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След завръщането си от Цариград Чинтулов 
учителства още около 3 години и сам напуска 
учителското поприще поради проблеми със зрението. 

Роден е в град Сливен  през 1822 г. До 16-ата си 
годишнина прекарва в родния си град, където поради 
липса на българско, посещава местното гръцко 
училище. Баща му е  много беден и не е бил в състояние 
да издържа финансово по-нататъчното учение на 
будния си син. Добри Чинтулов сам се заема с 
образованието си и през 1838 г. заминава за Търново да 
учи. Смогва да се самоиздържа едва за около шест 
месеца, като е и слугувал. След това заминава за 
Букурещ, където учи около година и половина при 
учителите братя Христиди. По-късно Чинтулов отива в 
Одеса, след като Захарий Княжески му съобщава, че 
руското правителство е отпуснало няколко стипендии 
за българите. За пътуването му спомага Димитър 
Диамандиев от Сливен, живеещ в Браила. Чинтулов 
успява да получи стипендия и за три години завършва 
Околийското училище в Одеса, което тогава се 
състояло от четири класа, по две години всеки клас. 
След това постъпва в семинарията, която завършва за 
шест години. 

През 1850 г. се връща в България. Получава много 
добро образование за онова време и се посвещава на 
педагогическа работа.  От 1850 до 1858 учителства в 
Сливен, след което отива в Ямбол като главен учител и 
учителства там до 1861 г. През 1861 г. Сливенската 
община го повиква  пак в Сливен, където  отново става 
главен учител и учителства непрекъснато до 1871 г. 

Добри П. Чинтулов е виден български възрожденец 
– поет, композитор, педагог, духовник…

Наред с всеотдайната си педагогическа работа, той 
развива и широка обществена и културна дейност. 
Най-голямото му постижение и заслуга са неговите 
вдъхновени стихотворения-песни, които бързо се 
разпространяват и имат съществена роля за про-
буждане на националното съзнание и копнеж за 
свобода у българския народ. Голяма част от тях са 
директен призив за бунт, за борба за национално 
освобождение.

През тази година е избран от Сливен за пред-
ставител в Цариград при изработването на екзар-
хическия устав. 

Умира в Сливен на 27 март 1886 година.

                          ЛЗЗ

200 години от рождението 

на Добри Чинтулов

Роден  на 1 септември 1822 г.

Умира на 27 март 1886 г.

ИСТИНСКИ БУДИТЕЛ НА СВОЯ НАРОД

Дойде време, ставайте,
от сън се събуждайте,
доста робство и тиранство,
всички на оружие!

Който носи мъжко сърце
и българско име

С тръба зове свойте братя:
всички на оружие!

Вятър ечи, Балкан стене,

да препаше остра сабя,
знаме да развие!

сам юнак на коня.

Дойде време, ставайте,
от сън се събуждайте,
доста робство и тиранство,
всички на оружие!

ВЯТЪР ЕЧИ, 
БАЛКАН СТЕНЕ

Няма българско дете, което да не е отраснало с неговите 
приказки. Негова е мисълта, че с децата трябва да се разговаря 
умно и сериозно… 

Ангел Каралийчев пише разкази, пътеписи, приказки, 
както и авторизирани приказки и легенди от българския и 
чуждестранния фолклор. Автор е на книгите с разкази „Ръж“ 
(1924), „Жълтици“ (1925), „Имане“ (1927), „Сребърна 
ръкойка“ (1935), както и на 15 книги за деца и юноши: 
„Приказен свят“ (1929), „Ането“ (1938), „Тошко Африкански“ 
(1940), „Житената питка“ (1948) и др. Неговите шедьоври 
„Росенският камен мост“, диптиха „Сватбата на Момчила“ и 
„Лъжовен свят“, произведенията му за деца и юноши се 
приемат с охота от деца, от млади и стари хора, защото 
Каралийчев е вълшебник на словото - благо, топло, за-
владяващо. Неговите старци - баби и дядовци, излъчват 
някакво неповторимо обаяние. Младите му и силни герои 
завладяват с емоционалното богатство на мисли и чувства. 
Децата му изразяват онова, което писателят е изпитвал, докато 
ги е пресъздавал, защото той загубва двете си деца невръстни.

Каралийчев започва своя творчески път със сборника 
„Ръж“, заедно с Асен Разцветников, който издава сти-
хосбирката „Жертвени клади“, и с Никола Фурнаджиев, който 
дебютира с „Пролетен вятър“. Литературният критик и 
издател, редактор на сп. „Нов път“ Георги Бакалов (1873-1939) 
ги привлича за сътрудници и насърчава техните творчески 
дирения след кървавите събития през Септември 1923. Като 
млад литературен критик Георги Цанев дава първите сериозни 
оценки за своите приятели и автори, които цени..

Въпреки изминалите години, творчеството на Ангел 
Каралийчев носи онова обаяние на словото, което само 
роденият самобитен талант може да му даде. Всеки, които 
разгърне неговите книги, ще запази свежестта на изо-
бражението и емоционалната действеност на преживяванията 
на неговите любими герои. Това зависи от този, който 
разказва, от неговата наблюдателност, въображение, чувство 
за мярка, образна реч и т.н. Ето защо към хората, които умеят 
да разказват, се отнасяме с повишен интерес, с очакване не 
само да научим нещо, но и да преживеем нещо. Така е и в 
живота, така е и в литературата. Един такъв сладкодумен 
разказвач е писателят Ангел Каралийчев – известен български 
писател, който е написал много приказки и разкази за деца. 

Умира на 14 декември 1972 г. в София. Покланяме се пред 
теб, любими писателю!

Той е роден на 21 август, през 1902 г. в с. Стражица, 
Горнооряховско, тогава Княжество България. 

120 години от рождението на  

Ангел Каралийчев

Роден на 21 август 1902 г.

Умира на 14 декември1972 г.

ВЪЛШЕБНИК НА БЪЛГАРСКАТА ПРИКАЗКА

„…Моята съвест е била винаги чиста. Такава е била 
винаги, защото и в моето семейство винаги са били с чиста 
съвест. Хора с нечиста съвест в моето семейство няма и 
няма да има.
…Аз обаче съм длъжен да кажа тук, че днес Българският 
земеделски народен съюз, на който имам честта да съм 
секретар, стои на същите позиции. Тия позиции са такива, 
каквито са били и на 9 септември. Тия позиции са: 
сътрудничество с работническата партия при равни 
права и задължения и право на свободен организационен 
живот на БЗНС. 
…Няма да се оправдавам, защото невинните никога не се 
оправдават… Тук не се цели личността на Никола Петков. 
Цели се друга: да се удари секретарят на БЗНС, да се удари 
организацията на българските селяни, защото тя днес 
стои на една непоколебима позиция: независимост на 
БЗНС, независимост на организационният живот на 
БЗНС, борба за свободите и правата на българския народ….
…В 1938 г. мен ме изхвърлиха от същото това народно 
събрание по същите причини – за борба за правата и 
свободите на българския народ и за борба срещу личния 
режим, заедно с 10 от вашите другари. И тогава, и сега аз 
заявявам, че съм щастлив, че имам честта и щастието да 
последвам съдбата на своя баща и своя брат, да дам 
свободата, ако ще и живота си за свободата на българския 
народ. 
Да живее Българският земеделски народен съюз!
Да живее свободата!

Стефан Коларов

75 години от убийството на

Никола Д. Петков

Роден на 21 юли 1893 г.
Обесен на 23 септември 1947 г.

 
ДУМИ ОТ ПОСЛЕДНАТА НЕГОВА РЕЧ ПРЕД 
VI-ТОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕДИ 
АРЕСТУВАНЕТО МУ НА 5 ЮНИ 1947 Г.

БЕЗСМЪРТНИЯТ

Разговарял съм с жената, която му е носела парите, но макар 
години след смъртта му (обеси се през 1972 г.) тя отказа да говори 
за него. Сподели само, че е подписала клетвена декларация да не 
казва размера на сумата, която му е носила. Отначало го смятала 
за заслужил разузнавач, а когато научила истината, поискала да 
напусне. Партията не разрешила.

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА:

Ще представя един текст на ужасите, пред който историите на 
Хичкок са детска игра. Още повече, че този текст отразява реални 
събития, твърде дълго скривани.

Главен изпълнител на смъртните присъди в Софийския централен 
затвор в периода март 1945 - януари 1964. Името му не фигурира 
сред надзирателите и служителите в затвора.

Познавах този човек, Джелатина, в края на живота му – през 
1971-1972 г. Имахме много срещи, но само на девет от тях беше 
сравнително адекватен за смислен разговор. Разказваше и 
плачеше като малко дете. Нямам право да кажа името му. Причини 
много, но едната, за съжаление, е лична... Беше 50 годишен, но 
приличаше на грохнал столетник – побелял, брадясал, прегърбен, 
едва се влачеше до магазина – да купи бутилките ракия и парче 
салам. Пиеше 24 часа в денонощието. Първоначално, няколко 
години присъдите били обесване, после – с пистолет, по различни 
начини, като последните били изстрел от упор. Осъденият се 
завързва до неподвижност на стол, а изпълнителят стреля в тила 
му. Последната му екзекуция била над Иван-Асен Христов 
Георгиев, който бе жертва на последния инсцениран процес в 
социалистическа България; той не беше шпионин на ЦРУ. 
Куршумът, обаче, заседнал до половината в тила, Иван-Асен 
извикал: „Жив съм“. Главният прокурор Иван Вачков крещи: „Така 
си мислиш!“ , взема пистолета от Джелатина и изпразва целия 
пълнител в главата на осъдения. Джелатинът едва не припадал. 
Напуска стаята за екзекуции и повече не стъпва в затвора.

Роден в Кюстендилско, служител в милицията от 10 септември 
1944 г.,  отначало в Кюстендил, но прославил се като особено груб 
и жесток в разправа с фашисти (?!), изтеглен в София, назначен за 
надзирател бияч в Централния затвор.

ДЖЕЛАТИНЪТ (1922-1972) 

Заплата и пенсия е получавал по куриер на ЦК на БКП.

БОЯН ГЕОРГИЕВ, с прякор МЕЧКАТА (1922-1972)

23 СЕПТЕМВРИ - НОЩТА НА УЖАСА

Висок два метра, як като бик, над 150 кила, 
умъртвил собственоръчно десетки затворници, 
предимно членове на БЗНС, с несмъртни 
присъди, някои дори още следствени. За него съм 
чувал, че когато убил първия затворник, понеже 
трябвало да подпише протокол, попитал какво да 
пише. Началникът му махнал с ръка и рекъл: „Абе, 
напиши една диагноза“. И Мечката написал 
„умрял от диагноза“.Бил страшилище и за 
служителите в затвора. Особено близък бил с 
полковник Иван Горинов, заместник началник на 
затвора, но на по-късен етап от времето на нашия 
разказ. Но, читателят трябва да знае, че той е 
вторият мъж на известната секретарка на Тодор 
Живков Ангелина Горинова. Тя също била негова 
втора съпруга; първата била балерина. Побойник 
и пияница, Иван Горинов лично умъртвил десетки 
земеделци. Но, сега да се върнем към Боян 
Мечката. Той убива по особено жесток начин жена 
си през 1971 г, После се жени за 20 години по-
млада жена. На следващата година е застрелян от 
български офицер, роднина на убитата му жена.

НИКОЛА СТОЙКОВ, прокурор от Софийския 
областен съд.

ПЕТЪР МИХАЙЛОВ, директор на затвора.
Кротък човек. След екзекуцията на Никола 

Петков напуска длъжността.
Сменен е от Таско Тасков, който е негова 
противоположност, заради което е началник до 

Опозиционен борец за свобода и справедливост 
– преди Девети септември и след Девети 
септември затворите и концлагерите не го 
пречупват. По времето, за което разказвам, е бил 
в Централния софийски затвор, в наказателна 
килия, в съседство със смъртниците.

Характеризират го като такъв, който денем 
мрази целия свят, а вечер намразва и себе си.

През 1990 г. се срещнахме (познавахме се от 
1983 г., когато ми разказа, че бил последният 
човек, видял жив майор Асен Агов, за когото 
написах книга, в Пловдивския окръжен затвор, 
преди да го изведат от там и да го застрелят на 
улицата, близо до гарата. Тогава той, с ръка на 
сърцето си ми каза: „Борка, аз съм щастлив, че 
видях края на комунизма в България, но съм 
безкрайно по-щастлив, че по биологически 
причини няма да видя това, което идва с тия, 
новите, според които времето е тяхно!“…

ДИМИТЪР СИРАКОВ, страдалец на БЗНС (1900-
1992)
От юни 1923 г., когато още е студент, до септември 
1961 г. е в затвора. За кратко бил емигрант преди 
Девети септември. Да, в затвора е прекарал почти 

на стр. 3
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Лято, превило гръб от урожай,

от труд и радост.

ЛЯТО

Свети лятото, задъхано

Родено от звездопад и земята

обичано от птици, деца…
Прегърнало благо любовта,
сбогуваме се с тебе с тъга…

              Стефан Стамов

го приспива тихо Луната.

клюмна морен – да ме разтушваш.

от синева - море до безкрай.

Люлее плодовете

                       Милка Пешева

огрени от слънце и младост.

но ти по-начесто обикаляй,
та когато скърбен и печален

Сред слънце и узрели жита.

ВЕТРЕ

Вей ми, ветре, мой любим 
разтушник
в дни на мъка търсена утеха.

песента от родните полета.

Пак е лято, вред жетвари жънат,
минеш ли, нивя да разлюлееш,
питай ги защо във жалби тънат,

Вей, довей ми, скитнико самотник,

песента им скръбна да довееш…

Знам, народа тежко е изстрадал,

Старост не се връща, не младее,

само спомени в мислите шушукат…

На гърба за училище с торбичка…

все се връщаш днес в дрешките

с хлебец и чорбица в калена паничка?

и крепят духа, догдето

в прегръдките н Бога сред простора на небето…

Младостта отмина –

СТАРЧЕСКА НЕВОЛНА ТРЪПКА

Омразна зима за кости старчески настъпи!...

Где остана, мое ранно, бедно детство,

Где пойдоха мама, тате, та останахме
сирачета в моята сестричка?
Детство ранно, бедно и плачливо, -

ми зимни с топлинка игриво…
Слънчо все изгрява и топли ни земята…

само мисли сълзи ронят
и тежки, тежки в спомените бродят

безмълвно отлетим невидимо

                                                 Иван Гълъбов

екват песни и зън.

ще ги люшка във скут…

с песента на щурци.

Вечер, щом ме дочуят

Славей песен подхваща

ехо в миг ги препраща
към жетварки, стада…

Ще им пее щурчето,

   Пенко Керемидчиев

и подемат живота

бръмва тихо пчела,

и на път, и на труд.

Колко сладък си, сън!
С песни стават и лягат…

Утре пак ще са първи

ЩУРЕЦ

Затъжиш ли за песен,
затъжиш ли за мен,
потърси ме в тревата,
в мрака люшнат от мен.
Ще усетиш нивята
как размятат коси

и гроб пред нея зей!

По таз Земя голяма

едва животец тлей.
И този спад не спира!

ДЪРЖАВАТА УМИРА

Децата днес ги няма.

и в нощните тъми,
Безброй деца отгледа.

са някъде далеч…

с изгаснала жарава,

          Харалан Недев

чеизец им стъкми…

  

пред лампичката бледа,

Не чуй се вкъщи реч.

Държавата умира

В съсипана държава,

***

с тиймбилдинг
в сенки под очите ми

***

задвижват плътта 
на ваканцията

в обора на село
чувствата ми са

белите ми дни
в червения клюн

трио овце блеят

СЕЛСКИ ЕСКИЗИ

жабешки кости

***

голямо куче

 Веселина Башова

не засъхва 
боята още 

голям двор 

по надеждите ми

като ранена лъвица реве,

пръхти и разпръсква горещи искри,

и пука се в трясък ледът.

и цялата в гнойни рани залята

Земята тревожна в гърчове плаче,

люлка за своята идея кове.
Бучат и отекват вулкани,

Раздира с нокти небесни простори,

снагата си в спазми тресе,

           ЧОВЕКО, СПРИ!

Земята в предсмъртна треска се мята,

ехти и буботи светът,
размиват се с грохот държави

към гибелна мъка ли вихрено влачи
съдбата на своето мечтано дете?

Човечество, спри! Земята издъхва!
Подай и желана ръка!
Тя ражда идея за теб непозната, 
която ти толкова века мечта.

                           Живка  Танчева

стонове стене към своите народи
и моли за помощ далечни звезди.

Атанас Личев 14 август

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

на всичко написано

Петко Павлов – 29 юли

С пожелание за здраве и незабрава

Олга Върбанов – 17 август
Маргарита Нешкова – 31 август
Дарина Цветкова – 14 септември

Йорданка Христова – 24 септември

Пожелаваме ѝ много здраве и вдъхновение, за 
да радва читателите си с нови творчески 
постижения. 

Тя е автор на дванадесет книги с поезия, проза 
и хумор: Осем китки“, „Цветен прашец“, 
„Хоризонти в моя сън“, „Царевичка на 
кръстопът“, „Съдбовни пътеки“, „Корените в 
мен говорят“, „Тъжният град“, „Съдби по 
пътя“, „Сонети“ и „Камъчета“.

МАРГАРИТА НЕШКОВА,  наша 
колежка - редактор на вестник в. „Литературно 
земеделско знаме“, отпразнува своя рожден ден 
на 31 август. 

Не с лицемерни признания…

когато съм смъртно ранена,

Върви, сестро!

Аз искам да бъда обичана,

ВЪРВИ, СЕСТРО…

но не на думи
скрепени с писмени знаци…
Не на хартия…
Не с обещания…

Аз искам
от жива обич
глътки да пия,

стоплена – в зима студена.

и попътни сполуки.
Върви, сестро!
Аз искам да бъда обичана,

Злите ти думи

но не само на думи,

Чуй, сестро,

И върви! Върви, сестро!
Моята обич 
ще докосне сърцето ти.
И ти с обич 

на съдбите ни свещената люлка.

ще погледнеш към мен

кърмил ни успешно до днес.

в съдбовния ден,
когато се съмне…

ще отвее топлият вятър
на моето добро пожелание.
Желая ти щастие

а с обичта на вековния корен,

гласа на вековния лес –

на времето, 
забил пръсти в недрата

с обич, безусловно!
Република Северна Македония 

Маргарита Нешкова

Българи, да подкрепим 

Аз искам да бъда обичана…

ми в сърце остана

с мъка разпиляна,

с душа широка,

на тоз пастир магичния кавал...

пристъпваше след чанове и звън...

пасяха сладко кротките овци.

с кавала си остава,

като царски жезъл –

Запомних тоз човек

А дълък  ямурлук,

     СЕЛСКИЯТ ПАСТИР

С тях

От утрото,
в познатата посока
със стадото си волен господар!
Въртеше гега

със кант извезан,

спокойствие и непринуден чар...

бе къщата му – спътница навън.
Той с кучетата
се прочу далече –
като заклети бяха му бойци!

доста вълча кръв изтече –

Но най-дълбоко

Лежиш привечер

а слушаш го с душа забогатял!
Отминаха
години оттогава,
днес в селото овцете се броят...
А тоз пастир

на детството ми свършека изпят!

               Стоян Михайлов

отвред звучи молебен

Кому е най-потребен?

Белязал ни за врагове,
обрулил ни до шушка,
за мир лукаво ни зове

ще продължим живота
без ропот, примирени, в крак

По телевизии, в ефир,

за помирение, за мир.

крадлив болгарбратушка.

ИЛИ ПРИМИРЕНИЕ

Не виждам как по даден знак

ПОМИРЕНИЕ 

          Мирчо Момчилов

с крадеца на имота.

Ако трябва да определим какъв човек е Петко Павлов, 
то определението е само едно – човек, който обича. Той 
обича родния край, селото  Скравена, манастирските 
куполи, красивите местности като „Грамада“ , големия 
дъб, родителите си, любимата жена, децата, учителя и не 
накрая – Бог. Всичката тая обич като във фокус е събрана в 
заглавието на една от стихосбирките му „Щастлив съм, че 
те има!“.Подреденото в белите листи е излято от перото 
му през последните години… Инженер по образование и 
професия, Павлов прописва стихове в началото на третата 
възраст. И всичко избликва от душата, сякаш се е 
натрупвало цял живот.

ПЕТКО ПАВЛОВ!
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА 

Роден е на 29 юли 1942 година в Ботевград, където 
завършва средното си образование. Висше образование 
завършва във ВХТИ /ХТМУ/– София. Работил е в 
миностроенето и металургията. След пенсионирането си 
живее в родния си край – с. Скравена, което обича 
безкрайно много. То е неговата съдба и болка.  

Иван Жеглов, писател, художник, издател

Обгърнал поетичната си муза с ръце, сърце и душа, 
той така е обагрил видяното и преживяното, че човек, като 
чете тия стихове вижда пъстрата палитра на Скравена и 
околността, омайната магия на хубавите жени и ясното 
небе, откъдето Всевишния бди, за да я има тая красота 
винаги, винаги.

ПРИЗНАТЕЛНОСТ

Постеля моя, родна моя страха!
Чедата ти, понесли своя кръст,

Скравена, моя! Родна моя пръст!

пред нищо за честта ти, се не спряха.

Със подвизи  на майки и деди,
за цял живот на тебе съм обречен.
Живея с теб сега и отпреди
със факела на огъня ти вечен.

Чедата ти с бунтовния си вик

Ти ме дари със мисълта крилата.

Със тебе съм в тревожните ти дни.

че моят дух от тебе е роден

земята ти, лазура в небесата.

Скравена моя – моя всеки миг!

Твой пленник съм. В теб съм се родил!

да бъдем вечно с теб, ни завещаха.

И аз те преоткривам всеки ден,

И никога не бях аз заменил,

и просто съм щастлив, че ти си моя.

Завет за мен е всяка битка твоя.
Ти миналото свято възкреси

и че душата ми със тебе е достойна.

че никога не си била спокойна,

                            Петко Павлов

Постеля моя, родна моя стряха!

 

                                            ЛЗЗ

НА 90 ГОДИНИ

За нелегална антикомунистическа 
дейност е осъден на 15-се години затвор и 
от 1952 до излизането си на свобода 
преминава през затворите в Пловдив, 
Шумен, София, Пазарджик, Ловеч, в лагера 
на Белене – остров Персин. 

АТАНАС РАЙКОВ 

Като молим за извинение за допус-
натата грешка в миналия брой на Ли-
тературно земеделско знаме, изказваме на 
г-н Райков най-искрени пожелания за 
крепко здраве, дълголетие, бодър дух и 
вдъхновение за ново творчество!

Поетът-земеделец, николапетковистът 
Атанас Райков навърши 90 години. 
Честито! Той е роден в село Тюркмен, 
Пловдивско. 

АРЕСТУВАНЕ

тъжна, настръхнала и тъмна. 
Нощ се спусна в моя роден край – 

Майка ми в предчувствие ридай…  
Аз при нея няма да осъмна. 

Вратата с трясък се отвори. 
С тел ръждива свързаха ръцете.
Палачът злобно нещо промърмори.
А чух да казва мама със сърцето: !

Помни и бащината къща.

                Атанас Райков

„Помни Българията, сине

Ти при мене вечно ще се връщаш!“
Бориш ли се – няма да загинеш!

***

прелита през шосето -

старият орех

слънчогледи 

СЕМЕНА

*** 

край пътя - колко
разпиляна храна

врабчово ято

сито лято

***

пълна къща
щипка щастие
буди душата

  Габриела Цанева

ехти от птичи войни -

ДАРЕНИЯ

за в. “Литературно 

земеделско знаме”

Атанас Личев – 30,00 лв.

Скъпи приятели,

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Лято, акварел, худ. Г. Цанева

които не могат 

Заваля дъжд 

Тежат, 
вкопани 

да полетят. 

и дърветата 

а хората 
заприличаха 

в тротоара.

на птици, 

          Надежда Цанева

закапаха.

земя се вдигна пара, 
От нагорещената 

ДЪЖД



Литературно земеделско знаме, бр. 3/2022 г.

Предполага се, че това е причина да 
сложи край на живота си. Едва на 17 
години, на 4 декември 1979 г., тя се 
самоубива.

Петя Дубарова е родена на 25 април 
1962 г. в слънчевия черноморски град 
Бургас. Още като много малка започва 
да пише поезия. Тя е надарена в 
уникален поетичен талант, неприсъща 
за младостта й мъдрост и зрялост. Като 
поетеса я открива нейният съграж-
данин и поет Христо Фотев.  

През 1979 г. е ученичка в местната 
английска гимназия. Петя е жизнена, 
свободолюбива и твърде критична за 
годините си. 

60 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА ПЕТЯ 
ДУБАРОВА 

СЛЪНЧЕВОТО ДЕТЕ НА 
БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ - 

Поезията на Петя Дубарова е 
пропита от поетичен копнеж за един 
по-добър, по-искрен, по-всеотдаен 
свят, за едно неограничено раздаване 
на доброта и щастие.

По време на ученическата бригада, 
същата година, изявява своя непокорен 
дух, в последствие на което  е об-
винена от Учителския съвет в  под-
будител  на „производствен саботаж“.

Единствената ѝ стихосбирка „Аз и 
морето“ е издадена след смъртта ѝ, 
през 1980 г. 

гънка по гънка внимателно, 

как неизбродна, безкрайна е

моята малка родина.

О Т  Р О Ж Д Е Н И Е Т О  Н А 
БЛАГА ДИМИТРОВА  

Блага Димитрова е родена през 1922 г. в 
гр. Бяла Слатина. Тя е талантлива поетеса, 
писателка  и литературен критик.  Работи  
като редактор и преводач. Автор е на 
множество стихосбирки, пътеписи и 
няколко романа.

Но раздипли, разстели я

Малка е моята родина -

скат по скат, бразда по бразда,

Будният и дух и смелата й гражданска 
позиция я нареждат сред творците ди-
сиденти при социализма. След поли-
тическите промени в България активно се 
занимава с обществена и политическа 
дейност.  

шепа набрани, нагънати

РОДИНА

шарени черги от ниви,

Но разтвори тази шепа,

връх по връх побелял,
спомен по спомен,

100 ГОДИНИ 

стисната крепко, опитай!

бръчка по бръчка, цвят по цвят,

Тя е вторият вицепрезидент на Бъл-
гария  от 22 януари 1992 г. до 6 юли 1993 г. 
И като такава изявява характера на своя 
борчески, непокорен  и критичен дух.   

тъмни въртопи от планини.

песен по песен, век по век.
И ще видиш тогава

тази шепа препълнена –

                 Блага Димитрова

Ето и едно негово стихотворение 
посветена на България и българския 
народ:

 

Той е български поет символист. 
Завършил е архитектура, но дълги 
години работи като дипломат. Той е и 
изтъкнат шахматист и активен шахматен 
деятел. Това, че не е завършил лите-
ратура не е основание да не се занимава с 
литература. Дейността му като лите-
ратор е свързана с художествено-твор-
ческия кръг „Хиперион“. Там той налага 
и своя философски възглед за сим-
воличната поезия като стойностно 
творческо  постижение. 

С напев набожно благодарствен

че ти, и в своята мъка, царствен,

Днес хлопа сбъдната надежда

140 ГОДИНИ 
О Т  Р ОЖ Д Е Н И Е ТО  Н А 

ТЕОДОР ТРАЯНОВ

Теодор Траянов е роден в гр. Пазар-
джик през 1882 г.  

МАРШ НА БЪЛГАРИЯ 

Ликувай, български народе,

Съдбата на Босфора броди,
камбана охридска звъни!
Шуми великденски Егеят,
блести, огледал твоя лик,

Отпадна робската верига
от живи и от мъртъвци,

за смел живот се прероди.

в небето войнство се вдига,

безброй са българските дни!

ликуват годни праотци.

свещени пет реки му пеят

от север Дунавът реди

на славен български език.

ПОСЛЕДНИЯТ 

с какво ще надари света.

изчезна злото, ти си вечен,

Ликувай български народе…

                  Теодор Траянов

на всяка българска врата

да води целия Балкан,
Ликувай, о народ уречен

и сам един народ отрежда

дошъл из някой божи блян!

Колко си скъпа, родино!

пее край мене светът,

           В РОДИНАТА

Блеснал е Слънчо в радост.
Рой златокрили пчели
пълнят гората с младост.
Всичко във песен звъни.

В тебе живея щастливо,
в теб съм щастлива безкрай!

                 Петя Дубарова

БЯЛАТА ЧАЙКА

Ти си най-светлият рай!

Приказка чудна ме носи,

тичат крачетата боси,
птички над мене летят.

                На слънчевата Петя 

смъртта обви ги в мрак.

Ех, няма слънчогледи

Тъгуват чайки бели

и майчица без – „МАМО“.

и облаци – къде ли
се лутат със скръбта?
Върни ги, братко ветре,
сълзите им изтрий

с доби и зли сърца,

Как страшно е това!

и песента на Петя
в простора чист извий!

и няма ЛУНАПАРК,

        Пенко Керемидчиев

вълни пенливи няма,

Бургас остана само

по родната сестра

Обикновено присъдите се изпълняват 
около 4-5 часа сутринта. Сега трябва да се 
бърза. Дори, от недоглеждане, в протокола е 
записано, че присъдата е изпълнена в 1:00 
часа. Единственото вярно нещо в него. Точно 
в 1 часа надзирателите донасят на Джелатина 
трупа на Никола Петков.

Надзирателите заблъскали Сираков –да 
върви.

Намирал се е в Седмо отделение, на 
втория етаж на затвора. Там са килиите на 
осъдените на смърт и на тия, за които се 
предполага, че ще получат смъртна присъда. 
Има и килии, наричани „наказателни“ за лица, 
които още са следствени. В такава килия е бил 
Сираков.

ДЕЙСТВИЕ ЕДИНСТВЕНО

Минавайки край килията на Никола 
Петков, вижда как от там излиза с голям чук 
Боян Мечката. От чука капело кръв.

Стойков вика по тревога официалните 
лица – директорът, доктора Сами Йосифов, 
свещеника Христо Иванов.

В Мечата дупка, както е наричан тогава 
тунелът за изпълнение на обесванията, все 
още са само прокурорът и началникът на 
затвора.

Сираков погледнал в килията. Никола 
Петков лежал по гръб, на пода, в средата. 
Главата разбита, зеят пресни дълбоки рани, 
още тече кръв.

В 0:25 часа на 23 септември Димитър 
Сираков е изведен от килията си за разпит.

Боян Мечката щастлив съобщава „благата 
вест“ за смъртта на Никола Петков на 
прокурора Никола Стойков, който е там, за да 
оформи екзекуцията по закон.
Скарва се на убиеца, че е прекалил, на което 
Мечката отвръща, че чака обещаната бутилка 
водка „Смирноф“.

Джелатинът се обръща към Никола Стойков: 
„За какво съм ви, вие сте ми свършили работата“. 
Стойков казва: „По протокол трябва да бъде 
обесен... Палач, пристъпете към изпълнението на 
задълженията си“.

С помощта на надзирателите, трупът е окачен 
на въжето.

Фалшивият протокол след малко е подписан.

Но разярените полицаи и преследвачи на 
бърза ръка му отрязали главата.

Борис Цветанов

    Без никакви угризения д-р Сами Йосифов 
подписва, че „лицето Никола Петков е престанало 
да живее“, а затворническият свещеник Христо 
Иванов, че осъденият е взел светото причастие, 
като самият той стоял до бесилката до края на 
живота му.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Наредил главата да бъде защита с тел за 
тялото.

      Когато разбойникът Митьо Ганев (1900-1925) е 
заловен на 22 юли 1925 година, според Закона за 
ликвидиране на разбой-ничеството е трябвало да 
бъде обесен.

Никакви близки не са видели трупа.

Прокурорът побеснял, защото по закон трябвало 
екзекуцията да бъде на публично място.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМИСЪЛ

Така, с пришита глава, трупът е окачен на 
бесилка на мегдана на с. Светлина, сега 
Димитровградско.

     Така официално е спазена процедурата по 
обесването на Никола Петко. Във фалшивия 
протокол се отбелязва, че осъденият не е поискал 
последна дума... Последната гавра...

Гробът не е означен.

По протокол бил погребан.
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„Тя и Той“ е озаглавена еди-
надесетата  книга на Цветан Лалов. 
Автор е на четири книги с разкази: „В 
сянката на Романова крепост“ – в две 
части и „Вятърът от който завет няма“, 
също в две части. 

Носител е на първа и втора награда в 
софийски конкурс за разказ, а книгата му 
„В сянката на Романова крепост – 2, е 
обявена за книга № 1 на Плевенска област 
за 2014 г.  Издал е и 6 стихосбирки.  
Публикувал и епиграми в различни 
печатни и периодични издания.

БЪЛГАРСКА ОДИСЕЯ

Какво до днес, родино, не видя ти!

към Ботев връх и Шипка погледни!

То бяха робства, подлости, войни.

за щедър плод отново възкръсни!
И като корен от безсмъртна нива

Изпращаха те в тюрми, не в палати,

                           Цветан Лалов

но вярата си с друга не смени.

Отричана, ругана, мълчалива,

Нови книги 
на издателство

 gabriell-e-lit

Книгата е написана на английски език и 
първото й издание е американско. Следват 
издания в Япония (превод Мацуо Шукуя), 
Словения (превод Метод Чешеки), Сърбия, а 
сега вече – в авторов превод – и в България!

Най-големият човешки дар –
поезията – притежаван 
от златнa рибкa, 

***
от слънцето на Колорадо

Защо птиците чуруликат?

с листенца?

Щастливи сме на представим на бъл-
гарския читател първото българско издание 
на „Спонтанно съзнание“ на Димитър 
Анакиев. Можете да го прочетете .тук

Защо вятърът осолява яденето ми 

Не знам – по пътя 
ям сирене и хляб

                       Димитър Анакиев

плуващa бавно в езерце, осветено 

и земята в прегръдка целува.
Ала плаче душата ми –

Моя е тази родопска земя

а в синия пламък на огъня,

над Хамбург тихо се спуска

и се връщам на село,

И СЪРЦЕТО МИ ПЕЕ

„Гласът на сърцето“ е петата 
поетична книга на Христина Въчева и 
втората, която излиза със знака на 
издателство gabriell-e-lit. Рецензенти на 
изданието са акад. Бла-говеста Касабова и 
Йордан Митев. В книгата са включени три 
графики на Камбер Камбер, като негова е и 
картината на корицата.  Очаквайте 
печатното издание през октомври, а до 
края на 2022 г. и електронния вариант на 
стихосбирката.

дъхави цветни поля ме зоват 

Вечер, теменужено синя,

                          скъсана струна…
И ставам дете,

                          и обичат,
ръжена питка отчупва ми дядо,
с приказка бяла завива ме баба…

и сърцето ми пее в нея разлистено,

светлината бавно възкръсва.

Христина Въчева

„Историите на Вартоломей“ са необичайна 
сплав, в която реалното прелива към българския 
фолклорен мистицизъм, а приказното среща своето 
съвременно отражение. Селският бит от недавното се 
вплита в градското ежедневие. Обединяваща е идеята, че 
моралният избор може да отмести предопределеното, а 
разликата между доброто и злото често е именно този 
избор, който всеки от нас прави, и то неведнъж в живота.

След четири великолепни стихосбирки /последните 
две – „Сътворения“, 2020 и „Денонощия, 2021 на изд. 
gabriell-e-lit/, които по безспорен начин доказват 
поетичния талант на Рени Васева, авторката се обръща 
към нелесния жанр на късия разказ. 

***
Срещнах Вартоломей в една топла есен. Бях се качила на 

тавана на селската ни къща и ровех в сандъка, където бяха 
наредени старите черги, тъкани от много жени в големия ни род. 
Мама беше ги пререждала за последно и беше наслагала топчета 
нафталин. Разгръщах чергите и кихах. Внезапно усетих, че не 
съм сама. Обърнах се и го видях в ъгъла – нисичък, космат, рижав 
като котката ми. Гледахме се и не мигахме. Ако кажа, че не се 
уплаших, ще излъжа. Но то беше страх, който не ме накара да 
избягам, а да остана... И аз останах. Останах с историите, които 
таласъмът споделяше с мене, останах при къщите в селото, все 
по-самотни, при старите тополи край рекичката, при бъбривия 
орех и ябълката в дворчето на моето детство. Там с брат ми 
играехме на криеница, измисляхме си страшни случки, 
катерехме се по ореха, гонехме кокошките, свирахме се в сеното... 
Там баба ни разказваше приказки.

                                                            Рени Васева

И баба, и мама отдавна се преселиха на Оня свят, но и двете ми 
оставиха любовта си към старината, оставиха ми любопитството 
към другите светове и вярата, че те наистина съществуват.

ТРИМА ПОЕТИ, ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИЯ ДА ГИ ПОМНИ! 



Литературно земеделско знаме, бр. 3/2022 г.

Селяните захвърляли сърпове и паламарки, за да чуят 
словото му, а то било просто, разбираемо и звънливо; галело 
слуха им, като песните на Орфей. На митинг, стъпил върху 
купчина  камъни, едно гълъбче кацва на рамото му и стои там 
докато си свърши речта. Всеобщ възглас се изтръгва от  народа 
–„А-а-а… това е поличба“! Почитателите му го боготворят, за 
тях той е легенда, героят от Владая, за противниците си е „злият 
гений“.                                                                               

Гениален учен: философ и финансист, владеещ няколко 
езика, включително латински. Завършил висшето си 
образование с отличен в Германия,  натрупал големи всеобщи 
познания в берлинските библиотеки, защитил дисертация с 
тема „Чуждият капитал в България”, която веднага е отпечатана 
в тамошната преса, за която получава докторско звание. Имал е 
възможност да остане и работи в Германия, но се завръща в 
България, за да приложи на дело всичко, което е научил в 
чужбина. И в продължение на пет години го прави неуморно. 

Той не е забравен, но малко от младите хора са чували за д-р 
Райко Даскалов. В училище не се изучава, съвременниците му 
отдавна не са живи… Само пожълтелите страници на историята 
шумят с името му, а съвременните членове на Земеделската 
организация и съгражданите му грижливо пазят спомена за 
него.   

Всяка година на лобната му дата пред неговия паметник в 
родната Бяла  черква се събират хора, за да поднесат цветя и 
венци в знак на почит и признателност. 

На 26 август 1923 г., два месеца и половина след кървавия 
преврат, с който е свалено правителството на Ал. Стамболийски, 
наемен убиец от ВМРО застрелва в Прага най-големия оратор 
на Балканите, наричан „ораторът със златните уста”.

Кой е всъщност д-р Райко Даскалов?

И този 26 август събра в Бяла черква млади и стари пред 
паметника му.

И тази година с цветя и минута мълчание почетохме паметта 
му, спомнихме си и напомнихме делото му, живота му, мечтите 
му…

В ПАМЕТ НА Д-Р РАЙКО ДАСКАЛОВ 
Роден на 21.12.1886 г.;   Убит на 26.08.1923 г. 
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припнаха в борба за власт

внедриха ѝ в о/т/бора   

нищо ново…

Пак препускат и „юнаци“  

Даже някой полетява с дрон   

искаше правдив закон.

Същите персони мили

Да не я докарат пак така –

Но потайни хора

за да бъде отговорна,
Коалиция четворна, 

дръглив троянски кон.

И отново –

на коне, кобили
или конски сили –

МАЛКО КОНСКО

Тогаз завчас  
падна тя от власт. 

към  разклатения трон.
Някой с пълна газ
пак препуска на бял кон. 
Пак препускат и жени, мъже –
от кол и от въже…

като коне с капаци…

към примамливия трон. 

„падна коньо в ряката!“

Който и да възцарим на трона – 

с днешна дата,  
дано да не  си разиграва коня 

                     Кирил Назъров

БЕЗИЗХОДИЦА

         

Впрегнати като в ярем,   
тъгуват хората кахърни:   
пак няма откъде да изберем   
управници кадърни!

както Някой дърпа му юздата!

Тоя или Оня –

ПРЕДИЗБОРНА БЪРКОТИЯ

Обръгнали на клетви и обиди, 

не само че цъфтят, а връзват.

ЗА МИРИСАНЕ

КАНДИДАТИ 

обещава да се грижи всеки:  

НЕ СА ЦВЕТЕ 

И смятахме избора за богат.

 

ПОСЛЕДНИЯТ БЕДНЯК

А имаше всичко. Даже смъртта.

Преди отивахме от село в град.

пак във тия.

пак партии към изборите бързат…

ЗАВРЪЩАНЕ

Сега се местят от село в щат.
И да се връщат, отново не щат.

                         Тодор Билчев

и ще я спася навеки…“

За България 

„Ще я изведа напред в Европа  

Преоблякъл се Илия,  

ЗА ДЕПУТАТИ

Докато до парламента се докопа.

С парите от държавните субсидии  

                         Бодил Розин

Той нямаше нищо. Даже вина.

Паисий е от малкото европейски историци на 18 век., за когото 
историята е дело преди всичко на народа. Той вярва, че неговата тревога за 
род, отечество и език се споделя от повечето българи и затова с 
възмущение не премълчава: „Но някои не обичат да знаят за своя 
български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат 
за своя български език,  а се учат да четат и говорят по гръцки и се 
срамуват да се нарекат българи“.   

В историята са изброени имената на 58 светци. Предисловието е „към 
ония, които желаят да прочетат и чуят написаното“. В него мислите са 
оригинални, мъдри и прозорливи с далновидността на голям мислител. 
По неповторим начин е изразен  силният дух на българския възрожденец, 
неговите тревоги и изгарящ копнеж за политическа и духовна свобода. 

Черпейки от старобългарските ръкописи от Света гора и др. манастири 
в българските земи, написва и глави за славянските учители Кирил и 
Методий и за техните ученици. И заключението е, че национална гордост 
се гради не само върху воинската храброст на дедите и тяхната 
политическа далновидност, но и върху жаждата на народа за духовно 
творчество, за културно извисяване. Паисий провъзгласява и истината, че 

В историята ще прочетем за историческият път на българите през 
вековете; хронологията на българските царе и оценка на делата им още в 
първата глава: „Тук е потребно… да се съберат имената на българските 
крале и царе, колкото се намират и кой след кога е царувал“. Ето и 
оценката: „Събрано накратко колко знаменити били българките крале и 
царе“. 

Патриархът на българското възраждане Паисий  Хилендарски е роден 
през 1722 г. в будния Самоковски край.  На 23 години се покалугерява в 
Света гора – в славянския манастир Хилендар. За младостта му не знаем 
нищо, а за живота му малко, само от това, което сам споделя за себе си в 
„История славянобългарска“. По негово време България не съществува 
като държава. Причината я знаем всички – османското политическо 
робство. Не по-малко пагубно за българите е и гръцкото духовно 
владичество.

Паисий прави гениалния политически извод за огромното значение на 
сътрудничеството и съгласието: „Ако гърците и българите биха имали 
любов и съгласие, турците не биха могли да ги надвият по никакъв начин“.

В православния календар паметта на Паисий Хилендарски се 
празнува на 19 юни.         

Като йеромонах и таксидиот /събирач на помощи/ на Хилендарския 
манастир Паисий пътува из българските земи и посещава много други 
манастири. Това му позволява да контактува  с много българи и му дава 
възможност да преподава  на българските деца  българско четмо и писмо. 
Пребивавайки в манастирите, той търси писмени източници за историята 
на българската държава преди заличаването й от османците. В 
книжовното средище в Сръбски Карловци /близо до Белград/ често 
посещава богатата славянска библиотека. Неговият патриотичен дух не го 
оставя докато не написва „История славянобългарска“ – 82 ръкописни 
листа, малък формат. Голям е списъкът на книгите, от които извлича данни 
за написването й, събирани капка по капка. Произведението е пропито от 
основния замисъл – да докаже високите добродетели на българския народ 
и събуди онези българи, които се срамуват от своя произход. Още в 
Предисловието четем: „Защо се срамуваш да се наречеш българин и не 
четеш и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и 
държава?... Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и 
първите славянски светци просияли са от българския род и език…“

Старобългарските писмени и други извори за нашата история 
системно са били унищожавани и заличавани, омаловажавани от гръцкото  
фанариотско духовенство. Въпреки двойното иго – политическо и 
духовно, копнежът на българският народ за своя държава и духовенство 
оцелява, не умира, за да я има и живее България днес…

Послесловието в произведението е също 
интересен момент в композицията. В него авторът 
родолюбец споделя за личните си трудности и 
пътища през годините, докато събира материалите 
за книгата. И разкривайки някои автобиографични 
моменти от своя живот, Паисий остава верен на 
своята скромност, обич и самосъзнание – че е само 
една частица от народа, обречена на българското 
име и на българското бъдеще.

Своята неповторима история Паисий завършва 
през 1762 г. в Зографския манастир и написал я, 
сам започва да я разпространява, предоставяйки я 
да се преписва. Книгата се преписва, пренася и 
предава от ръка на ръка. Днес, все още, са познати 
над 60 ръкописни преписа. Върху един от тях 
непознат читател е написал: „велико благодарих!“ 

българите са оставили светла следа в културното 
развитие на славянството, че са духовно извисени 
и съзидателни.

                            Маргарита Нешкова

В историческата ни наука отдавна има 
консенсус, че „История славянобългарска“ няма 
строго научна стойност, но тя безспорно е  
литературно-творчески летопис на времето, в 
което е създадена, на стремежа на българина към 
просвета, църковна и политическа свобода. 

260 ГОДИНИ ОТ НАПИСВАНЕТО НА „ИСТОРИЯ 
СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“ – КАМБАНЕН ЗОВ ЗА 

НАЦИОНАЛНО ОСЪЗНАВАНЕ, ИЗРАЗ НА 
ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ИДЕАЛИ НА БЪЛГАРИНА… 
300 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АВТОРА НА 

„ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“  
60 ГОДИНИ ОТ КАНОНИЗИРАНЕТО МУ ЗА 

„ПРЕПОДОБЕН“  от Светия Синод на Българската 
православна църква /26.06.1962 г./  

ИЗГУБИХМЕ ОЩЕ ДВАМА ЗЕМЕДЕЛЦИ:

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА ВИ, ПРИЯТЕЛИ!

Мирослав Василев от град Харманли.

Антон Керимидчиев от град Обзор. 
Земсист, николапетковист, активен деятел на 
БИван Димитров-Селановски. 

Жената търси начин да го склони. Въпреки всичко предлага му 
хубавите си очи. Мелничарят обаче не поддава. Макар и с 
незавършено средно образование, той има опит с жените и не й се 
връзва. Започва надлъгване, тя му предлага белото си лице, но и тук 
не минава номера. Обяснява й че сушата е голяма, бушуват пожари и 
наличната вода отива в кофите на хеликоптерите за гасене…. 

И какво излиза – да се плаща в натура. Не, няма морал в някои от 
народните песни.

Млада жена отива да меле жито, което не е от Украйна, там е 
война. 

Не се споменава дали е омъжена, но мелничарят явно я харесва. 
Дава го тежкарски, като отказва да й смели житото под предлог, че 

е суша и няма вода.

Накрая тя кандисва, макар и да не е проститутка, предлага снагата 
си. Мелничарят е постигнал целта си и обещава да намери нужната 
вода за смилане на житото.

Какъв е изводът? Плътското надделява. Нима жената не е имала 
пари да си плати за услугата? Вярно е, че всичко поскъпва – ток, вода, 
газ, но би трябвало да задели някой лев за смилане на житото.

Слушам народната песен „А бре, мелничарю“. 

Хлябът е най-важен за трапезата на българина.

А какво да кажем за побългарената сръбска песен „А ти си ме 
чекала“. Мъжът си пие руйното вино с друга, а жена му го чака в къщи.

А защо ли го чака, от наивност ли или от глупост? Нима не може да 
се възползва от отсъствието и да му сложи рога.

Трудно е да се анализира този мотив в народното творчество, но 
трябва да се приеме фактът, че то е родено от живия живот. 

Подобно нещо се забелязва и в песента „Назад, назад, моме 
Калино“. Калина преследва женен мъж, като е готова да умори жена 
му, да гледа трите му невръстни деца, само и само да е с него.

                                            Пламен Петров

ИЗ ПЕСЕННИЯ НИ ФОЛКЛОР

 Пред паметника на д-р Райко Даскалов в Бяла черква, 26.08.2022 г.

Живка Танчева

ПАМЕТ

ИЗГУБИХМЕ ОЩЕ ЧЕТИРИМА ЗЕМЕДЕЛЦИ:
Мирослав Василев от град Харманли. 

Дългогодишен член на Управителния съвет и П П на 

БЗНС, председател на областното настоятелство на 

БЗНС в Хасково.  

Антон Керимидчиев от град Обзор. 
Земсист, николапетковист, активен деятел на БЗНС.

                                           

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА ВИ, ПРИЯТЕЛИ!

Борис Цветанов. Писател и журналист.

Поет, редактор на в. „Литературно земеделско знаме“, 

земеделец-николапетковист.

Иван Димитров - Селановски.


