреев Иванов
1916 – 2000 г.
Роден на 20.06.1916 г. в с. Въгларево, 

Хасковска област. Преселва се в с. Глоджево 
през 1938 г. Оземлен с 40 дка земеделска земя. 
Устройва си стопанство и започва да я обра-
ботва със семейството си. 

През 1943 г. е мобилизиран и постъпва в ре-
довете на Първа българска армия под команд-
ването на генерал Владимир Стойчев. Участва 
в двете фази на Втората световна война. Награ-

ден е с орден За храброст. Завръщайки се от фронта, продължава да ра-
боти собствените си ниви. 

През 1946 г. е учредител на Кооперативно земеделско стопанство в 
Глоджево за колективна обработка на земята. Същата година е изпратен 
да следва школата за председатели на ТКЗС в гр. Пазарджик с директор 
Цветан Илиев. След завършване на школата е назначен за бригадир в 
Кооперативното стопанство. Като бригадир работи до 1952 г. От 1953 г. 
до 31.12.1954 г. замества председателя на ТКЗС. Изпратен е на едногоди-
шен курс по лозарство в Института по винарство и лозарство в гр. Пле-
вен. След завършване на курса той се завръща в ТКЗС и е назначен за 
бригадир по трайните насаждения.

УС приема програма за увеличаване на трайните насаждения като ви-
сокодобивен отрасъл. На бригадира Кръстьо Андреев беше възложено 
да засади ново лозе от 2000 дка в местността Ува търла, в това число 
300 дка десертни сортове и 1700 – винени сортове, както и 500 дка кай-
сиева градина. Това значи да се риголва теренът, да се маркират местата 
на всяка лоза. Това са десетки хиляди лозички. В изграждане на лозо-
вия комплекс водеща роля имаше главният агроном на стопанството, с 
активната подкрепа на работници от останалите бригади. 

За една година – 1961 г., се изгради лозовият масив от 2000 дка и кай-
сиевата градина – 500 дка Това е заслугата за организация и усилията на 
лозарския бригадир Кръстьо Андреев. 

В четвъртата и следващите години ТКЗС Глоджево правеше износ на 
грозде. Тировете идваха до кьошка в лозето, митничарите пломбираха ко-
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лите на място в лозето и тировете потегляха за Москва, Санкт Петербург и 
др. А винените сортове се продаваха във „Винпром“ Разград и Търговище.

Заслугата на Кръстьо Андреев е не само изграждането на лозовия ма-
сив, но и обучението на кооператорите за отглеждане на лозята. Про-
веждаха се много беседи, курсове и практически занимания за правилна-
та резитба на лозята, видовете резитби при различни сортове. 

За тези му заслуги той беше награден с Народен орден на труда –
бронзов, през 1963 г. и Народен орден на труда – златен, през 1968 г. 
Пенсионира се като лозарски бригадир, който остави диря в областта на 
трайните насаждения в с. Глоджево.

Кръстьо Нестеров Станев
Роден на 17.10.1926 г. в с. Глоджево, 

Кубратска околия, Шуменска област. Основно-
то си образование завършва в родното си село. 
Средно образование получава в Държавна 
търговска гимназия гр. Свищов през 1946 г. 
През 1947 г. е назначен за директор на Потре-
бителна кооперация „Защита“ с. Глодже-
во. Отбива военната си служба от септември 
1950 г. в гр. Добрич. Получава висше образо-
вание задочно по специалност Икономика на 

селското стопанство в Планово-икономическия факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“.

Започва работа през 1953 г. в Каолиновата мина в гр. Сеново, сега 
фирма „Каолин“ АД, и работи до 1956 г. като началник-отдел Труд и 
работна заплата. От 1956 г. е назначен на работа в Районния коопера-
тивен съюз гр. Кубрат като плановик, а следващата година е назначен 
за началник-отдел Изкупуване. През 1961 г. е назначен на работа в за-
вод „Найден Киров“ гр. Русе като стоковед по износа на продукцията 
– електро-инсталационни произведения на порцеланова и бакърова 
основа, за Турция, Сирия, Ирак, Египет и др. През лятото на 1967 г. в 
гр. Кубрат се изгради нова двуетажна сграда за разширение на дейността 
на завода „Найден Киров“ от Русе. От 01.01.1968 г. по решение на ОК на 
БКП Разград, съгласувано с ръководството на завода „Найден Киров“, за 
директор на новооткрития завод „Елпром“ гр. Кубрат е назначен Кръстьо 
Нестеров. Първоначално в завода работеха 180 души, а през 1982 г. – 1000 
работници и специалисти. Завод „Елпром“ Кубрат става крупен произво-
дител на контакти, фасонки и комплекти за инсталация. Започва директен 
износ в Чехия, Унгария, Германия, Полша, СССР, Турция, Югославия, 
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Гърция, Монголия, Финландия, Саудитска Арабия, Ливан, Беларус и др. 
По-голяма част от продукцията се продава по второ направление и носи 
добри доходи във валута. Ръководството на завода стриктно изпълня-
ва поръчките на всеки един контрагент. На работниците е осигурена 
безплатна почивка на море или планина – по желание. Работниците го 
помнят като взискателен и строг към работата на изпълнителите в завода. 
Строг и справедлив и същевременно с добри обноски сред обществото.

През 1982 г. Кръстьо Нестеров напуска завода в Кубрат. Заминава 
да работи в Ирак до 1985 г., където е консултант в новооткрит завод за 
електроизделия. 

През 1986 г. се пенсионира. Той е утвърден общественик и оказва 
помощ на стопанските организации, в това число и на ПК „Защита“ 
гр. Глоджево.

Многократно е награждаван с грамоти, поздравителни адреси, а 
кулминацията е през 1982 г., когато е награден с Народен орден на труда 
– златен.

Сега (2016 г.) Кръстьо Нестеров е на 90-годишна възраст и основа-
телно се радва на постиженията си.

Мехмед Ремзи Гаази
Учи в Спортната академия в София, про-

дължава да спортува. 
Двукратен републикански шампион по 

борба в категория 86 кг. Участва в европейски 
първенства 2 пъти в Сърбия и един път в Хърва-
тия. 

Мехмед ахмед Солак
Роден на 17.10.1960 г. в с. Глоджево, област 

Разград. Основното си образование е завършил 
в родното си място, в НОУ „Хр. Ботев“, а 
средното – в елитната за това време ПГ „Гео 
Милев“ гр. Кубрат през 1978 г. Постъпва на ра-
бота в МОК „Димитър Благоев“ като механик в 
шамотен цех гр. Ветово. През зимата на 1978 г. 
постъпва в жп войски в поделение 58 430 в 
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гр. Темелково, окръг Перник, и се уволнява през 1980 г.
Трудовата му биография започва през пролетта на 1980 г. като препо-

давател по физкултура в НОУ „Хр. Ботев“ гр. Глоджево, което продължи 
до началото на 1982 г. През ранната пролет на 1982 г. постъпва като по-
мощник-бригадир в четвърта полевъдна бригада към АПК „Георги Ди-
митров“, гара Сеново, Разградски окръг. В началото на 1983 г. от ръ-
ководството на АПК е изпратен в Пловдивския аграрен университет за 
придобиване на специалност Технолог по техническите култури. От 
май 1985 г. е преназначен на работа в комплексна бригада в Глоджево 
като технолог. По това време се обработваха 43 000 дка обработваема 
земя със зърнени, маслодайни, технически и фуражни култури. Тази ра-
бота продължи до 1993 г., когато се прекратиха дейностите на АПК и 
клоновите стопанства. Обработваемите земи масово бяха раздробени и 
собствениците на земя бяха въведени във вот на владение. По време на 
тези промени ние и още няколко ентусиасти в началото на 2003 г. се 
организирахме и регистрирахме сегашната кооперация в Глоджево, на 
която Мехмед Солак бе избран за председател на УС. На тази длъжност 
е избиран два мандата и продължава да ръководи кооперацията. 

Мехмед Хюсеин Чакър
Роден през 1930 г. в с. Глоджево. Основно-

то си образование завършва в с. Глоджево. За-
почва да се състезава с борба като юноша. Най-
напред се е борил на мазни борби, след което 
навлиза в борбата свободен стил. 

Излиза на тепиха срещу силните на времето 
борци: Коджа Айак, Атеш Али, Ахмед Теби – 
Кювлията, Кара Ибо, Мехмед Казаков, Хюсеин 
Мехмедов, Лютви Ахмедов, Абидин Хюсеи-

нов, Сали Абдулрахман, Фикрет Нуриев, Продан Гарджев и др. 
През втората половина на 20-и век заслужено място трябва да се отда-

де на Мехмед Чакър, който преди повече от 70 г. беше първият състеза-
тел от Глоджево, участвал в организрани републикански първенства по 
борба. Така Мехмед Чакър, въпреки наличието на такива колоси в Лудо-
горието като Лютви Ахмедов, Хюсеин Мехмедов, Сали Абдулрахманов, 
успява два пъти да извоюва медали от шампионата по борба на страната 
за мъже в тежка категория. 
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Минчо антонов Гецовски
1889 – 1971 г.
Минчо Антонов Гецовски е роден в с. Му-

сина, област В. Търново през 1889 г. Завършва 
гимназия в гр. Ботевград. От 1926 г. до 1943 г. е 
главен учител в НОУ „Хр. Ботев“ с. Глоджево.

Участва активно в обществения и културния 
живот на Глоджево. И до сега се помнят него-
вите речи, рецитали, които изнася по различни 
поводи, докосващи и разтърсващи сърцето и 
душата на жителите на селото. Той е изклю-

чителен учител и високоерудирана личност. Има син Петър Антонов – 
юрист, и две дъщери: Дочка Антонова – зъболекар, и Светломира Тодо-
рова – учителка. 

Минчо Христов Димов
1925 – 1982 г.
Роден на 07.11.1925 г. в с. Глоджево. 

Основното си образование получава в родно-
то си село. От малък започва да се занимава с 
ремонт на велосипеди, мотори, шевни машини. 
Самоукият техник започва да обикаля мелни-
цата на Стоян Манев, където дядо Митьо Че-
реза е машинист. От машиниста придобива 
умения да борави с двигателя, който задвижва 
мелницата. Често пъти дядо Митьо го оставя 

да го замества в мелницата, като излиза за кратко време по друга работа. 
Впоследствие дядо Митьо Череза преминава на работа в мини Сеново и 
титуляр в мелницата остава Минчо Христов.

През 1948 г. с още няколко младежи Минчо Христов постъпва на ра-
бота в МТС Кубрат. Още същата година е изпратен в МТУ – гр. Две 
могили, където придобива диплома да работи като ремонтен работник. 
Ръководството на МТС оценява по достойнство неговите качества и го 
назначава за бригадир на тракторна бригада със седалище с. Глоджево. 
В поддръжка от бригадата влизат: 15 трактора от различни марки и 8 
зърнокомбайна. Глоджевската бригада е водеща в системата на МТС. 
Многократно е награждавана с преходно знаме на станцията и парични 
награди. През 1960 г. в съревнование за извършване на есенната сеитба 
в срок и качествено бригадата се класира на първо място в МТС. На 
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бригадира М. Христов и на личния състав на бригадата са изплатени по 
три брутни заплати.

През 1962 г. кооперативното стопанство изкупи тракторите и прикач-
ния инвентар от МТС. С тракторите и целият наличен състав на брига-
дата премина на работа в ТКЗС Глоджево. 

През 1963 г. М. Христов е назначен за началник на Техническата 
работилница. Той обедини всички механизатори, работещи и в дру-
ги отрасли, освен в растениевъдството. Той приемаше младежи, които 
изпращахме в МТУ, и така стопанството се оборудва с кадри, дипломи-
рани, с по-високи технически знания. Като началник-работилницата и 
под ръководството на главния инженер на стопанството Начо Михайлов, 
Минчо Христов въведе график за профилактични прегледи на трактори 
и товарни автомобили.

След обединяване на стопанството от Глоджево с тези от Сеново и 
Кривня Минчо Христов бе назначен за началник Техническа работилни-
ца на обединеното вече ТКЗС гара Сеново. След 1970 г. бе преназначен 
на длъжността началник Техническа работилница на АПК Сеново. Той 
успя да сплоти един добър колектив, да се сработи с механизаторите от 
Кривня и Сеново и останалите села. Този колектив изведе АПК на челно 
място в страната.

След ликвидирането на АПК М. Христов премина на работа в минноо-
богатителния комбинат на гара Сеново като началник-отдел Поддръжка. 
Тук работи до пенсионирането си. 

Михаил Стефанов Бойчинов
1928 – 2006 г.
Полковник инженер доц. Михаил Стефанов 

Бойчинов е роден на 03.06.1928 г. в гр. Жданов 
– СССР. Произлиза от работническо семейство, 
което през 1937 г. се завръща в България. Година 
след това то се заселва в с. Глоджево. Основно-
то си образование Михаил Бойчинов получава в 
с. Глоджево. Средно образование учи в гр. Русе, 
и го завършва с отличен успех в гр. Кубрат. През 

1948 г. постъпва в БНА, във ВНВ Артилерийско училище „Георги Ди-
митров“. През 1955 г. с отлична диплома завършва Военнотехническата 
академия, а през 1967 г. завършва второ висше инженерно образование. 
През 1969 г. получава научна степен кандидат на военните науки. От 
1974 г. е със звание доцент по военни науки. През 1961/62 г. специали-
зира в артилерийска академия в Ленинград, СССР. Има специализация 



438

в Москва. До 1978 г. е преподавател във Военната академия „Георги Ра-
ковски“ – София. До пенсионирането си през 1989 г. работи във ВИИСО, 
преподавател при СУ „Климент Охридски“ и във Военното издателство. 
Има над 40 научни публикации – учебници, помагала, научни разработки 
и студии. 

Членувал е в РМС, от 1955 г. е член на БКП. Участвал е в ръководства-
та на РМС и БКП.

За дългогодишна активна и безупречна служба в БНА Бойчинов по-
лучава признание и много награди – ордени и медали, поздравителни 
дипломи и др. Признанията са обобщени при пенсионирането му от 
Военната академия „Г. с. Раковски“ и Военно издателство много точно: 
„След над 40 г. служба във военния ред на БНА, повече от които – 30 г. 
като офицер и 9 г. като редактор във ВИ, ние ви изпращаме в запасното 
войнство като офицер от строя, преподавател във ВА, аспирант, редовен 
доцент, конструктор в НИИСО, редактор във ВИ. Това е само част от 
вашата многообразна и полезна дейност. Във вашата преподавателска, 
редакторска, научноизследователска и партийна дейност вие проявявате 
вежливост, топлота и грижовно отношение към хората. С умението си да 
представите своя богат арсенал на жизнен и военен опит, вие възпитахте 
цяла плеяда войници. Вие оставихте много следи в областта на редакти-
рането на много учебници и помагала. Вие бяхте единственият редактор, 
награден от редакция „АБВ“ за книга, отпечатана в библиотеката „В све-
та на военната техника“.“

Родителите на Михаил Бойчинов и брат му Николай, председател на 
Селкооп, са починали. Те дълги години са живели и работили в с. Гло-
джево. Сестра му Екатерина през 1937 г. е завършила и без прекъсване е 
работила в Химикотехнологическия институт като професор в Ленинг-
рад (Санкт Петербург), където почина през 2005 г. Съпругата на М. Бой-
чинов е технически специалист. Дъщеря му със семейството си и двама-
та внуци на М. Бойчинов живеят и работят в гр. София. 

Молла ахмед Камберов
1871 – 1945
Роден през 1871 г. Той е известен с титлата 

молла, което значи учен човек. 
Той е бил кмет на с. Глоджево от 1921 г. до 

1923 г. и е един от най-авторитетните хора в 
селото. Той не можел да се примири с обстоя-
телството, че 98 % от мюсюлманите в селото са 
неграмотни, а няколкостотин деца в училищна 
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възраст не учат и повтарят съдбите на техните бащи и деди.
 Молла Ахмед Камберов е бил активен член на БЗНС и е бил избиран 

в ръководството на Земеделския съюз в Глоджево. Когато идва на власт 
БЗНС с министър-председател Ал. Стамболийски, изгрява звездата на 
Молла Ахмед Камберов. Той има две срещи с министър-председателя, 
по време на които разяснява, че турчетата не учат и остават неграмотни. 
На първата среща иска да му се разреши като кмет да построи учили-
ще, където да учат мюсюлманските деца. Получил съгласието от прави-
телството, се връща в Глоджево и организира строителството на сграда-
та за училище, тъй нареченото Турско училище, а по-късно – Горното 
училище. За една година на обществени начала и с доброволен труд 
е построена сградата. На следващата учебна година започват да учат 
турските деца. При втората си среща той е поискал училищната сграда 
да бъде оземлена с ниви, за да може училището да се издържа и да се 
осигурят средства за заплатите на учителите, за обзавеждане на учили-
щето с учебни помагала, консумативи и др. Намира разбиране от ми-
нистър-председателя Ал. Стамболийски и училището е било оземлено 
с 300 дка ниви. При тази среща той разкрива на министър-председателя 
картината по грамотността на населението в целия Делиорман. Тогава 
министър-председателят му казва, че ще се проведе среща с кметовете 
и заможните хора от общините в Разградски окръг и съседните окръзи 
– Силистра, Търговище, Шумен и Нови пазар. Такава среща се е състоя-
ла на 11.05.1922 г. На тази среща министър-председателят дава зелена 
улица да се строят училища за децата на мюсюлманите, но като светски 
училища.

Така нашият съселянин Молла Ахмед Камберов става инициатор за 
разгръщане на широк фронт в учебното дело в Лудогорието. 

Проф. Недим Хафъз Ибрахим Генджев
Роден на 01.10.1945 г. в с. Глоджево. Основно-

то си образование завършва в гр. Кубрат. Средно 
образование учи в Селскостопанския техни-
кум – Образцов чифлик. През 1976 г. завършва 
Юридическия факултет със специалност Право 
в Софийския университет. По разпределение 
изпратен на работа в МВР – гр. Шумен, откъ-
дето през 1982 г. е уволнен дисциплинарно. 
През 1983 г. е безработен. Като юрисконсулт 
на КТМ – гр. Русе работи през 1984 – 1985 г. 
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През 1986 г. е избран за районен мюфтия на гр. Кърджали и е изпратен 
в Дамаск – Сирия, където защитава докторат. През есента на 1988 г. е 
избран за главен мюфтия на мюсюлманското изповедание в България 
със седалище гр. София. През 1989 г. по покана на бившия директор 
на Диянета г-н Мустафа Язъджъоглу завежда първата група от 26 души 
на поклонение в Мека – Саудитска Арабия. Посещенията продължават 
понастоящем. Посещения на светите места в Мека се правят при покло-
нение ХАДЖ по време на Курбан байрам. 

На 29.01.1990 г. участва като единствен мюсюлманин на НАЦИО-
НАЛНА КРЪГЛА МАСА. През 1990 г. възстановява Средното мю-
сюлманско училище „Нювваб“ – гр. Шумен. През 1990 г. открива Полу-
висшия ислямски институт в гр. София. През 1991 г. открива средните 
мюсюлмански училища в гр. Русе и гр. Момчилград.

От 1996 г. е професор по Шериатско право. През 1997 г. открива 
Частна английска езикова гимназия в Глоджево за социално слаби деца.

Административен директор е на Световната ислямска благотвори-
телна организация от 1999 г. По проекти на тази организация се раздават 
помощи на бедни мюсюлмани.

Недко Димитров Недев
1920 – 2002 г.
Роден през 1920 г. в с. Глоджево. Основното 

си образование завършва в родното си село, а 
средно образование – в гр. Кубрат. Военната си 
служба отбива в гр. Плевен. След отбиване на 
военната си служба започва да работи в магази-
на на баща си като продавач. С добрия си нрав 
привлича повече клиенти от другите магазини.

През 1944 г. е назначен като служител в 
Общината в с. Глоджево. В службата си е акура-

тен, точен, взискателен. Бързо израства и е оценен по достойнство, като 
е преназначен да води Военния отчет. Като такъв той въвежда нови кни-
ги, в които води на отчет всички лица, подлежащи на наборна служба, и 
води на отчет всеки един. 

Като служител на Община Глоджево със своята последователност на-
реди службата Военен отчет пред Военното окръжие Разград, а по-късно 
Русе между първите в окръга, за което е получавал награди. 

Хоби на Недко Димитров беше ловът. В продължение на 20 г. беше 
секретар на Ловно-рибарската дружина в с. Глоджево. Той снабдяваше 
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ловците с боеприпаси и оръжие. Имаше силно развито чувство за хумор. 
Пенсионира се през 1980 г. И като пенсионер продължаваше да ходи на 
лов с ловците от ловната дружина.

Никола Димитров Рахов
Роден на 27.10.1932 г. в с. Глоджево. Се-

мейството му се е преселило в с. Глоджево от 
Дряновец, Разградска околия. След отбиване на 
военната си служба постъпва на работа в МТС 
Кубрат, откъдето е изпратен през 1956 – 1957 г. 
в МТУ гр. Две могили, Русенска област, в 
Школата за обучение на механизатори. След 
завършването на обучението е назначен за 
тракторист комбайнер в състава на тракторната 

бригада, която работи в Глоджево.
Като механизатор той се проявява с усърдие и отговорност към по-

верената му машина и през втората година по натоварване на трактора 
той е между първите не само в Глоджево, но и в МТС Кубрат, за което 
е награден. Ръководството на МТС, виждайки неговите организаторски 
способности, го издига през 1961 г. на длъжността механик в тракторна-
та бригада. На следващата – 1962 г., ТКЗС Глоджево изкупи машините 
от МТС. Тракторната бригада с личния си състав остана в Глоджево. УС 
на ТКЗС преназначи Никола Рахов на длъжност тракторен механик към 
стопанството. Като такъв той работи цели 30 години – от 1962 до 1992 г. 
През този период той обучи много младежи, които останаха да работят 
в ТКЗС като механизатори. Участва активно в изграждането на новата 
организация на труда и внедряването на нови технологии в стопанство-
то, прояви се като рационализатор и внедри много новости при експлоа-
тацията на тракторите и зърнокомбайните. Той пръв в Разградски окръг 
внедри експлоатацията на кукурозокомбайн „3 май“ през 1965 г. Беше 
командирован в съседните стопанства и ДЗС Разград за оказване на по-
мощ. 

По натоварване на машината се нареди на първо място в страната и 
за това постижение беше награден с Народен орден на труда – златен, 
връчен лично от зам.-министъра Върбан Джамбов, отговарящ за меха-
низацията в селското стопанство в България. 

Сега е на 84 г. (към 2016 г.), но отново държи чука и гаечния ключ. 
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Осман Хюсеинов Джинниев 
Роден през 1954 г. в с. Глоджево, Кубратска 

околия. Основното си образование завършва 
в родното си село. През 1973 г. завършва Ве-
теринарномедицинския техникум в гр. Ловеч. 
Военната си служба отбива в Главно управле-
ние на Строителни войски през 1974 – 1975 г. 
От 1976 г. до 1981 г. е секретар на Общинския 
комитет на комсомола в с. Глоджево. През 1981 
– 1982 г. е началник на шивашкия цех към ПК 

„Защита“ с. Глоджево. 
Председател е на клонова потребителска кооперация „Защита“ с 

център Сеново, заместник-председател на РПК Сеново, отговарящ за 
промишлеността и изкупуването.

От 1991 г. до 1997 г. е председател на ПК „Защита“ с. Глоджево. Той 
се изявява много добре в шивачеството. През 1987 г. е основател и първи 
директор на шивашка фабрика „Коста Момчилов“ с. Глоджево към за-
вод „Дружба“ гр. Варна със 120 работници. От 1998 г. се занимава с 
частен бизнес. Има фабрика за шивашки изделия „Стилеси“ ЕООД с 50 
работници. Произвежда готова конфекция и изнася за Германия, Англия, 
Франция и други страни.

Съвместява основните си задължения във фирмата със спортната дей-
ност на територията на Глоджево и региона. Осман Джинниев е спортен 
организатор към ОС на БСФС гр. Разград за община Сеново. Ръково-
ди физкултурното дружество „Георги Бенковски“ с. Глоджево, по-късно 
преименувано в Клуб за физкултура и спорт „Устрем“. Под негово ръко-
водство е отборът, който на окръжните състезания се класира на първо 
място. Съдейства за развитието на леката атлетика, борбата и конния 
спорт в селото. В секцията по шахмат развива активна дейност, където 
той е водещ състезател. Активен футболист, участник в отбора повече от 
6 години, а впоследствие стана треньор на отбора. 

Активно участва в обществено-политическия живот на с. Глоджево. 
От 1976 г. до 1981 г. е секретар на Общинския комитет на комсомола. 
Бил е член на УС на ПК „Защита“. Избиран е за общински съветник. А 
през 1988 г. е избран за кмет на с. Глоджево и положи много усилия за 
благоустрояването на населеното място.

За тази негова дейност многократно е награждаван с грамоти, поздра-
вителни адреси. Награден е със сребърен медал за заслуги в областта 
на търговията и сребърна значка на ОС на БСФС за успехи в спорта и 
физкултурата.
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Пенчо Дяков Пенев
1924 – 1998 г.
Роден на 07.12.1924 г. в с. Глоджево, 

Кубратска околия. Основното си образование 
завършва в родното си село. Продължава обра-
зованието си в Мъжката гимназия гр. Разград. 
Завършва висше образование със специалност 
Икономика в института „Карл Маркс“, София. 

След завършването си като висшист и ико-
номист е назначен за директор в ПК „Защита“ 

с. Глоджево. След тригодишен престой в кооперацията е привлечен на рабо-
та в Районния кооперативен съюз гр. Кубрат за служител в счетоводството. 

Той е с леви убеждения. Още като юноша е активен член на РМС. 
Участва във всички общоградски мероприятия.

От 1952 г. е привлечен на работа в Околийския комитет на БКП 
гр. Кубрат като инструктор, по-късно е издигнат за секретар на Око-
лийския комитет на БКП гр. Кубрат, отговарящ по организационните 
въпроси. Тук той развива активна политическа дейност и оказва осеза-
телна помощ на партийните комитети по селата. 

При реорганизацията 1959 – 1960 г. Разград стана окръг. Пенчо Дяков 
е номиниран и назначен за началник на отдел Материално-техническо 
снабдяване гр. Разград, впоследствие – и директор. В качеството си на 
директор той успява да достави всички стоки и консумативи, необходи-
ми за развитието на окръжната икономика. 

От 1965 г. е избран за кмет на община Разград. Кмет на общината е три 
мандата. Положи много грижи за благоустрояването на града, управлението 
на труда и усъвършенстване на дейността на общинските служители. 

Общественик по душа, той и след пенсионирането си на обществени 
начaла оказваше помощ при провеждане на различни мероприятия.

Петко Костадинов Ковачев
1898 – 1990
Наричаха го Глоджевския доктор, макар че 

беше медицински фелдшер. Поради своята 
голяма отдаденост на здравеопазването на хо-
рата от с. Глоджево хората ценяха Петко Кова-
чев за неговите човешки качества: скромност, 
възможност да намери правилното решение в 
трудни ситуации, доброта, отзивчивост, жела-
ние да помогне, честност, великодушие, търпе-
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ние, вежливост, спокойствие. Като отплата той получи уважението и 
обичта на глоджевци.

В своята трудна професия и работа той виждаше не само начин за 
прехрана на семейството, а мисия за оказване здравна помощ на хората.

Роден на 30.05.1898 год. в гр. Добрич, в семейството на Костадин 
и Неделя Ковачеви, Петко е второ дете от петте деца на семейството. 
След завършване на образованието си в Трета прогимназия в гр. Добрич 
през 1911 год. Петко Ковачев постъпва като наборен войник от 42-ри 
набор в Седми пехотен Преславски полк. След единични войскови обу-
чения постъпва в Санитарното подофицерско училище в София, което 
завършва през 1917/1918 год. с отличен успех и получава специалност 
фелдшер с документ, издаден на негово име според Закона за опазване 
на общественото здраве 1920 год. и решение на Върховния медицински 
съвет. Участието на Петко Ковачев в Първата световна война премина-
ва като санитарен старши подофицер 1919/1920 год. в Пета дивизионна 
болница, разположена в полите на Беласица, вляво от гр. Вардар. От 
1920 год. до 01.03.1923 год. Петко Ковачев работи в аптечния склад на 
Пети пехотен дунавски полк. По време на Втората световна война е ме-
дицински фелдшер и заместник-домакин в жп болница на Българската 
армия в гр. Скопие.

През 1921 год. Петко Ковачев получава седем дни домашен отпуск от 
Пети пехотен дунавски полк и се венчава в Русе, в църквата „Св. Трои-
ца“, за Еленка Маринова Иванова. След демобилизацията след Първата 
световна война младото семейство на Петко Ковачев с двумесечната си 
дъщеря Николина се установява в с. Глоджево, той работи като меди-
цински фелдшер.

Петко Ковачев като активен деятел членува в различни организации. 
Бил е член на Дружеството на бойците от фронта. От 1925 до 1933 год. 
членува в Съюза на санитарния и ветеринарния персонал в България. 
Член е на дружество ,,Добруджа“. Петко Ковачев използва всяка минута 
за активен живот: работи, чете, ходи на лов, участва в културния живот 
на с. Глоджево. Когато му остане свободно време, той го посвещава на 
лова и книгите. Той е бил активен член на читалище „Просвета“ с. Гло-
джево, на което е бил и читалищен секретар. Не остава встрани и при 
построяването на църквата ,,Св. Параскева“ в с. Глоджево. Като член на 
църковното настоятелство в с. Глоджево за периода 1929 – 1948 год. се-
мейството на Петко Ковачев става дарител при обзавеждането на ново-
построения храм. Макар и напуснал селото, Петко Ковачев не прекъсва 
връзката си със с. Глоджево. През 1949 год. Петко Ковачев става член на 
ТКЗС „Житница“ с. Глоджево. 
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През годините Петко Ковачев е активен член на Дружеството на 
здравните деятели в Русе, където е бил и касиер през 1944 г., а по-късно 
е и деятел на Българския червен кръст (1952 – 1954 г.). 

Ерудиран, интелигентен, широко образован, с богата душевност, той 
притежаваше широки езикови познания, владееше отлично говоримо и 
писмено пет чужди езика – румънски, руски, турски, френски, испански. 
Притежаваше голяма и богата библиотека, като голяма част от нея е за-
пазена и сега. Винаги се е старал да бъде в течение на новостите в меди-
цината. Дори и в напреднала възраст запази този интерес. Той считаше, 
че личното развитие е неделимо от професионалното.

Животът на медицинския фелдшер Петко Ковачев протича в служба 
на опазване здравето на хората. Винаги е правил едно, при това отлично: 
лекувал е хората! И днес Петко Ковачев – фелдшерът, се помни с делата 
си, с пълноценно изживения си деветдесет и две годишен живот. 

Проф. д-р Елена Георгиева, внучка на Петко Ковачев

проф. д. т. н. инж. Петър Димитров Димитров
Роден е на 01.05.1951 г. в гр. Русе. Средно 

образование получава в русенската Математи-
ческа гимназия. През 1978 г. завършва висше 
образование във ВТУ Русе, със специалност 
Селскостопанска техника и квалификация ма-
шинен инженер. Специализирал е във Франция 
и Румъния. 

В периода от 1978 г. до 1987 г. работи като 
инж. механик и главен инженер в АПК гр. Ве-
тово, Русенска област, както и като главен 
инженер на Захарен завод гр. Русе. През 1987 г. 

след конкурс е назначен за научен сътрудник по механизация на проти-
воерозионните мероприятия към секция „Ерозия на почвата“ на Инс-
титута по почвознание „Никола Пушкаров“, София. И започва работа в 
опитната станция по борба с ерозията в гр. Русе, на която през 2000 г. 
става ръководител. През 1995 г. му е присъдена научна и образователна 
степен доктор. През 1999 г. е хабилитиран в научно звание старши нау-
чен сътрудник втора степен (доцент), а през 2008 г. – старши научен 
сътрудник първа степен (професор). Паралелно с изследователската ра-
бота се занимава и с преподавателска работа в Аграрно-индустриалния 
факултет към Русенския университет „Ангел Кънчев“. През 2007 г. е 
избран за редовен доцент в катедра Земеделска техника на Русенския 
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университет, а в началото на 2009 г. е назначен за професор по научна 
специалност Мелиорации, включваща Почвена ерозия и борбата с нея. 
През 2016 г. му е присъдена научна степен доктор на науките по научна 
специалност Механизация и електрификация на растениевъдството. 
В университета води дисциплините Опитно дело, Противоерозионни 
технологии, Проектирани и специализирани технологии в земеделието, 
Технологии и техника за мелиорации и напояване.

Научноизследователската му дейност е свързана с решаване на пробле-
мите на механизацията на противоерозионните действия за защитата на 
почвата от деградационните процеси и със запазване и възстановяване 
на почвеното плодородие в земеделските земи. Създал е технологии за 
производство на зърнено-житни култури на наклонени терени, както и 
система земеделски машини за борба с водната ерозия, уплътняването 
на почвата и загубата на почвеното органично вещество. Разработил е 
методики за оценка на възможностите на почвозащитната земеделска 
техника, както и на нейната противоерозионна и енергийна ефективност 
на нови показатели за това. Резултатите от изследванията му са отразени 
в повече от 150 научни публикации у нас и в чужбина, три монографии, 
десет книги, четири учебника, шест признати технологии, седем изобре-
тения, пет рационализации и шестнадесет внедрени научно-творчески 
постижения в областта на селското стопанство. Негова разработка (в 
съавторство) е наградена със златен медал на международното изложе-
ние „Агра 2009“. Има участие в над 35 научни проекта и договорни за-
дачи, финансирани от национални ведомства и от Европейския съюз. 

Член е на Съюза на учените в България, на Управителния съвет на Асо-
циация по устойчиво земеделие Русе, на Научния съвет на ИЗС Образцов 
чифлик – Русе, на Международната организация по Почвообработка и 
изследване ISTRO и на Европейската организация по защита на почвата 
ESSC.

Петър Попов
Кмет на Глоджево от 1911 г. до 1918 г. Това е кметът, който според 

преданието е обединил Долната и Горната махала след пристигането на 
преселниците от Върбица, Шуменски окръг, тези от Мусина, Търновско, 
Ново село, Русенско, и новодошлите от капанските села – Кривня, Сено-
во, Дряновец, Гецово, Побит камък, Топчии, Каменово и Разград. 

При преброяването през 1880 г. жителите на селото са 2280 души. 
Благодарение на политиката на Петър Попов населението се увеличава с 
1056 души, или 46,6 % и наброява 3306 души. 

Това е кметът, от когото започва единението на населението, неговата 
просвета и се поставят наченките за ред в общината. През 1918 г. за-
почва шосиране на пътя към Кубрат и благоустрояване на селото. 
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Радка Костадинова Радева
Споделям с вас, глоджевци, своите спомени:
„Родена съм в китното Лудогорие, а още 

по-точно в село Глоджево, в края на 30-те го-
дини – миналия век. Тогава там живееха тихи, 
скромни и работливи хора. Нямаше побоища, 
скандали, кражби. Никой не се заключваше. 
Пускат резето – и цял ден на полето. Вечер хо-
рата се прибираха с песни, а конете препускаха 
в надпревара.

Когато бях малка, и аз много обичах да пея. 
Като наближеше времето нашите да се приберат от нивата, аз се качвах 
на ореха и там ги чаках с песен, докато чуя характерното дрънкане 
на нашата каруца, скачах долу и хуквах, за да ги посрещна. Това бяха 
най-щастливите ми детски мигове.

Основното си образование получих в Глоджево. Съхранила съм мно-
го мили спомени за съучениците си и за учителите. После постъпих в 
Девическата професионална гимназия „Недка Ив. Лазарова“ в Русе.

Русе е градът на моята младост и първа любов. Там срещнах съпруга 
си Петър Петров – моряк – капитан от дунавския флот. Само две години 
след женитбата семейството ни се премести в София.

Родиха ни се две прекрасни деца – Галина и Андрей. И нали Бог изби-
рал най-добрите, той ми отне Галя.

Докато децата бяха дребни и аз трябваше да ги гледам, насочих вни-
манието си към периодичния печат, за да реша към кои издания да се 
ориентирам.

Много скоро името ми започна да се появява в печата, и то с най- 
трудния жанр – късия разказ, есета, репортажи и др.

През 1960 година започнах работа в Българското национално радио, 
където минаха почти три десетилетия от най-активния ми живот. То ми 
даде много познания, до каквито иначе никога нямаше да стигна. Радио-
журналистическата школа даде форма на материалите, с които участвах 
в програмите му.

През 1991 година издадох документалната повест „Паметта на време-
то“, а през 2005 я последва „Баба Радица и внучката ѝ Ралица“ – детски 
приказки. По-късно се появи сценарият за филм „Листопади, листопа-
ди...“. Той предизвика голям интерес, но значителната сума за реализа-
цията му го остави на заден план. През 2010 година се появи и романът 
„Влюбени пчели“. Много скоро – 2013, го последва и романът „Плачът 
на облаците“. Толкова се вълнувах!

Но малката книжка „Делирадевци“ раздвижи максимално читателите 
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ми. И знаете ли защо? В нея се бяха прегърнали мъдростта на старите и 
ентусиазмът на младите. 

А всъщност през целия си живот бях вдъхновена от Глоджево с него-
вата пищна красота и добрите му хора.“

Ружди Юксел Ружди
2011 г. – Спортист № 1 с 

увреждания за 2011 година.
2012 г. – Участва на Олимпийски-

те игри в Лондон.
2015 г. – Световна купа за мъже 

– Сочи, Русия, първо място диск – 
36,50 м, първо място гюле – 11,80 м.

2015 г. – Световно първенство 
мъже – Катар. Първо място гюле – 
11,81 м, рекорд на шампионата.

2016 г. – Световен шампион, 
Европейско първенство мъже – 
Италия, гр. Гросото. Първо място 
гюле – 12,04 м, което е световен 

рекорд, първо място диск – 39,33 м.
Отличен за най-добър спортист с увреждания на България по време 

на церемонията Нощта на шампионите, организирана от Министерство-
то на младежта и спорта. 

Салим Вели Саравели
Роден на 06.05.1953 г. в с. Глоджево. Основно-

то си образование завършва през 1968 г. в НОУ 
„Христо Ботев“ с. Глоджево, а през 1968 – 1972 г. 
учи в Икономическия техникум в гр. Разград. 
Висшето си образование завършва в Икономи-
ческия институт гр. Варна 1974 – 1978 г. 

Трудовата си дейност започва в АПК Сеново 
през 1978 г. Отначало е началник Планов отдел 
до 1980 г. и след това до 1990 г. е преназначен 
за главен икономист. Работи като главен счето-

водител на ТКЗС Глоджево от 1990 г. до 1991 г.
Кмет на кметство Глоджево през 1991 – 1992 г.
От 1992 г. до 1995 г. е председател на ТКЗС в ликвидация. Председа-

тел на ТКЗС „Житница“ с. Глоджево е от 1996 г. до 2006 г.
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От 2006 г. до 2015 г. работи на държавна работа като началник 
Общинска служба Земеделие гр. Ветово, област Русенска. 

Симеон Петков Колев
1920 – 2006 г.
Роден в с. Глоджево през 1920 г. Основно-

то си образование завършва в родното си село, 
а средно образование получава в гр. Кубрат. 
Военната си служба отбива в гр. В. Търново. 

Завръщайки се от казармата, се включва 
в самодейния колектив в читалището. Той 
съвместява всички форми на художествената 

самодейност: артист, хорист, рецитатор, четец в библиотеката, участва 
във всички мероприятия, които читалището провежда. 

През 1945 г. е назначен за секретар на читалището. Като секретар той 
организира два състава към читалището – един български хор с ръково-
дители д-р Евгений Назъров и Труфка Цонева, и турски състав с ръко-
водител Музекя Генджев. Тези два състава през 1952 г. се класираха на 
първо място в Русенска област, участваха в събора в Копривщица. Само-
дейците се изявиха не само на глоджевска сцена, но и в съседните села.

Библиотеката има раздадени най-много книги за прочит на населе-
нието. В читалищния салон трудно може да се намери свободен ден. 

Секретарството на Симеон Петков беше „Златен век“ на глоджевско-
то читалище.

За тази му всеотдайност към читалищната дейност Симеон Петков 
е оценен по достойнство и е награден с орден „Св. Кирил и Методий“. 
След пенсионирането си се изсели в гр. Разград. 

Станчо Димитров Йовчев
1901 – 1966 г.
Роден на 21.09.1901 г. в с. Осенец, Разградска 

околия. Основното си образование завършва в 
родното си село, средно образование получа-
ва в гр. Разград, в Мъжката гимназия. Учи и 
завършва Учителския институт в гр. Шумен. 
Назначен е за прогимназиален учител в с. Гло-
джево на 21.09.1926 г., след което до края на 

живота си остава глоджовец.
Станчо Димитров в продължение на 31 години – от 1927 г. до 1958 г., е 

директор на прогимназията в с. Глоджево. Строг, взискателен и всеотдаен 



450

на учителската професия, той възпитава и просвещава учениците си. 
Неговите ученици, когато отиват да учат в различни гимназии, се отли-
чават със своите знания по математика, физика, химия. Неслучайно 
гимназиалните учители са питали добрите ученици кой им е преподава-
тел по математика. Като кажат, че това е Станчо Димитров, те веднага са 
отговаряли – неговите ученици се отличават между останалите ученици. 
В училището имаше респект от директора. В провеждането на учебните 
занятия не се правеше компромис, дисциплината беше на високо ниво. 

Избиран е за председател на ПК „Защита“ с. Глоджево, избиран е и за 
съветник в Общината.

Станчо Димитров е не само учител, той е и общественик. Бил е в про-
дължение на 21 години председател на УС на читалищното ръководство. 
През неговото председателство е изградена читалищната сграда. Той е 
бил силно изявен самодеец в читалището. Участва в театралната гру-
па. Най-сериозните и тежки роли от постановките са оставяли на него. 
Изнасяше сказки и реферати за бележити дати и видни личности. Той 
беше надарен оратор. Ние, неговите ученици, още си спомняме речите, 
произнасяни от него в читалищния салон.

Ерудиран, образован, авторитет в просветните среди, уважаван от ця-
лото население на Глоджево. Изявен общественик.

Стефан Симеонов Иванов
1907 – 1994 г.
Роден на 07.04.1907 г. в с. Лозен, Велико-

търновски окръг. Завършва средното си обра-
зование в родното си село. Средно образование 
завършва в гр. Горна Оряховица, Търновско. 
Висше образование завършва в Учителския 
институт в гр. В. Търново. В спомените си за 
първите впечатления от с. Глоджево, след като 
вижда сламените къщи, кривите и прашни ули-
ци, а населението 98 % неграмотно, не знае и 

не говори български език, той пише: „Пълно разочарование“, в сравне-
ние с неговото село – Лозен. Но независимо от първите му впечатления, 
той е назначен за учител на 14.09.1927 г. и остава за цял живот в с. Гло-
джево. Като учител той подготвя първите отделения за преминаване в 
по-горните класове, взискателен не само към учениците, но и към техни-
те родители. Изисква да се занимават с учението на децата си. Цели 40 
години той учителства в Глоджево. През това време е основен учител, 
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за разлика от колегите му, които след няколко години се местят в други 
училища. Стефан Симеонов поддържа идеята да се открие трапезария за 
бедните ученици. През най-трудните военни години, при най-високата 
оскъдица на продукти, и то на висока цена, трапезарията функционира. 
Стефан Симеонов не е само учител. Той взема активно участие при огра-
мотяването на населението в селото, води кръжок по български език, 
пропагандист е на партията, води учебни форми. 

Той е взел участие като секретар на читалището при проектиране, фи-
нансиране и строителство на читалището. Повече от 20 години е секре-
тар на читалището. Организира самодейците при изнасяне на пиеси, са-
тирични сбирки. Утвърден общественик, участва във всички начинания, 
които се провеждат в селото, и в много случаи е техен идеолог и възпи-
тател.

Стоян Василев Каравасилев 
Роден в с. Дряновец, Разградска околия, през 

1935 г. Семейството му се премества в с. Гло-
джево. Основното си образование завършва 
в Глоджево. На 19 години постъпва и отбива 
военната си служба като гвардеец в София. 
След 3 години служба е уволнен с чин сержант. 
През 1958 г. завършва държавна треньорска 
школа в Спортната академия гр. София по ко-

нен спорт. След завръщането си от школата той постъпва на работа в 
кооперативното стопанство. Съчетаваше работата си в стопанството със 
спортната дейност. Той активизира спортното дружество, като сформира 
група младежи и започна да ги обучава в конна езда. Ръководството на 
хиподрума от гр. Русе, оценявайки по достойнство неговите постижения 
в с. Глоджево, го привлича на работа в гр. Русе. Осигуряват му жилище и 
той започва спортна работа на хиподрума в Русе. Първоначално тренира 
с два коня – единият Пагон и вторият Есетра – конкурипични коне. С кон 
Пагон още през 1963 г. покрива майсторска норма и е обявен за майстор 
на спорта. На следващата година е привлечен на работа в Националния 
хиподрум в гр. София. Веднага е включен в националния отбор по ко-
нен спорт. Като национален състезател е участвал в много междуна-
родни турнири по езда: Полша, Румъния, Чехия, Унгария и Турция. В 
края на кариерата си е бил треньор на русенската школа на окръжния 
хиподрум. Като състезател и треньор е получил много награди – купи, 
Народен орден на труда – златен, златни медали от състезания и значки 
за успешното му представяне.
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Стоян Стефанов Недев
1928 – 1998 г.
Роден през 1928 г. в с. Глоджево, Кубратска 

околия. Средното си образование завършва 
в гр. Добрич. Започва работа с ПК „Защита“ 
с. Глоджево като служител. Активен член е 
на РМС и по-късно – негов секретар. Отбива 
военната си служба в гр. Плевен. Произведен 

е в чин ефрейтор. След завръщането си от казармата постъпва на рабо-
та в Потребителната кооперация. През 1950 – 1951 г. е избран за кмет 
на с. Глоджево. През 1953 г. е избран за председател на ПК „Защита“ 
с. Глоджево. Служи цели 10 години, след което през 1964 – 1967 г. е 
избран втори мандат за кмет на Глоджево. През неговото управление са 
асфалтирани главните улици и по-главните пътни отсечки до центъра.

След 1967 г. отново е избран за председател на ПК „Защита“. През 
неговия мандат кооперацията е обявена от ЦКС за национален първенец. 
От Глоджевската потребителна кооперация идваха да пазаруват от села-
та: Смирненски, Сеново, Равно. 

През 1981 г. е привлечен на профсъюзна работа – председател на 
проф съюза АПК Сеново. Членовете са 7000, работата е огромна, той се 
справяше успешно и профсъюзът на АПК беше между първите в окръга. 
Пенсионира се през 1975 г. И като пенсионер участваше във всички ме-
роприятия, провеждани в селото.

Сюлейман адем Паша
Роден на 05.02.1957 г. в с. Глоджево. Основно-

то си образование завършва в родното си село, 
а средно – в спортното училище „Хан Аспа-
рух“ в Разград. Спортната си кариера започва на 
13-годишна възраст. На проведеното окръжно 
първенство през 1971 г. той се състезава по сво-
бодна борба и става шампион в категорията си. 
На следващата година участва в републикански 
шампионат в гр. Кърджали и печели бронзов ме-

дал.
След това работи в РМЗ гр. Дряново, ДАП Сеново. Постъпва в ка-

зармата през 1976 г. в София, квартал „Обеля“, в Строителни войски. 
Навсякъде, където е работил, той продължава да се бори в категорията 
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си до 68 кг и побеждава.
От 1992 г., след завръщането си от казармата, е поканен от ОК на 

БСФС да оглави отбора по борба в Глоджево. 24 години вече Сюлей-
ман Паша води борците от Глоджево. Той създаде школа за подрастващи 
борци, а най-надеждните изпращаше в спортните училища в Разград и 
Русе. Там те се обучаваха на по-високо ниво. Неговите питомци в годи-
ните, през които той е треньор, спечелиха различни награди: 22 златни 
медала, това значи 22 първи места, сребърни – 15, и бронзови – 27, или 
всичко 64 медала. 

Днес Спортен клуб по борба гр. Глоджево е един от уважаваните клубо-
ве в страната с много сериозни успехи на вътрешния тепих и с поглед към 
по-нататъшния си принос към Националната спортна федерация по борба. 

Тези успехи се дължат на треньора Сюлейман Паша.

Тодор Христов Тодоров
Роден през 1961 г. в с. Глоджево. Завършва 

основното си образование в родното си село. 
Учи в спортното училище гр. Разград с ди-
ректор Тончо Георгиев. Отбива военната си 
служба в Армейската школа за високо спортно 
майсторство „Чавдар“ гр. София. През 1985 г. 
записва ВИФ – София. Прекъсва следването 
си в 3-ти курс и започва спортна кариера като 
треньор по лека атлетика в спортното училище 
„Хан Аспарух“ гр. Разград. 

Спортни постижения на Тодор Тодоров са: балкански вицешампион 
на 10 км спортно ходене на писта – гр. Солун, Гърция; Международен 
турнир с участие на състезатели от Франция, България и Югославия по 
лека атлетика в Париж в дисциплина 10 км спортно ходене на писта, 
класирал се е на 3-то място; Международен турнир по спортно ходене в 
гр. Хамбург, Германия, където покрива нормата за майстор на спорта на 
20 км шосе; Национален шампионат по спортно ходене на 50 км. Покри-
ва изискванията за майстор на спорта с резултат 4 часа, 19‘ и 50‘‘. 
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Тончо Иванов Георгиев
1931 – 2009 г.
Роден през 1931 г. в с. Топчии, Разградска 

околия. Основното си образование завършва 
в родното си село. Започва да учи в Мъжката 
гимназия гр. Разград, но се прехвърля и про-
дължава да учи в Педагогическо училище в 
гр. Силистра и получава диплома за средно 
образование. След това завършва Учителския 
институт в гр. Шумен. През 1956 г. е назначен в 
НОУ „Хр. Ботев“ за учител по физическо възпи-

тание. Учи задочно и завършва успешно Спортната академия ВИФ, гр. Со-
фия.

Тончо Георгиев работи 10 години в с. Глоджево – като учител 4 години и 
като директор 6 години. Тих, скромен, работлив, диалогичен. Той стана лю-
бимец на ученици, учители, родители и цялата общественост на с. Глоджево.

Той успя да организира отбора по колоездене, спортно ходене, ориенти-
ране, баскетбол, футбол и основно отбора по борба. Водеше подготовката 
и системните тренировки с учениците. Много бързо се разнесе славата на 
глоджевските отбори – на провежданите спартакиади Глоджево побежда-
ваше. В основата на тези победи стоеше директорът на училището в с. Гло-
джево – Тончо Георгиев. За този възход на спорта се заговори в Окръжния 
отдел Просвета и в ОС на БСФС. Неговите възпитаници се явяват не 
само на републикански първенства, но и на международни състезания. 
Тодор Христов Тодоров, възпитаник на училището от с. Глоджево, стана 
балкански шампион по спортно ходене на 50 км. Още по-големи са успе-
хите на възпитаници в колоезденето: Христо Димитров Петров, ученик от 
глоджевското училище, стана окръжен първенец по колоездене и бе привле-
чен за треньор на младежкия национален отбор по колоездене. А успехите 
на възпитаниците в спорта борба на Тончо Георгиев са още по-големи, те 
се изявяват на окръжно ниво, републиканско ниво и на международния 
тепих. Борците от Глоджево завоюваха 22 златни медала, сребърни – 15, 
бронзови – 27. Всичките тези медалисти започнаха своята начална подго-
товка при Тончо Георгиев. Той беше инициатор за построяване на първия 
тепих по борба в Глоджево и за издирване на талантите. Усилията на тази 
ерудирана личност – Тончо Георгиев, бяха оценени много високо и затова 
той беше привлечен в окръжния център за заместник-председател на ОС 
на БСФС, а после – за директор на спортното училище „Хан Аспарух“ в 
гр. Разград. На 78-годишна възраст през 2009 г., след продължително бо-
ледуване, почина в гр. Разград. 
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Труфка Цонева ангелова
1934 г. – ?
Родена през 1934 г. в с. Глоджево. Основно-

то си образование получава в родното си село. 
Учи и завършва успешно Педагогическото учи-
лище за детски учители в гр. Русе. 

Детската градина в Глоджево е открита през 
1957 г., но тя се помещава в малки сгради като 
къщата на Захари Манев, сградата в двора 
на Петър Димитров (Архиваря). Сградите са 

малки и не могат да поемат потока от деца.
Тогава се решава детската градина да се настани в „Горното учили-

ще“, сграда, която след сливане на училищата в едно НОУ „Хр. Ботев“, 
е свободна. За директор е назначена Т. Цонева. Обособяват се 3 групи 
със спални, сервизни помещения, учителска стая, офис, складово по-
мещение. В тази детска градина Т. Цонева развива образцова работа с 
грижите и образованието на децата. За подхода и грижите към децата се 
заговори сред населението. Всеки искаше детето му да посещава детска-
та градина. Родителите виждаха как бързо и интелектуално порастват 
децата в детската градина. Получи се наплив към детската градина. Ока-
за се, че помещението е тясно за децата на Глоджево. Започва се строеж 
на нова сграда, която е официално открита на 07.11.1975 г. За директор 
на Обединеното детско заведение е преназначена Труфка Цонева, която 
работи до пенсионирането си. ОДЗ започва със 7 групи, 5 гр. с деца от 
3 г. до 5 години (140 деца) и 2 гр. с деца от 1 г. до 3 години (56), всичко 
196 деца. През есента на 1980 г. с решение на ИК на СНС става обедине-
ние на целодневните детски градини под едно ръководство. Групите са 
от 1 до 6 г. – 8 групи с 208 деца, а от 1 г. до 3 г. – 4 групи със 114 деца, или 
всичко 322 деца. Всичко това стана възможно, защото новопостроената 
сграда имаше всичко необходимо, за да функционира добре: богат мето-
дичен кабинет, физкултурен салон, учителска стая, кухненски блок, пе-
рално помещение, което даваше възможност за отглеждане, възпитание 
и обучение на децата. Директорката сплоти колектива и всеки си знаеше 
задълженията и ги изпълняваше стриктно. Детската градина има свое 
знаме и химн. Труфка Цонева и колективът от 20 служители, учителки, 
лели, чистачки, медицински фелдшер изведе ОДЗ Глоджево на първо 
място в Русенски окръг. 

Т. Цонева съчетаваше служебната си работа с обществено-полити-
ческия живот на селото. Тя бе диригент на хора в читалището, на групи-
те за солово изпълнение на песни. Тя бе активен член на БЧК и на ОФ. 
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Фейзула Хаджи Хафузов
Роден в с. Глоджево в края на 19-и век. 

Произхожда от знатен род. Баща му Физула е 
бил хаджия. Той е заможен земеделски стопа-
нин, притежава 300 дка обработваема земя, ня-
колко чифта работни коне и волски впрягове, 
притежава голямо стадо овце. 

Взема активно участие в обществено-по-
литическия живот на селото. Избиран е за съ-
ветник в Общината. Председателствал търгове 

за отдаване под наем на земите от държавен поземлен фонд, разпределе-
нието на сечищата за дърва на населението. 

Избиран е два мандата за кмет на община Глоджево. През първия му 
мандат (1926 – 1929 г.) е построена сградата на Общината, за времето си 
най-красивата сграда на Община в Русенска област. Втори мандат е кмет 
през 1931 – 1933 г. 

Има индикации, че негов прадядо е строител на Малката джамия, 
според сведения на Феликс Каниц, посетил Глоджево през 1874 г.

Семеен, има дъщеря Назифе и двама синове – Физулла и Аптула. 
Бившият мюфтия на Република България и председател на Висшия мю-
сюлмански духовен съвет на мюсюлманите от мюсюлманското хане-
бидско изповедание е негов внук. А праправнукът на Фейзула Хаджи 
Хафузов – Ибрахим Генджев, представлява Световната ислямска орга-
низация в Република България.

Фикрет Мехмед Ислям
Роден на 05.05.1959 г. в с. Глоджево. 

Основното си образование завършва в родно-
то си село, а средно образование придобива 
в Образцов чифлик Русе през 1974 – 1978 г. 
Отбива военната служба в гр. Стара Загора от 
05.10.1978 г. до 25.12.1980 г.

През 1981 г. започва работа в МОК „Димитър 
Благоев“ като началник-смяна, а впоследствие 
е преназначен за началник-цех „Пресово суши-
лен“ до 1989 г., до промяната на политическата 

система в България.
През 1986/1987 г. завършва Висшата профсъюзна школа в София за 

следдипломна квалификация със специалност Профсъюзите в управле-
нието и самоуправлението на икономиката.
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Избран е за кмет с мандата 1991 г. – 1995 г. Председател е на Общинс-
кия съвет гр. Ветово от 1999 г. до 2003 г. Избран е за втори мандат за 
кмет на с. Глоджево от 2003 г. до 2007 г. Привлечен е на работа във „Ве-
товска гора“ и служи от 2008 г. до 2010 г. като контрольор. 

Основател е на ДПС в с. Глоджево и е координатор на ДПС за Севе-
роизточна България. 

Христо Николов Крушков 
1931 – 2011 г.
Роден на 10.04.1931 г. в с. Глоджево, 

Кубратска околия. Основното си образование 
завършва в с. Глоджево, а средно образование 
– в Русе. Висше образование получава във ВВУ 
гр. В. Търново, с офицерски чин. Служи в Сли-
вен и Ямбол. През 1964 г. е изпратен да следва 
в Генералщабна академия в Москва – СССР. 
През 1968 г., след завръщането си, е назначен 

на длъжността Политически командир на всички военни поделения по 
южната ни граница с Република Турция. След 10 г. служба с военен чин 
полковник е привлечен на работа в МНО като началник-отдел. Христо 
Николов Крушков беше с леви убеждения.

Христо Николов Крушков съвместяваше служебните си задължения 
с обществено-политическия живот на селото и на страната. Колкото и 
да беше зает в службата, той винаги намираше време да посети Гло-
джево, да обиколи Общината, училището, читалището, да се срещне с 
обществеността на Глоджево, да се информира как се развива Глоджево 
и как живее населението му.

Христо Димитров Петров
Роден на 06.01.1951 г. в с. Глоджево. 

Основното си образование получава в НОУ 
„Хр. Ботев“ с. Глоджево. Още в ученически-
те си години участва в шампионата на окръга 
по спортните дисциплини гимнастика, лека 
атлетика, баскетбол, тенис на маса, борба, ту-
ристическо ориентиране, колоездене и др. под 
ръководството на педагога Тончо Георгиев. 

Участвал е в първата международна среща по баскетбол с отбора на 
„Жиарнатхран“ от Чехословакия. 
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Завършва средно специално образование в ТМТ „Шандор Петьофи“ 
гр. Разград, със специалност Двигатели с вътрешно горене.

Първият треньор е по баскетбол в УСШ „Руси Бухтев“. Първи тре-
ньор е в ССУ „Хан Аспарух“ гр. Разград по колоездене и треньор на 
младежкия национален отбор на България. Учи в побратимения град 
на Разград гр. Орел – СССР. Завършва института ОСХИ гр. Орел, спе-
циалност инженер в хранително-вкусовата промишленост. След завръ-
щането си от СССР е работил в СБА гр. Разград, АПК „Иван Хараланов“, 
гр. Лозница, работи в Областния народен съвет в управление Земеделие 
гр. Разград. След демократичните промени 1989 г. е директор в „Софт-
контрол“ към София за Разградска област. 

Христо Димитров е участвал в много състезания по колоездене и е 
печелил много призови места. Има много голям принос за развитието на 
спорта в Глоджево, в Разградски окръг и в национален мащаб. 

Шевкет Фейзуллов Карасюлейманов
Роден съм на 25 август 1934 г. в Глоджево, 

община Ветово, област Русе, в средно земе-
делско семейство.

Баща ми – Фейзулла Хафъз Сюлейман Кара-
сюлейманов, роден през 1904 г., за да прехрани 
многочленното си семейство, обработваше на 
изполица земя и от по-заможните селяни.

Майка ми – Фетийе Ахмедова Карасюлейма-
нова, е родена през 1905 г., почина през 1949 г. 
Сестрите ми – Шахсине, е родена през 1923 г., 

и Хюснийе е родена през 1931 г. И двете работеха в полевъдните бри-
гади на ТКЗС, а брат ми Сюлейман, роден през 1925 г., беше заварчик 
в Техническата работилница на ТКЗС. Чичо ми – Хафъз Хасан Кара-
сюлейманов, беше един от основателите на ТКЗС в Глоджево. Няколко 
години беше председател на ИК на местния народен съвет.

Основното си образование завърших в родното си село. През 
1948/1949 учебна година постъпих в българската смесена гимназия 
„Христо Ботев“ в гр. Кубрат, която успешно завърших през 1951/1952 
учебна година. През 1952/1953 учебна година постъпих във Филологи-
ческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 
специалност Турска филология.

През 1955/1956 учебна година се дипломирах и заедно със съпругата 
си Гюлтен Рюстемова Карасюлейманова, по централно разпределение, 
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бяхме назначени за учители по турски език и литература в Турското пе-
дагогическо училище „Макаренко“ в гр. Разград, където аз останах две 
пълни учебни години, а съпругата – само една, и се върна в Плевен, за да 
се грижи за дъщеря ни Гюлджихан.

От есента на 1958 г. до 01.01.1978 г. семейството ми живя и работи в 
Плевен. Около една година бях секретар на турския филиал „Сали Ше-
риф“ на Образцово народно читалище „Г. Димитров“ – Плевен. След 
закриване на филиала около една година работих като тапицер в ДИП 
„Република“ Плевен.

В продължение на 6 години в отдел Изкуство и култура на ГНС Пле-
вен отговарях за дейността на самодейния хор за школувано пеене „Тру-
дова песен“ (Хор „Катя Попова“).

От 01.01.1967 г. със звание капитан съм инструктор по културно-ма-
сова работа (връзки с обществеността) в политотдела на Плевенската 
дивизия на Строителните войски, където работих 11 години. На Третия 
републикански фестивал на художествената самодейност през 1969 г. 
войнишките самодейни колективи на Плевенската дивизия бяха награ-
дени с 11 златни медала. Между наградените бях и аз като ръководител 
на турски ансамбъл. Председателят на републиканското жури изпрати от 
Радио София специална кола за записи. Целият репертоар на ансамбъла 
се записа за излъчване по радиото.

Моите кореспонденции, очерци и репортажи се поместваха във 
вестниците „Йени ъшък – Нова светлина“, „Трудово дело“ и се класи-
раха добре.

В Плевен бях член на пленума на ЦК на БКП и съветник в Общината.
На 01.01.1978 г. бях назначен на журналистическа длъжност във 

вестника, а в Строителните войски, със звание подполковник и полковник 
Фейзуллов, работих като отговорен секретар до пенсионирането си през 
1990 г.

През това време към специалностите си – турска и българска фило-
логия, прибавих и журналистика. Членувах и в Съюза на българските 
журналисти.

Носител съм на ордените „Кирил и Методий“ и Орден за заслуги към 
Строителните войски.

През 1990 г. регистрирах в съда фирма за превод и легализация на 
документи ЕТ „Шефар“ и „Шефар ООД“, които продължават да ра-
ботят. Освен обикновените клиенти, обслужваме големи български и 
чуждестранни фирми с преводи на всички европейски и азиатски езици.

Дъщеря ми – Гюлджихан Фейзуллова (Юлиана Чинарова), родена 
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през 1957 г., завърши Медицинската академия в София, 10 години рабо-
ти като лекарка в София, а от 1990 г. работи като лекарка в Париж. Синът 
ми – инженер Гюнай Фейзуллов, роден през 1962 г., завърши електро-
ника и автоматика в МЕИ София, работи като преводач и управител на 
„Шефар ООД“.

Снаха ми – проф. Мария Орбецова Фейзуллова, е началник клиника 
Ендокринология при Медицински университет Пловдив и е зам.-декан 
на Медицинския факултет.

Внучката ми – Айлин Гюнай Фейзуллова, през 2015/2016 учебна го-
дина завърши испанската паралелка на Руската гимназия в Пловдив и е 
приета в Медицинския факултет на Пловдивския медицински универси-
тет.

В София съм участвал в няколко срещи на глоджевци, живущи в гра-
да, които бяха организирани от покойния вече Петър Минчев Антонов. 
След неговата загуба такива начинания вече няма. 

За верността на кратките автобиографични данни се подписвам.

Юсуф Карабаджак
1901 – 1975 г.
Роден в Глоджево през 1901 г. Основното 

си образование завършил в Българското учи-
лище в с. Глоджево. Детските му години са в 
много трудни времена за него. Работи нивите 
на семейството и срещу заплащане – нивите 
на чорбаджиите. Започва собствен бизнес с 
търговия на дърва – добиване на дърва за огрев 
от общинската гора и продажбата им в Русе и 

Разград. По-късно започва търговия със строителен и дървен материал.
На 25-годишна възраст се включва в обществено-политическия жи-

вот на селото. По време на Втората световна война той е общински 
съветник, активен противник на войната, разяснява сред населението 
характера на войната. В годините след 09.09.1944 г. той се включва в 
укрепването на народната власт. Става активен член на ОФ. 

През 1946 г. е назначен от Общината за контрольор по вършачките, за 
да води на отчет изпълнението на зърнодоставките към държавата. Той 
се справя много добре с изпълнението на тази отговорна работа.

През 1947 г. е избран за кмет на с. Глоджево. Той работи всеотдайно 
за изграждането на с. Глоджево като едно образцово населено място. 
Изслужи мандата си през 1947 – 1950 г. с уважение. 

Строг, взискателен, безкомпромисен, той беше стожер на властта. 
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Разпределянето на нарядните стоки на нуждаещите се извършваше 
открито, с участието на съветниците от общината и с широко участие на 
населението. Не е имало претенции, че има неправилно разпределение 
или дадени на близки и роднини на управляващите стоки. 

Пенсионните си години изживя като пчелар. Имаше собствен пчелин. 
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ПОСЛеСЛОВ

Това е моят летопис за Глоджево!
Животът ми е неделимо свързан с Глоджево и неговата благодатна 

природа, духовна и социална среда.
Човек живее с реалностите на своето време, осъзнава ги или се разми-

нава с тях, приема ги или се стреми да ги промени, но винаги трябва да 
запази своята родова памет. Родовата памет ни връща към нашите коре-
ни, към нашето незабравимо родно място, за което написах тази книга.  

Пътят, който извървях, преминава през три епохи: зараждащия се 
и налагащ се капитализъм през първата половина на двадесети век, 
държавния социализъм и реставрацията на капитализма в посткому-
нистическото и източноевропейско географско пространство.

Обръщам се назад в годините и виждам в живота си цялата палитра 
от възможни взаимоотношения с реалностите на времето. Не съжаля-
вам, че някога е имало разминаване с реалностите, защото гледната ми 
точка за избор на път в живота са били изповядваните ценности и жела-
нието ми да живея в съгласие със себе си.

Времето не промени убежденията ми за висшата хуманна ценност на 
политическия идеал за свобода, равенство и братство. И заедно с това 
разбрах, че той не може да бъде осъществен с насилие.

За мен животът е хубав с вярата в доброто, съзнателния труд и добри-
на в отношенията с хората.

Благодарен съм на съдбата, че изворите, които създават равновесие и 
хармония в живота ми, са моята идентичност на българин, християнин 
и социалист.

Съпричастен съм на кауза без политически граници в гражданското 
общество за утвърждаване на българската национална идентичност и за-
щита на българските национални интереси с уважение към всеки етнос, 
който живее в Родината ни.

Вярвам, че идващите след нас поколения ще постигнат нацио-
нален консенсус за повече българска държава, за повече българско 
производство, за всичко в името на българския гражданин.

Георги Ив. Янев
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ФОТОаЛБУМ

    
Сърп и паламарка                            Жътвар

Диканя

Вършитба на харман с диканя
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Вършитба на харман с коне

Отвяване зърно на вятър

Почистване зърно с веялка тип ,,Дебелец“



465

Вършачка – вършее снопи, отвява зърното и отделя сламата.

Зърнокомбайн – жъне, вършее, отвява зърното и нарязва сламата. 
Един зърнокомбайн среден клас за една смяна от 8 часа заменя труда на 748 ра-

ботници, в това число жътва – 300 дка – 428 жътвари, возене на снопи – 200 души, 
вършитба с вършачка – 10 смени по 12 души – 120 души. Влизането на зърнокомбай-

на в земеделието е революция в отрасъла.
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Трети прогимназиален клас – 1931 г.

След 46-годишна раздяла бившият учител Антон Симеонов, пенсионер, посещава 
училището и прави среща с учителския колектив (седналият в средата, с бастуна).
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Учители от Българското училище и Българската прогимназия 
1. Седналите от ляво на дясно: 

Петър Добрев – околийски училищен инспектор,  
Надежда г. Пенчева – прогимназиална учителка, 

Асен Прахов – русенски окръжен училищен инспектор, 
Николина Василева Попова – начална учителка, 
д-р Петър Шиваров – окръжен училищен лекар 

2. Правите – учители: 
Стефан Симеонов Иванов, Станчо Димитров Йовчев, Миряна Борисова Антонова, 

Пеню Савов Ников, Минчо Антонов Гецовски – снимка от 05.06.1942 г.

Учителският колектив на ОУ „Христо Ботев“ – третият от ляво на дясно е директорът 
на училището Димитър Харалампиев Димитров – 1987 г.
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Пиесата „Чернозем“ от Н. Фол. На сцената – Недко Димитров и Донка Ст. Паскалева, 
през 1958 год.

Пиесата „Мечи сън“. На сцената – Симеон Петков Колев и Николай Христов Крушков 
– 1959 год.

Пиесата „Чернозем“. На сцената – Иван Дочев Иванов и Симеон Петков Колев
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Пиесата „Неразделни“ – 1960 год. На снимката личат участниците: Симеон Пет. Ко-
лев, Стефан Ив. Шолов, Костадин Ив. Костадинов, Стефана Ангелова Колчева.

Пиесата „От много любов“ – 1963 год. На снимката – Недко Димитров Недев, Илия 
Ив. Караилиев, Ради Тодоров Радев, Лукан Гергов Луканов, Стефан Ив. Шолов, Събка 
Нест. Петкова, Симеон Пет. Колев, Йорданка Тод. Цветанова, Гроздан Кол. Бойчинов 

и Събка Йол. Петкова

Танцов колектив към народно читалище „Просвета“ – 1963 год. На снимката от ляво 
на дясно – Цонка Пет. Друмева, Гани Хр. Чобанганев, Недялка Геор. Шишева, Къньо 

Ст. Кънев и сестра му Велика Маринова Аладжова, 
участници на събора в Копривщица
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Самодеен танцов колектив при читалището в с Глоджево, през 1963 год. На снимка-
та: седналите мъже – Стоян Кънев, Димитър Мар. Чакъров (с кавала) и Гани Хр. 

Чобанганев, правите жени – Цонка Пет. Друмева, Кера Коцева Каравасилева, Велика 
Мар. Аладжова, Недялка г. Шишева, Рада Ив. Панова, Цонка Ганева Чобанганева, а 

зад тях – Яна Раева Гатева, Иван Пенев Топалов (цигулар), Симеон Пет. Колев, 
Донка Сим. Петкова, Коци Ив. Каравасилев, Иван Панов Чолаков

Самодеен танцов колектив под ръководството на Иван Маринов Митев – 1973 год. 
На снимката от ляво на дясно – Иван Мар. Митев, Неделчо Петров Друмев, Неделчо 

Йорданов Чолаков и др.



471

Ръководството на читалището – 2016 год. 
Зеким Сеферов – председател, а от ляво на дясно: Селиме Сейдолска – библиотекар, 

Мелят Софта – секретар, Селиме Абтиш – пом. персонал

Адем Байрактар в компанията на народния артист Никола Анастасов
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Народно читалище „Просвета“ – 1910 год.

Членове основатели на ТКЗС на екскурзия на връх Шипка – 1961 год. 
Коци Ив. Каравасилев, Иван Ив. Казаков, Христо Драг. Христов, Иван Янев, Лазар 
Костов Попов, Стефан Сим. Иванов, Неделчо Ив. Ганев, Деньо Й. Денчев, Хафуз 

Ибр. Генджев, Васил Ив. Каравасилев, Петър Пав. Николов, Павел Ненчев Барбалов, 
Стоян Ненчев Барбалов, Стоян Й. Писанцалиев, Стоян Вас. Манев, Васил Петков 
Паликрушев, Станчо Цонев Тодоров, Петко Кос. Петков, Махмуд Мехмед Пашев, 

Иван Пен. Топалов, Марин Ц. Цвятков, Костадин Рачев Костадинов, Драган Матеев 
Драганов, Пеню Ив. Топалов, Стойчо Ив. Пенев



473

Ръководството на ТКЗС „Георги Димитров“ с. Глоджево – 1962 год. От ляво на дясно: 
Мустафа Мюмюн Солаков, Георги Ив. Янев – председател, Кръстьо Андреев Ива-

нов, Кою Маринов Балканджиев, Станчо Ив. Колев, Иван Стойнев Василев, Абтула 
Юмеров Небовлу, Колю Кънев, Владо Методиев, Коста Лазаров, д-р Димитър Ст. 

Димитров, Иван Стоянов – гл. агроном

Празник Зарезан – 1965 год.
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Окръжно съвещание по експлоатация на МТП – 1967 год. От ляво на дясно: 
Начо Михайлов – гл. инж. ТКЗС Глоджево, Любомир Казаков – предс. на ОНС – 

Разград, Георги Янев – предс. на ТКЗС, Цоню Марков – секр. на ОК на БКП – 
Разград, Коста Лазаров – ръководител животновъдство, на втори план с бяла риза 

е гл. зоотехник Божидар Гавазов.

Общо събрание за награждаване на орденоносците за високи 
производствени успехи – 1982 г. 

От дясно на ляво: 
Драгомир Драганов – кмет на община Сеново, Георги Янев – председател на АПК

Наградените: Харизан Петров – председател на ТКЗС, Матей Минчев – главен зоо-
техник, Цони Велчев – главен инженер, Иван Стоянов – главен агроном, Станчо Петров, 

Петко Марчев, Кою Маринов, Добри Минков, Красимир Андреев, Стоян Колев, Крум 
Ст. Вучков, Стефан Костов, Коста Лазаров, Александър Маринов, Иван Цонев
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Първенци от производството на Разградски окръг, където е и председателят на ТКЗС 
Глоджево, на среща с първия секр. на ЦК на БКП – Тодор Живков, и члена на По-

литбюро на ЦК на БКП Пенчо Кубадински – 1967 год.

Ловната дружинка в Глоджево след успешен лов – 2015 год.
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На гости на ЛРД – с. Глоджево. От ляво на дясно: 
Цоню Марков – предс. на ЛРС Разградски окръг и секретар на ОК на БКП, Димо 

Кирилов – прославен глоджевски ловец, Велчо Велчев – предс. на ОНС гр. Разград, 
Цоню Цонев – зам.-министър на земеделието, Румен Петков – ловен надзирател, 

Ганю Ганев – предс. на ЛРД – Сеново; седналите от ляво Христо Цонев – предс. на 
ЛРД Глоджево, и Георги Янев – нач. упр. Зем. при ОНС гр. Разград

Читалищната библиотека – 1958 год.
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Пред читалищния телевизор – 1963 год.

Сградата на Здравната служба – Глоджево
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Кооперативен дом на ТКЗС

Търговска база на Искендер Келосман
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Църквата „Св. Параскева“

Административната сграда на ПК „Защита“
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Жилищен блок „Миньора“

Жилищен блок „Бреза“
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Къщата на Илия Петров, преселен от Върбица – 1881 год., построена през 1903 год. 
Сега къщата е собственост на Гюрхан Торлак.

Джамията „НЕБИ“, построена през 1840 г. Намира се в Долната махала.
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Физкултурният салон към СОУ „Христо Ботев“

Сградата на клубния отбор по борба
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Общинско управление Глоджево

Джамията в центъра на населеното място
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Шивашки цех на фирма „Карас“

Цех за алуминиева дограма „БЕНД – М компани“

Птицеферма „Карас“ – собственик Мехмед В. Карасюлейманов
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Фирма „Клас – Комерс“ – помещение на механизаторите

Електропастир за животни, собственост на Абтула Хаджихюсеин
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Шивашки цех „Стилеси“, собственост на Осман Х. Джинниев

Понеделник – Пазар гр. Глоджево – 2016 г.

Последици от дейността на ликвидационния съвет
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Търговска база „КЕНЕЛИ – 09“ ЕООД, собственост на Севинч Кенели

„ЕКСТРИМ БАР-КЛУБ“, собственост на братята Беркант и Сезер Сейдолски
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Зърноплощадка и семечистачни машини на кооперация „Житница“

Спа хотел за селски туризъм, собственост на Недим Генджев (младши)

Бензиностанция, автосервиз и пункт за техн. прегледи на МПС – на фирма „Чакъров“, 
собственост на Неджмидин А. Чакъров
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Фризьорски салон „Джино“ 
на Севим Фикрет Сулак
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Съкращения

а. е. ..................... архивна единица
АОНСУ  ............. Академия за обществени науки и социално управле-

ние
АТЦ  ................... Автоматична телефонна централа
БАН  ................... Българска академия на науките
БЗНС  ................. Български земеделски народен съюз
БКП  ................... Българска комунистическа партия
в т. ч.  ................. в това число
г., год.  ................ година
гр.  ...................... Град
ДА  ..................... Държавен архив
дка  ..................... декар
ДПС ................... Движение за права и свободи
Д-р  ..................... Доктор
ЛРД  ................... Ловно-рибарско дружество
ЛРС  ................... Ловно-рибарски съюз
МЗХП  ............... Министерство на земеделието и хранителната про-

мишленост
МПС  .................. моторно превозно средство
МТП  .................. машинно-тракторен парк
НОУ  .................. Народно основно училище
Общ. К  .............. Общински комитет
ОДЗ  ................... Обединено детско заведение
ОК  ..................... Окръжен комитет
ОК на БКП  ....... Окръжен комитет на Българската комунистическа 

партия
ОНС  .................. Окръжен народен съвет
ОТКЗС  .............. Обединено трудовокооперативно земеделско сто-

панство
ОФ  ..................... Отечествен фронт
ПК  ..................... Потребителна кооперация
СД  ...................... Спортно дружество
СОУ  ................... Средно общообразователно училище
ТКЗС  ................. Трудовокооперативно земеделско стопанство
ЦК на БКП  ....... Централен комитет на Българската комунистическа 

партия
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