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От авторите на изданието
Настоящата история на това малко, сгушено в полите
на Източна Стара планина селце е дело на родените в село
Садово, г-н о.р. полковник Джендо Жечев Тодоров и г-н о.р.
полковник Рандю Иванов Стоянов, които през 1974 година
направиха първото и единствено до сега издание на
историята.
От издадените около десетина екземпляра до днешно
време са се съхранили не повече от 2-3 и по тази причина ние
решихме да възстановим и обогатим с нови сведения и
данни и да запазим за поколенията историята на това малко
селце, като част от българската култура и история.
Постара ли сме се в настоящето издание да запазим
оригиналността на текста и анализите на авторите, като
сме добавили нови и конкретизиращи факти, които да
дадат яснота по спорните исторически въпроси.
Историята е допълнена и със снимков материал и
оригинални скици и карти на местностите.
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НЯКОИ СВЕДЕНИЯ
ИЗ МИНАЛОТО НА СЕЛО САДОВО (обл.
БУРГАСКА)
И ОКОЛНОСТТА
ЗА ПРЕДГОВОР
В настоящата книга са поместени писмени бележки,
съдържащи сведения, отнасящи се до историята на село
Садово обл. Бургаска.
Сведенията се основават на редица писмени документи
и различни предания – устни и писмени. Сведения от лични
наблюдения, мнения и пътеписи на учени, проучвали или
просто пътували някога из тези места. Общо може да се
каже, че данните в книгата са много оскъдни, защото и
преданията са се променяли с времето, а някъде са неточни,
разтегливи, най-често свързани с неуточнени наименования
на селища и местности. В резултат на това е възможно да
са се получили заключения, вероятно неотговарящи на
действителността, но истината за тях принадлежи на
установяването на историческите факти в бъдеще.
Като приложение, към края на настоящата книга в
“Обяснителни бележки” са дадени допълнителни сведения,
свързани с разглежданите въпроси, с което последните се
доуточняват и дават повод за допълнителни проучвания.
Всички тези сведения ще продължават да се допълват
с нови, макар и противоречащи на записаните вече такива,
особено тези отнасящи се за далечното минало.
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СЕЛО САДОВО ( САДИНА ) - СЪСТАВНА
ЧАСТ ОТ ГРАД “НОВАЧКА”

Панорамна снимка на с.Садово, обл. Бургаска

Село Садово е разположено всред живописни полегати
гънки на южните поли на средния клон на Източна Стара
планина, губещи се в долината на река Луда Камчия,
обградено от всички страни с хубави широколистни дъбови и
букови гори. Неговото землище, заемайки южните
разклонения на Върбишкия проход, осигурява леки речни
подстъпи към същия и по този начин заема ключово място в
него.
Селото е обградено от две неголеми планински реки
“Канара дере”, от източната страна и “Сулу дере” от
западната, които на около 500 метра южно от селото се
сливат в една река, наречена “Дермен дере”, вливаща се в
река Луда Камчия до село Бероново.
Село Садово е разположено на пътя свързващ
Върбишкия с Котленския проход и от там с градовете
Котел, Сливен, Ямбол, Шумен, Омуртаг, Сунгурларе,
Карнобат. Най-близко разположените селища са Медвен
(родното място на Захари Стоянов), Бероново, Везенково и
Дъбовица (Шехово).
От кои години село Садово е заселено в тази местност
не се знае, защото следите му се губят в далечното
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историческо минало, сливайки се с тракийски и селищни
могили и по-късно с римски строежи из околността.
Местността е осеяна със следи от много стари
жилищни,отбранителни и други градежи.
Това е азбуката за историята на с.Садово, но за да
бъде тя разчетена, следва да се дешифрира.
Съдбоносните превратни времена, които селото е
преживяло в своето историческо минало, са заличили много
от показателите на неговото съществуване и затова се
срещат големи, граничещи до непреодолимост трудности за
опознаване цялостното му съществуване. По тази причина
повечето от сведенията се основават най-вече върху
многото следи от старинни градежи, остатъци от
домашни потреби и други археологически находища из
околността.
Единственото, автентично писмено сведение, което
поддържа становището, че Садово близо три века, преди
освобождението от турско владичество е съществувало,
като отделно селище, е издаденият от турския султан
Селим ІІ (1566 - 1574г.) “Хюдют” за селото.
Въпросният документ, написан на турски език и
преведен в последствие на български с чудно красив курсив се
е пазил и предавал най-грижливо векове наред, докато в
средата на четиридесетте години на 20 век (1944 - 1946г.)
изчезва безследно.
Дали това се дължи на небрежност от страна на
тогавашния секретар-бирник или на небрежност от страна
на ръководството на Селсъвета в с. Бероново, когато
общинската архива при закриване на селсъвета в Садово
(1959г.) се пренася в Бероново (1963г.) не се знае. Този
документ е ценен, като исторически паметник за селото,
което е видно от грижите полагани за опазването му векове
наред. ( 1* )
Запазеното до сега българско име на селото, ясно
доказва, че то е съществувало още преди падането на
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България под турско владение. Въпреки всичко, много тъмна,
дори до неузнаваемост е историята на с.Садово.
Съществуват предания, че селото първоначално е било
разположено западно от сегашното си местонахождение,
между реката и хребета (Баира). Това се поддържа и в
преданията на по-старите турци от селото и от факта, че
на първия завой по шосето за Медвен са били старите
турски гробища.
В последствие, постепенно селището се е премествало
на изток докато заеме сегашното си разположение. Още се
помнят съществуващите до скоро
турски гробища
непосредствено до Горското стопанство, в двора на Никола
Ненчев и на поляната северно от Горското стопанство. В
читалищната библиотека на селото, функционирала до 1991
година, се е намирала книга - “Сборник на селищата в
България” издание след 1944 година. Този сборник е
придружен с кратки исторически бележки за всяко селище в
България и там е записано, че село Садово е съществувало
от преди 600 и повече години (вероятно се е правило
заключение от българското име на селото, което показва че
то е съществувало преди падането на България под турско
владичество), и че то е било махала от римското селище
Новачка.
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Карта на землището на с.Садово
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По предания на стари турски жители на селото, се
казва, че в миналото селото е било в равнището (полите) на
противната – западна страна на хребета (Баира), селските
лозя съществували до 1995-1996 година., край левия бряг на
един от притоците на “Дермен дере”(сега”Садовската
река”), наричан“Сулудере”и отделяща го от местността
Новачка. Това се потвърждава и от стърчащите, побити
плочести камъни, обичайно побивани и до сега в турските
гробища, които са се устройвали винаги в непосредствена
близост до селищата. Такива побити надгробни камъни и до
сега още стърчат край югоизточната окрайнина на
прасковата градина (несъществуваща вече) край шосето
Садово – Медвен.
Освен такива доказателства, налице са и изходните и
входните
пътища на тогавашното селище (махала).
Например, запустелия вече път от мястото на
тогавашните турски гробища и следващ левият бряг на
р.“Канара дере” (сега”Садовската река”) и водещ до
Исуплий, сега с. Бероново. Изходният път от същото
селище (махала) по посока вървището в местността
“Чипелка” с ясни следи от шосировка. Много други пътища в
северна и източна посока и до сега използвани и с наличието
на фрагменти от домашни съдове в местностите през
които те преминават.

Местността Новачка
10

Като се има предвид, че старото селище Новачка е
заемало площ от десния бряг на реката, наричана
“Воденична”,сега“Сулудере” и продължава в “Дермендере”
(2*) до “Каменски дол” в посока на с. Медвен, на всякъде в
тази местност се намират отпадъци от домашни съдове.
Изкопавани са големи кюпове за съхранение на зърнени
хрании други хранителни продукти. Такъв един глинен кюп с
размери – височина 160 см и диаметър на най-широката
част около 80 – 90 см беше намерен от учителя Стоян
Ченков Ченков от с. Медвен и дълго време до 1971-1972г.
стоеше в двора на бащината му къща в село Садово.
От посоченото до тук, допустимо и дори положително
ще е, селището на левия бряг на реката, в непосредствена
близост до голямото селище Новачка, да е било махала от
последното.
По предание същото селище е носило името Садина и
предполагаемо е, историята на града наричан Новачка, да
е история и за махалата от същия древен град. По-старите
жители на село Садово, много добре помнят, че отделни
ниви в местността “Новачка” притежавани от частни
стопани, са отговаряли на дворните места на някогашният
град “Новачка”. Синорите на нивите са били обрасли с разни
овощни дръвчета – сливи, зарзали, череши, дюли и др. останки от някогашните дворни овощия на селището
Новачка.
Във всяка нива, бивше дворно място е имало кладенец,
който в последствие е бил затрупан от собственика на
нивата за да не пречи при обработването. Тези кладенци са
се строили по два начина- с дървена или каменна обшивка.
Първият вид са имали квадратно напречно сечение и са
били с вътрешна, дъсчена обшивка на “шпунт” (чатма), а в
четирите вертикални ъгли (ръбове) е имало вертикални
греди от дъбов материал.
Вторият вид кладенци са били с кръгло напречно
сечение, както се строят кладенците и до днес, с каменна
зидария наоколо. От този тип до сега са оцелели само два
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кладенеца -“Гунчов кладенец”в местността “Новачка” и
друг в местността“Ачбаир”.

“Гунчов кладенец” в местността Новачка

В махалата, на другия бряг на реката “Дермен дере”
(“Воденична”), не ще да е имало кладенци, тъй като
тамошните жители са имали възможност да се снабдяват
с вода направо от изобилните изворни води на реката.
Наименованието си тази река е получила от множеството
воденици (около12) разположени от двете страни на
нейното поречие. По-известни и запазени до 50-те – 60-те
години на 20 век, са били Кандарашовата, Щеревата,
Миронската, Тинчовата и Трошановата караджейки.
Жилищните и други стопански постройки не са се
различавали от и до днес запазените такива в старите
околни селища Медвен, Градец, Жеравна, Ичера, Котел.
Обикновено са двукатни дървени постройки с големи стрехи,
стените са дъсчени или плетени от пръти с кална мазилка, с
обичайните асми (лозници) и чемшири в дворовете,
12

обградени с плодни дръвчета и сега очертаващи отделните
дворни места. До 2004 година в Садово са се запазили само
няколко такива къщи.

Стара къща с каменен дувар

Масивните постройки, с каменна и тухлена зидария са
били рядкост, най-често обществени като църкви, акрополи
от римско време и други строежи, следи от които има в
изобилие в местността Новачка.
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Къщата на бай Велико

Къщата на Джендо Жечев Тодоров и Иван Георгиев (Караиван)
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По предание, както ще видим по-сетне, населението се
е занимавало с казанджийство (бакърджийство), но имайки
предвид от една страна равнинният и от друга страна
полупланинският характер на местността, прорязана с
двете речни долини и няколко малки долчини, е имало големи
удобства за развитие на скотовъдство и земеделие
(градинарство, лозарство и др. земеделски култури) (3*).
Лозята на града Новачка са били в местността
“Ачбаир” и “Асмалъка”, където има запазени следи от
подобни насаждения и до сега, а с овощни градини вероятно
е била заета голяма част от не застроената равнинна
местност на Новачка, в която до скоро време старите
крушови, орехови и други овощни дървета из цялата
околност, представляваха рядка по красотата си овощна
градина, даваща изобилен плод (за това с възхищение говори
в своя пътепис журналиста Разсуканов - в-к Мир – 1933г.).
Овощната градина е унищожена през средата на 50те години на 20 век, под предлог, че се е пречело на
обработката на стопанските блокове в същата местност.
През 2002-2003 година с престъпна небрежност
ръководството на горско стопанство Садово разрешава да
бъдат отсечени и изкоренени повече от 150 (сто и
петдесет) орехови дървета по поречието на двете реки,
което наруши екологичното равновесие в района.
Въпреки протестите на населението, комерсиалния
характер на сечта позволи на частниците да унищожат
вековни орехови дървета под претекст, че същите са
преминали биологичния праг на стареене. Свещенна глупост!
Значи ли, че Гранитския дъб след като е на повече от 1350
години е преминал биологичния си праг на стареене и трябва
да се отсече??
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Писмото отговор на НУГ за отсечените орехови дървета
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Подходящи места за зеленчукови градини има в
долините на двете реки около с.Садово. В местността
“Керемидчи Чарши” където има изобилни следи от няколко
постоянни керемидни огнища (оджаци) с железни скари.
Това показва, че тук са се обработвали обикновени турски
покривни керемиди. Околността на Огнищата е осеяна
изобилно с парчета от този тип керемиди и следва да се
проучи от кои времена са тези остатъци ?(4*).
По сведение от стари турци, жители на с. Садово,
лозята на селото първо са били на същия хребет (Баира)
където понастоящем са почти изчезнали. След това са
преместени в местността “Рош алан” на около един
километър северно от р. Луда Камчия, а по-късно
възобновени на сегашното място “Баира”, в местностите
“Бакица” и “Бьолмелика”.
Въпрос е, кога селището, на времето съставна част от
гр. Новачка и носещо името Садина се е обособило като
отделно селище и се е преместило на източните поли на
хребета (“Баира”)?
Това най-вероятно е съвпаднало с времето, когато е
бил разрушен града Новачка.
Селището Садина (за името ще говорим по-после) е
било махала от голямото селище Новачка и след падането на
България под турско владичество, тук се е заселило и турско
население. Това ще да е било вероятно около средата на ХV
век или първата половина на същия век, съпроводено с
масовото заселване на турско население около балканските
проходи за охрана.
Може с положителност да се каже, че едновременно с
изселването на жителите на града Новачка, поради същите
причини е последвало изселването и на българите от
махалата, тъй като същите махленци, преселени с
Новаченци в сегашния гр.Котел, се обособяват като махала
от тогавашното ново селище Котел, в северната окрайнина
на града и запазвайки старото име на махалата “Садина”.
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Днес в гр. Котел има улица “Садина” и махала
“Садина”, но възможно е, и твърде вероятно е, не всички
българи от махалата “Садина” и от Новачка, да са се
преселили в Котел и другите околни селища, а заедно с
турското население да са се преместили от другата страна
на хребета (Баира). Именно по този начин се е запазило
българското име на селището, което в последствие се е
обособило в самостоятелното селище Садово. Ако това не е
така, то тогава би се допуснало новото селище (ако е било
основано от турци, с чисто турско население), да носи
турско име, както е сторено с много други околни селища
след изселване на българското население – Кадър Факли( сега
Везенково), Исуплий( сега Бероново) и други.
Село Медвен въпреки, че е било българско село, турците
са го наричали Папазкьой, а село Жеравна – Башкьой, но
Садово си е запазило старото българско име, през всичкото
време на турското владичество.
Горното мнение идва да се потвърди и от факта, че
изселването на българското население е предизвикано от
честите башибозушки нападения по онова време. След
изселването на града Новачка, предизвикано от тези
нападения, останалите вероятно не изселени българи от
махалата “Садина” и такива от Новачка, за да се скрият
от погледите на нападащите ги често делибашии, движещи
се по пътя идващ от местността Ачбаир, носещ името
“Черкезки път” (5*) и минаващ по средата на Новачка, по
инициатива, вероятно на същите не изселени българи, са
принудили и турското население да се изсели заедно с тях и
да се заселят от другата страна на хребета “Баира”. (6*)
Така вероятно, се е запазило българското име на селото.
По предание на стари турци от село Садово, това
преместване е станало вероятно около 300 (триста) години
преди освобождението на България или около 1570-1580
година.
Сегашното място на Садово е било залесено и къщите
са се строили от дървен материал, сечен на място. Стените
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на къщите са правени с плетня, измазвани с глина или кал.
Така са били правени стените на жилищата вероятно и порано. Все още има запазени няколко такива къщи с почти
прогнила дървесина.

Сламена колиба
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СВЕДЕНИЯ ИЗ МИНАЛОТО НА СЕЛИЩЕТО
НОВАЧКА ОТ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ,
АРХЕОЛОЗИ И ДРУГИ УЧЕНИ
При наличието на останки от градежи в землището на
Садово, може и трябва да се приеме, че то е съществувало
далеч в древността – по времето на траките, римляните, а
по-късно и през първата балгарска държава, като махала от
град Новачка.
За това свидетелстват множеството тракийски
могили, намерените монети от времето на Клавдий Готски 268-270 година и сребърни грошове с образа на Иван
Александър със сина си Михаил – 1331-1371 година.
В подкрепа на горното ще цитираме и извадки от
писмените трудове, пътеписи и бележки на учени, пътували
или правили проучвания в този район на България.
В книгата “Из миналото на Котел” от професор
М.Арнаудов са поместени сведения за с. Садово и град
Новачка взаимствани от архива на Г.С.Раковски и други
писатели и от предания.
В архивните бележки на Г.С.Раковски – 1857 година е
казано:
“Потока който извира от планината “Сухин дял” при
село Градец се слива с друга река и образува “Малка
Камчия”, от страни на същата река се намира село, по
настоящем населено с чисто турско население, наричащо се
Садово, името на което ясно показва, че в миналото е било
българско село.”
“Близо в околната равнина се намирали стари
развалини на старобългарския град и до сега наричан
Новачка. В град Котел по предание се говори, че същият град
Новачка е бил разрушен от турците и жителите му
избягвайки от немилостивия турски ятаган са се заселили в
Котел, който в това време е бил ограден с непроходими
гори.”
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За разрушението на град Новачка, според Г.С.Раковски,
съществувало следното предание:
“ След падането на България под турско иго, близо до
града Новачка, в гората разбили и ограбили турската царска
хазна, пренасяна за Влахия. По тази причина турците
разорили и разселили целия град, а за този случай се пеела
песен :
Войводата – мома Недка (7*), казва на дружината си
да потраят още три дни, докато от Цариград мине за
Влашко “царско съкровище” и им се падне “голям добив”.
Пристигат изпратените от по-рано “пригледници” и
обаждат, че съкровището ще мине през Новачка с 300
“черни арапи” и 200 “турци тидеи”.
Недка напада и разбива арапи и турци.
След това Раковски добавя, че песента показвала, че
разорението на града Новачка е последвало след падането на
България под турско иго.
Същият казва, че по предание се говорело, че град
Новачка е бил много голям и богат град с двеста ковачески
здания в него (архив на Г.С.Раковски, стр.540 и 541)....(8*),
но поради ограбеното “царско съкровище” от мома Недка,
града бил унищожен и тогава Новаченци се преселили в град
Котел.
В книгата “Княжество България” част ІІ –
Пътуване по България”, от професор Константин Иречек
(1879г.) на стр. 733 пише:
“ Медвен е последното българско село край “Камчи
Долу”. На север се простират огромни вековни дъбови и
букови гори, та по цели дни може да се луташ из тях. На
изток по подобни пусти краища се захващат села чисто
турски, най-близко село Садово, а зад него село Кадър Факли.
Вчера тук е имало тревога, трима турски разбойници в
черни тузлушки дрехи, нападнали овчарите при границата,
взели им хляба и след това положили ги с лице към земята за
да не виждат къде ще отидат и изчезнали.
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Жандармерия от станция Кадър Факли и потеря от
Медвен ги гонили в дъжд из горите, но разбойниците
избягали през границата на 3 часа отдалечена от тук.” (б.а.
отнася се за границата между Северна и Южна България
преди съединението през 1885 година, минаваща по билото
на Балкана).
По-нататък същият пише:
“ В околностите се намират някои стари паметници.
Около половин час път от Медвен на изток, лежи плоска
височина наречена “Новачка”, от двете страни пазена от
доловете на два потока, със стара могила и с подивели
градини със стари вишни. Там някога се намирал казват град
с 30, според други с 80 казанджийски и бакърджийски
дюкяни (8*), който пропаднал тепърва в турско време, а
жителите му се изселили в Котел, Медвен, Градец и т.н.
Тук се изкопават металически стрели, а в Котел в
черквата се пазели “Серафими”, тук намерени. Виждат се и
следи от зидове и местата на стара църква.
На юг от село Медвен се намира пустата крепост
Бутово и в гората на североизток още две, казват стари
градища.
Около един час път на север от село Садово се намира в
планината крепостта “Кара су Калеси”.
В книгата “ Юбилеен сборник Плиска-Преслав” от
археолог Васил Аврамов – част І, година 1929, същият за
Новачка пише:
“ Че тукашното селище Новачка датира още от
старите тракийски времена, се установява от неговия
древен Некропол, състоящ се от три могили”.
Археолог Аврамов след като повтаря писаното от
К.Иречек за Новачка казва: “Запазеното предание гласи, че
Новачка е била разорена така:
“ На Великден, турците от околните села нападнали
хорото на селото и отвлекли няколко български моми.
Тогава момците от селото се събрали и нападнали турците
при “Ач баир” (гладка височина, между селата Шехово (сега
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Дъбовица) и Медвен. В битката турците и момите били
избити и закопани на едно място, но поотделно. На
гробовете на момите били побити камъни с кръстове, а на
турците такива без кръстове. Мястото сега се нарича
“Момини гробища”. След този случай селото се пръснало по
околните села, главно в Котел.”
За същото предание пред Аврамов, говорят и някои
стари турци от село Садово - Авджи Исмаил и Мустафа
бей, но без да посочват мястото на погребаните, а само
името на местността “Къз тарла” (Момина нива).
Някои от с. Шехово твърдели, че мястото е било в
полите на “Ач баир” край брега на Медвенската река и го
наричали “Момино гробе”.
В книгата “Някои бележки върху археологични и
исторически изследвания в Тракия – 1885 г., братята
Владимир и Карел Шкорпил пишат:
“ На пътя от село Садово до село Медвен се преминава
през една разкошна балканска долина, в която в българските
времена е съществувало по предание, българско заселище
Новачка. Останки от стари гробища с каменни кръстове
видехме там на едно място в лявата страна на пътя (б.а.
български гробища в Новачка (9*). По предание се е прибрало
населението на Новачка след дохождането на турците – в
Котел и Медвен.
Населението на Новачка види се, се е крило в опасните
времена в близкото укрепление (б.а. вероятно става дума за
Медвенското кале). Между Новачка и Градец има следи от
старо селище, наречено Бутово...”
Във вестник “Български орел”, бр.І от 20.ІV.1846 г.
издаван в гр. Лайпциг от Иван Богоров, в статията
“Описание на с.Котел” е казано:
“Село Котел или Казан се нахожда в сред
старопланинските изданки на раздалеч от Сливен осем
часа”... Това село изпърво е било твърде малко и сетне като
се развивало село Новачка, близо до него, от един зъл кадия,
хората се преселили и уголемили Котел около 1545 година”.
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В книгата “Спомени за изгорелия Котел” от Момчо
Драганов, същият между другото по въпроса за Новачка
казва следното:
“ Според доказването на историци, цар Константин
Велики (б.а. първата половина на ХІІІ век), когато имало
война с татарина, той се е упътил от Тракия преминал в
Мизия и потеглил право за Дунава дето направил мост срещу
Браила. В тази война Константин излезъл победител. Цар
Константин като преминал от Тракия, вървял с войската си
по главния път и се спрял на едно село, което се наричало
Новачка. По-нататък той не искал да продължи пътя си
направо по главния път , а намерил за по-добре да мине с
войската си направо през прохода който днес се нарича
“Котленски бувас” (б.а. Демир Капия)”...
На страница 6, същият казва:
“ Преди да се засели Котел имало село което се
наричало Новачка. Това село се намира на три часа далеч от
сегашния Котел. То се намира на юг от Котел в Балкана
между селата Градец, Медвен и Садово. Ето що говорят
старите за село Новачка или по-добре да го наречем
старият Котел.
Във времето когато България се разпространила по
балканските места, българите си избирали такива места за
живеене, които са добри и в които има добри пасбища.
Понеже мястото където се намирал старият град било
такова, то някой българи го избрали и почнали да се
заселват, като си правели една след една колиби. Така малко,
по малко станало едно селище което нарекли Новачка. Дълго
време си живели селяните в това селище. Занимавали се наймного със скотовъдство, понеже имало добри пасбища.
Наскоро се направил главния път който минавал през това
селце, но като започнали войните между Гърция и България,
които особено често ставали, както казах по-горе и след
прокопаване на прохода Демир Капия, Гръцките войски като
минавали през главния път, то жителите на това село
често пъти били опустошавани от гръцките войски. Един
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ден те решили да преместят селото си, но да го преместят
на такова място, което да бъде отстранено от пътя и
което да има добри пасища, понеже както вече знаем,
тяхното занятие е било скотовъдството”.
Преселването на селяните от Новачка в Котел.
Същият автор продължава:
“ Причините за изнамирването на новия град Котел са
следните: Веднъж от село Новачка се загубили коне,
господарите на които тръгнали да ги търсят. Дълго време
търсили конете около селото, но не могли да ги намерят.
Тръгнали тогава по горите и балканите да ги търсят. Найпосле, след дълго лутане намерили ги че пасат трева по една
местност, която сега се нарича “Изворова поляна” при
сегашния Котел. На тази поляна има канари от които
извира бистра, студена и много хубава вода. Има също много
високи и голи баири, по полите на които има много хубави
пасбища и се наричали “Сухи дял”. Всичко това като видели
Новаченци, зачудили се на хубавата и богата местност и
решили да се преселят на това място (мястото пък гдето се
намира сегашният Котел, било тогава покрито с гъсти
дървета). Зарадвали се селяните, тръгнали след конете си
които повели своите господари по пътя из който те дошли.
Този път бил същия който минавал през прохода “Демир
Капия”, който Цар Константин накарал да прокопаят.
Вечерта като се завърнали в селото си те разказали всичко
що видели на селяните. За хубавата вода, която извирала от
трите дупки и вряла като в котел, за хубавата поляна, за
баирите, за добрите пасбища и най-после прибавили, че това
място е такова каквото отдавна търсели и че то най-после
било доста отдалечено от главния път.
На сутринта селяните изпратили старейшините да
прегледат мястото и ако го одобрят да се изселят.
Старейшините одобрили мястото и изворовата поляна
избрали за място на къщите, зад които пък къщи ще се
направят канарниците (кацарниците ?). Малко отгоре ще
бъдат овчарите със стадата, гдето също ще има къщи за
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фамилиите им, а по полите на “Сухи дял” ще пасат техните
овце и коне.
След тези си разпореждания, старейшините се
завърнали в селото си гдето казали на селяните да стават и
да се изнасят, понеже по-хубаво от това място никъде не
могли да намерят. Селяните в скоро време се изселили на
изворова поляна при хубавата вода, която извирала от три
дупки и вряла като в котел, поради което и нарекли селото
Котел.
На мястото на селото Новачка имало дървета като
круши, орехи и др., а мястото гдето в свят ден се събирали
на молитва, днес се нарича “Черковище”, а самата
местност днес е преобърната на ниви които се орат и
гледат от околните села. След заселването на новаченци на
изворова поляна, дошли още заселници и от друго едно село
Раково”.
Според предание разказано от Бошо Рачев от гр.
Сунгурларе.
По предание от негов прадядо Никола Бонюолу,
разказано от него на децата му Бошко Н. Бонюолу и Рачо Н.
Бонюолу, родът им водел от село Новачка. Според това
предание, много често са страдали новаченци от нападения
и грабежи извършвани от спахии, кърджалии, башибозуци и
др. Предвид на това, че в околността Новачка е имало
залесени площи, особено от към посоката на “Ач баир”,
същите пречели на населението на Новачка навреме да
забележат идването на башибозуците по Черкезкия път и
ненадейните нападения зачестили. Последното е принудило
семейството на Бонюолу заедно с много други семейства,
между които и родът на дядо Атанас Касъра от Сунгурларе
да напуснат Новачка и се заселили на откритата местност
в околността на Каябашкото блато. Така било заселено село
Каябаш (б.а.сега с.Скала) от жители на Новачка.
Но и тук не били оставяни на спокойствие и често
нападани от башибозуци, само че мястото било открито и
хората вземали навреме мерки за укриване. Често обаче, по26

смелите селяни завардвали нападателите башибозуци в
близката гора и от засада ги убивали, а за да не се открият
следите на убитите, последните бивали изгаряни.
Поради слабата почва обаче, скоро някои от селяните
на пуснали Каябаш и се преселили първо в село Джан Кардаш
(Братово) Бургаско. Поради опожаряване на селото много
от селяните се преселили в село Барганлии Карнобатско и от
там в Сунгурларе.
От цитираните по-горе сведения по въпроса как и кога
е станало унищожаването на селището Новачка, който
случай дава и своето отражение върху махалата Садина от
същото селище, като че ли имаме горе-долу данни , макар
неточни и основаващи се изключително на предания.
Като се има предвид, че според летописната книга на
село Медвен, последното се е заселило на днешното място в
началото на ХVІ век, т.е. около 1520 – 1530 година (10*), по
същото онова време, когато е основан и заселен Котел.
Заселниците на селото Медвен дошли от село Бутово, на
три километра източно от мястото на селото.
Изселването на Бутово е станало поради золумите на
турците делибашии, спахии и кърджалии ( справка - книгата
“Село Медвен – Котленска околия” от Велико Йорданов,
стр.7 и 8 ).
В тази книга е казано, също, че след изселването на
Новачка, някой жители на последното, като родът
Баръмови и други, между които и родът Касърови, са се
преселили в сегашното село Медвен. Следователно
изселването на Новачка ще да е било вероятно най-рано в
същия период от време – около 1520 – 1530 година. Като
имаме предвид и казаното във вестник “Български орел”, че
това изселване е станало в 1545 година, може да се заключи,
че окончателното изселване на селището Новачка се е
осъществило през периода 1520 – 1545 година.
В книгата на Момчо Драганов “Спомени за изгорелия
Котел” не се посочва годината на изселване на Новачка, но
автора се осланя изключително на нещо слушано от
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местните хора, смесва най-безкритично епохи и събития.
Колкото се отнася до причините за изселването на Новачка,
точни данни няма освен цитираните предания от арх.
В.Аврамов за отвлечените моми от хорото на Великден.
Освен това усилено се говори, както се каза и по-рано
за честите нападения и грабежи от страна на башибозуци,
кърджалии и делибашии, и от друга страна не ще да е без
внимание преданието за което говори Г.С.Раковски – обира
на царската хазна. Предвид още, че Новачка се е намирала на
пътя свързващ Тракия с Мизия, наречен “Поща Йолу”, а у
Момчо Драганов – “Главен път”, не ще да са изключени
възможни нападения и обир на пощата сред Балкана.
Много безкритично и наивно е твърдението на Момчо
Драганов, че причина за изселването на Новаченци са
честите опустошителни войни между българи и гърци,
когато случая за изселването се явява през много по-късна
епоха – турското робство.
Във вестник “Български орел” е посочена само
годината на изселването на Новачка по причина на един зъл
кадия, без да се посочват същинските подбуди и действия
на този кадия, за да предизвикат изселването.
Като най-меродавни и основателни причини за
изселването на Новачка, могат да се считат честите
нападения от делибашии, кърджалии, башибозуци,
съпроводени с грабежи, безчинства и убийства. Не е
изключено да е имало нападения или ограбване на пощата,
минавайки по главния път и то сред Балкана и злият кадия,
имайки предвид зачестилите случаи на подобни грабежи,
убийства и най-вече заради нападенията на пощата да е
решил като най-подходящо да се изсели Новачка от “главния
път”.
Преданието за което говори Момчо Драганов, за
изгубените коне е свързано само с въпроса за избор на място
за изселване, какъвто въпрос действително ще да е
занимавал
населението на Новачка, поради честите
нападения, грабежи и убийства (11*).
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Че селището Новачка, както и махалата Садина към
него са съществували още от тракийски времена се
потвърждава не само от запазените и до сега останки от
древните некрополи, но и от намираните древни монети в
тази местност от всички исторически времена.(12*)
Българското име на село Садово иде да докаже, че
същото е съществувало много преди падането на България
под турско владичество.

ИМЕТО НА СЕЛИЩЕТО НОВАЧКА – САДОВО
Много са причините, които по един или друг начин
налагат промени в имената на селищата, местностите,
местните предмети и др.
В историята подобни изменения твърде често се
налагат, като следствие от езикови-фонетични промени в
говора, така и събития или имена на лица свързани с подобни
събития. Подобни промени в наименуванията вероятно са се
наложили и в разгледаните по-горе имена на селища –
Новачка и Садово.
В книгата “ Юбилеен сборник Плиска-Преслав” част
І, археолога В.Аврамов твърди, че:
“Градът Новачка е носил името на легендарния
хайдутин и съперник на славата на Крали Марко – Новак
Дебелич.”
На страница 142 в същата книга той пише:
“ Самия народен юнак и хайдутин Новак Дебелич,
който се подвизавал в тукашните проходи е бил ковач.”
За името Новак или Дебел Новак, сръбския учен
Иларион Руварац в “Сборник на Българското книжовно
дружество София” – 1901 година, стр. ІХVІІ казва:
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“ Съществуват две исторически личности под името
Новак. Единият Дебел Новак, живял към края на ХV век и по
предание е бил дебел и е считал своето произхождение от
българската фамилия Шишман-Страцимир.”
Същият Руварац казва, че и героя Дели Татумира,
произхожда от българската царска фамилия Страцимир.
“ Това, казва Руварац, е вероятно един от синовете на
Дебел Новак, който произхождал от рода Страцимир, от
там и Дели Татумир. Другият Новак е живял към края на
ХVІ век. Той се е сражавал съвместно с Румънския войвода
Михаил срещу турците. Той е Баба Новак.....” (По-нататък
автора говори за героя Дели Татумира).
В книгата “Село Медвен” Велико Йорданов, в
забележката на страница 17, казва:
“ Твърдението на В.Аврамов, че градът Новачка е носил
името на легендарния хайдутин и съперник на Крали Марко,
Новак Дебелич, е съвсем неоснователно, па макар В.Аврамов
да се позовава на твърдението на професор Иширков (13*),
който твърди, че Новак се е подвизавал в Чалъкавашкия
проход и Бергавския проходи.” (б.а. Бергавския проход се
отъждествява с Върбишкия проход).
Велико Йорданов се основава на Милад. 143, че е било
ясно казано че Крали Марко го дочува хайдут Дебел Новак
от висока Качанина града, гдето същият смята, че
Качанина означава или Кочани или Кочаник – Македония,
гдето са произлезли песните за Крали Марко и че само
звуковото съвпадение е достатъчно, и ако е така трябвало
селището да се нарече Новаково, а не Новачка.
Дали мнението на Велико Йорданов е меродавно за
случая, следва да се проучи допълнително. Ако обаче се имат
предвид
сведенията
които
В.Аврамов
дава
за
наименованията на планинските възвишения в района на
Върбишкия и Чалъкавашкия проходи и по-далеч, както ще
видим по-после, като че ли В.Аврамов е прав.
Колкото до твърдението на сръбския учен Руварац, че
Дебел Новак е произхождал от царската фамилия Шишман30

Страцимир, като че ли има нещо общо, ако се вземе в
смисъла на “Дебел” и “Шишман”, по причина, че ние често
казвамеШишко на пълния, дебелия човек, а името Татумир е
близко по произхождение на Страцимир (б.а. или
Страшимир).
На стр.166, В.Арнаудов пише:
“Друго доказателство за голямото развитие на
съобщенията през Чалъкавашкия проход в края на ХV век и
началото на турското владичество на Балканите, е
широкото подвизаване из същия проход на легендарния
хайдутин Дебел Новак или Новак – Дебелия – Дебеляк, един
достоен съперник на Крали Марко и добре възпят както в
България, така и в Македония и Сърбия.
Това подвизаване на Новак из Чалъкавашкия проход и
дори из съседния Върбишки и Байрамдеренския проходи е
както се вижда още неизвестно на науката и затова ние сме
принудени да се спрем малко по-обстоятелствено на него.
Доказателствата са следните:
1. В планината която се издига между Върбишкия и
Чалъкавашкия проход има два върха от които единия се
нарича “Голям Дебелец”, а другия “Малък Дебелец” или по
право “Голям и Малък Дебелич”. В три и пет верстовата
карта на руския генерален щаб, планината между
Върбишкия и Чалъкавашкия проходи е означена също
“Дебелич балкан”. Това явно показва, че някога Новак се е
подвизавал в тези проходи.
2. На изток от същата планина и на запад от село
Айваджик, т.е. между прохода “Бергов” и “Сидера” има
друг връх, който също е означен на картата като
“Дебелич”. Тези наименования не са дошли от никъде другаде
освен от името на Новак Дебелич.”
Професор Иширков, като се спира на някои от тези
наименования казва:
“ Във връзка с името на Новак Дебелич или Дебеляк са
останали сега имената на върховете “Голям и Малък
Дебелец”, които се издигат лично на запад от седловината
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“Буюк Конак” и името “Деблич балкан” с което е означено
на руската генерал-щабна карта голям дял от
Карнобатската планина.”
3. На името на Новак се наричала и Драгневската
планина. Маджарския пътешественик Камареми Янос,
който е минавал през Чалъкавашкия проход през 1697 година,
казва, че село Драгнево се намирало в подножието на
планина “Новак”. Това се твърди и от другия маджарин
Барсос Томас, който минал прохода в 1613 година.
Според същия Камареми Янос, в средата на планината,
горския разбойник Новак построил каменна стена и порта и
тук защитавал клисурата от турците. Развалините се
виждат и днес.
4. На името на Новак Дебелич се нарича и крепостта,
която бранила клисурата “Сидира”.(б.а. при Камчията, под
планината е село Добрал) Това се вижда от описанието на
третия маджарски пътешественик Себеси Ференц, който
минал през прохода в 1652 година.
5. Че наистина Новак Дебелич е действал и във
Върбишкия проход се установява от факта, че градът
Новачка, в южното подножие на този проход, носи
неговото име. (б.а. като имаме предвид, че в Новачка е имало
до 200 ковачески работилници, и че Новак е бил ковач, то
може да се предполага, че същият е бил жител на Новачка).
Освен това, според народните песни на Демир Капия в
Чалъкавашкия проход се е подвизавал племенника му
Татумирче или Татоличе, който бил голям юнак и дори се
хвалил, че бил по-голям юнак от вуйка си Крали Марко за
което той отишел на Демир Капия да се разправя с него и
т.н.”
Прочуло се дете Татуличе
прочуло се на Демир капия.
Де запряло друми и клисури,
та не дава пиле да прелети,
а то не ли юнак да замине.
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Еве стана девет години време
как не е юнак заминало,
равни друми пелин порастна,
из пелино пилци изведоа,
дочул е Марко Кралевики.
.............................................
.............................................
Във втората песен за Татумирче, между другото се
казва:
Та си викна Дели Татумирче
никаков еден ти църн арапин,
що си дошел Кралеви да фащаш,
па пододе дервишко дерведже!
Айде веле Дели Татумирче!
И я те знам и светот те знае,
що юнаство твое сърце имаш,
ког седеше на Демир Капия
н’оставаше пиле да помине!
И т.н.......................................
................................................
По-нататък В.Аврамов обяснява:
“ Явно е, че тези две народни песни говорят за една и
съща “Демир Капия”, а не за две и че с тази “Демир Капия”
те визират един голям проход. Понеже до сега
историческата роля на Чалъкавашкия проход не беше
известна на учените, то някой от тях като Йордан
Трифонов, който специално се е занимавал с Новак и
неговите племенници Татомирче и Груица войвода, изказаха
мнение, че поменатата в първата песен Демир Капия е тази
в Ихтиманската средна гора или древната “Траянова
врата”. И други, които описаха подвизите на Крали Марко в
народните песни, като Велико Йорданов, вярват, че
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поменатата във втората песен Демир Капия е тази на река
Вардар при Просен. Това обаче не е вярно.
Според нашите изследвания и двете песни говорят за
една и съща Демир Капия и под това име се подразбира тази
в нашата “Железна” и Чалъкавашкия проход (б.а.входа за гр.
Котел). Това се вижда и от подвизите на Новака в същия
проход и в “Романия” и на Татумирче в “Дрено поле” и в
Окшана града, който също е останал до сега неизвестен за
науката и погрешно го считат за Фокшана във Влашко.”
Професор Атанас Иширков, в книгата “Чалъкавашкия
проход в Стара планина” стр.12, 22 и т.н., след като се
спира на цитираните по-горе изказвания във връзка с името
на Новак, в т.т. 1 до 5 включително, пише:
“ Унгарските пътешественици наричат Главната
верига (б.а. Драгоевската планина) и нейните предпланини
“Новак планина”.
Името Новак ни е добре познато от народните
епически песни като Новак Дебеляк или Дебелич. ......
изглежда, че Новак Дебеляк бил популярен и подобно на
Крали Марко, имената на много проходи и крепости били
свързани с него.”
В забележка към книгата същият казва, че за Крали
Марковия сподвижник ковача Новак са дадени подробни
сведения в книгата “Южнославянские сказания о Кралевича
Марке в связи с произведениями рускаго былевого епоса” –
Варшава, 1294-96 година.....
Цитирах горните изказвания на В.Аврамов и сведения
от други пътешественици, само защото те са свързвани с
името на Новак Дебелич и че това е от значение за
историята на селището Новачка, носещо вероятно името на
легендарния народен защитник против турското нашествие
и още повече като вероятен жител на същото селище, от
което Садово е било махала, до унищожаването му. Като
имаме предвид писаното от сръбския учен Иларион Руварац,
че и двамата легендарни защитници против турското
нашествие, Новак Дебелич и героя Дели Татумира са имали
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царски произход от фамилията Шишман-Страцимир,
същите вероятно
съзнавайки своите исторически
задължения към защита на народа, са поели инициативата
за тази защита. От тук и заключението, че голямото
селище Новачка, вероятно е било родно място на близки
членове или родственици на българската царска фамилия
Шишман-Страцимир.(14*)
Ако се приеме, че селището Новачка действително носи
името на легендарния хайдутин Новак Дебелич, който е
действал в края на ХV век, то преди това същият този град
трябва да е имал друго име. По тази въпрос до сега няма
никакви сведения, но ще се опитаме да разясним във връзка с
това някои предположения.
Колкото до името на махалата Садина, като
неразделна част от Новачка, което се твърди и в сборника
за селищата в България, следва да се вземе мнението на
някой езиковед. От корена на думата “сад” изхождаща от
глагола “садя”, отговаря на славянската дума градина
(руска дума “сад”). От това може да се направи извод, че
името на махалата означава главното занятие на
жителите от тази махала, а не както Ив.Бончев твърди в
летописната книга на училището, че името означавало
“мястоположението на селото”. От това следва, че
занятието на това население е било вероятно градинарство,
лозарство и въобще земеделие.
Махалата разположена край брега на реката,
осигурява подходящи площи за обработване както на
зеленчукови и други градини така и на други земеделски
култури. В същата летописна книга се казва, че “името на
селото е Садово, друго име не е имало. Било е махала от
голямото заселище в местността Новачка и вероятно е
носило името “Садина” според местоположението си.
“Садина” е станало у турците най-напред “Садива”, а после
“Садува”, както е записано в един Хюдют на селото от
времето на султан Селим ІІ.”
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Изглежда, че Ив.Бончев е чувал за старото име на
Садово но без да проучи по-подробно смисъла му,
отъждествява го с местоположението му, сиреч прилично
на съдина, което далече не отговаря на действителността.
Ако беше писал, че занятието на селото е било
“производство на съдини”, би било по-приемливо. Но имайки
обаче предвид казаното по-рано следва да се приеме за померодавно името “Садина”.
Че в Хюдюта е било записано “Садува”, то и сега
турците го наричат по същия начин, и след това да се е
наричало по звуково изменение “Садива”, означаващо
“разсад” е по-допустимо.
В Северна България, в бивша Поповска околия има и
сега село Садина на брега на река Малък Лом. През 1903
година в град Попово се издавал вестник “Садина”
защищаващ правото на селяните земеделци. Следователно
най-вероятно е махалата “Садина” да носи името на
селското занаятчийство – земеделие, градинарство.
Садово и Садина са еднозначни наименования –
зеленчукова градина.(15*) Както се каза и по-рано Хребета
(баира) е бил засят с лозя още докато селището е било
махала от Новачка, по-късно след като махалата се е
преместила от другата страна на Хребета, на сегашното
място на селото и се е обособило като самостоятелното
селище Садово, хребета е оставен за пасбище на добитъка, а
за лозя се е ползвала местността “Рош Алан”. Тогава е
издаден и Хюдюта от турския султан Селим ІІ. По-късно
лозята в “Рош Алан” се изоставят и наново се засяват на
Хребета (баира), “Бакица” и “Бьолмелика”. Като имаме
предвид, че има и други села с името Садово в България
(Пловдивско, Айтоско и Благоевградско), сигурно наречени с
това име поради подходящите там почви за земеделие и
основно занятие на населението – земеделие е ясно, че двете
наименования “Садина” и “Садово” са еднозначни и
означават земеделие.
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СТАРИ ПЪТИЩА ИЗ ОКОЛНОСТТА НА
НОВАЧКА (САДОВО)
Независимо от казаното до сега, градът Новачка и
селището Садово заемат важно място в средния клон на
Източна Стара планина, осигуряващо удобни проходими
посоки от Южна за Северна България.
В книгата “Юбилеен сборник Плиска-Преслав”
архитект В.Аврамов на стр.106 казва:
“Тези които са пътували от Североизточна България в
Югозападна посока към Сливен, Стара Загора, Пловдив и понататък а също и към Ямбол и Одрин, са тръгвали от върха
на Върбишкия проход при местността “Дрян” в дясно и
през местността “Еврейски гроб”, после “Равния букак”“Царевец”- “Ляска” и “Берила” са слизали в стария град
Новачка, развалините на който се намират близо до село
Медвен, далеч от Кадърфакли на 12 километра.
Този път се е охранявал от крепостта “Кара су
Калеси” в Медвенския балкан (б.а. тази крепост е в
Садовския балкан) и още едно укрепление над развалините на
Новачка (б.а. вероятно става дума за Медвенското кале).
Пътят се нарича “Поща йолу”- от пренасяне на пощата по
него. .....
От Новачка пътят продължава в две посоки :
-на запад през селата Медвен-Катунище-Градец
(“Грамени” у Мануел Фил – V.213)- за Ичера и от тук през
Гоценския проход, минава край Сотиря и стига в Сливен.
-на юг през Медвенската река – към Каябашкото и
Мокренското възвишения, дето пътят се охранява от
голямата Каябашка крепост и слиза през Мокренския проход
в село Мокрен.”
Същият път има още едно разклонение водещо в посока
на Новачка и село Садово. Същото разклонение се отделя от
местността “Царевец” и продължава на изток – “Трите
могили” – “Тюрк баир” и по десния бряг на река “Сулудере”
води за Новачка. На същия път в полите на масива “Драма”
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край брега на реката , в турско време е имало наблюдателен
пост (беклеме) за този път, за което и до сега личат
следите от основите му.
В списание “Българска историческа библиотека”,
т.ІІ, кн.2, стр.82-101, 1929 година, Карел Шкорпил пише
следното за главните пътища през балкана водещи от
Преслав за Южна България:
“При похода на император Константин Копроним през
768 година (б.а. против първата Българска държава), се
споменува “Цика” или “Чика” в която са били изгорени
дворците. Следователно “Цика” е било град и столица.
(В.Аврамов го отъждествява с местност “Зиго” за което
пишела Ана Комнина-1094 година, че куманите били
преведени от балканските власи (б.а.българите) по
пътеките из проходите, минали лесно “Зиго” и веднага
стигнали “Голое”. Според В.Аврамов “Зиго” ще да е било
“Сидира”(б.а. сега Ришкия проход).)
Император Константин се е възползвал, че намерил
планинския проход без прикритие, от което е ясно, че е
минал през един от планинските проходи, арестувал княза на
Северите (б.а. Славянското племе пазещо прохода), един от
съюзниците на българите (българския хан) и след като
отворил прохода към Плиска, се е насочил към центъра на
славянското племе Севери- столицата на княза им Славун.
Седалището им е под северният склон на източния балкан.
Вероятно “Гига”- “Гига Дермени”, сегашното “Върбишко
градище”, пише Шкорпил, заградено от реките Тича и
Герила е като че ли “Цика”.
Славянското име на Върбишкото градище е било “Бял
град”. На юг от Върбица има два върха – “Голям Бял град” и
“Малък Бял град” (според Мануел Фил – “Веле градон”,
родното място на Дамян от Бял град – Даминаос ек
Велеградон). Според Шкорпил, това е един важен възел на
всички разклонения на Върбишкия проход, пресичащи билата
на Върбишката и съседните й планини. Като важни
старобългарски пътища изхождащи от съобщителния възел
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“Върбишко градище”, към балкана и на юг са били
Котленския, Медвенския, Садовския,
Върбишкия и
Белореченския проходи.
За Медвенския проход Шкорпил пише, че прав път от
Върбишкото градище за град Сливен е водел край крепостта
“Кале ери” и “Сакар таш кале” под гребена “Сухо
бърдо”(Сакар) по долината на река Герила (Гига) към
Медвенския проход (Чауш бунар). Проходът минава
балканската византийска преграда, находяща се върху
седловината между върховете “Карамутлу баир” и
“Въшковия кайряк” – край Медвенското кале и слиза към
старите селища Новачка и Бутово до Шехово (б.а.сега
Дъбовица), а от там към градището до село Градец, гдето
се събира пътя през Котленския проход.
За Садовския проход пак Шкорпил пише, че този път е
известен под името “Гяур йолу”, върви от Върбишкото
градище по течението на река Гурелка, изкачва се върху
балканския гребен през местността “Сеймен конак” и
достига до балканската византийска преграда “Геремето”
между върховете “Дудукчу” и “Малък въшков кайряк”. От
тук минава край крепостта “Кара су Калеси”. В “Кара су
Калеси” е било вероятно “Петрунос” – “Петроград”, който
се споменува от византийския писател Мануел Фил (б.а.
Мануел Фил е бил гръцки поет, който е написал поема 1305
г., в която прославя гръцкия военоначалник Михаил Глава,
водещ борба против българския цар Ивайло, изброявайки
крепостите които е завладял).
Пътят продължава към юг и по река “Канара дере”
слиза към крепостта “Садовско кале”, пътят продължава
на юг и се слива с пътя Върбишкото градище – Ямбол през
Марашкия проход. По-нататък Шкорпил пише за
“Върбишкия проход” (б.а. Медвенският и Садовският
проходи са като разклонения от Върбишкия проход).
Същият, от село Върбица продължава към балкана, изкачва
се по западния склон на върха “Голям Бял град” – към
крепостта “Орлица” (Гайда таш) над река Гурелка. В тази
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крепост е било вероятно крепостта “Урвицион”, която
споменава Мануел Фил.. Пътят продължава към
водоразделния гребен на река Тича и Луда река (б.а. Луда
Камчия), към византийската преграда “Завоя” и
“Япаджика”, за пазене на които служила крепостта
“Курвин град” (б.а. Роспу Хисар), находяща се на изток от
преградите. Тази крепост е било вероятно крепостта
“Теофилакт” у Мануел Фил.
От втората преграда пътят води към двете крепости
на юг от върха “Тепе гьоз” – “Карадач кале” и “Кичук Кале”
и от там слиза към старото селище на север от село Кадър
Факли. Последните две крепости отговарят: едното на
крепостта “Гологлед”, “Гологлетон у Мануел Фил – място с
широк изглед, което схожда с турското название “Тепе
гьоз” (връх око)
Другата – на крепостта “Голое” у Ана Комнина (виж
обяснителна бележка №16). Пътят минава река Луда река
до село Исуплии и се качва върху вододела на двете дерета
към крепостта “Градище” над езерото (светото блато) на
запад от село Каябаш, от която крепост слиза към
Мокренската крепост и се слива с пътя минаващ за
Бургуджийския проход (Мараш боаз)....”
По-нататък същия пише:
“Крепостта Лардея, която се споменува между
“Сидира”... ...би отговаряла на крепостта до село
Каябаш.....” Ако така е написан районът на трите
крепости, то средната от тях “Лардеас” се пада на
Карнобатския Хисар, който със своите окопови огради е
удобен за оня лагер в който Алекси Кмнин е лагерувал със
войските си 40 дни.
Васил Маринов, автор на книгата “Герлово”,
съпоставяйки мненията на археолози и наши историци, също
отъждествява името “Цика” или “Чика” с Върбишкото
градище – известно още под името “Герил град” (б.а. името
на Герил войвода), столица на славянското племе Севери.
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Карта на пътищата и пътеките в землището и околността на
Новачка и Садово
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Най-късия път от Преслав – Герил град за Ямбол и на
юг е Върбишкия проход (наричан в древността Берегава) с
разклоненията му през билото на Върбишката, Садовската
и Медвенската планини. Тъкмо тук в голямата и дълбока
теснина по долината на река Гурелка, десен приток на
река Герила, византийската войска е претърпяла
страшната катастрофа в битката между хан Крум и
император Никифор, през 811 година и сигурно в тези
дебри на балкана, в своята шатра, великия български хан е
празнувал победата и е пил в нейна чест от позлатена
чаша, направена от черепа на византийеца Никифор.
(б.а. Твърде възможно е тази историческа за
България битка да се е състояла в Садовския проход по
поречието на река Къзълджик дере. Основанията за това
са, че както се знае от историческите данни император
Никифор безпрепятствано е преминал Стара планина и е
опожарил тогавашната българска столица ПлискаПреслав. След като не е срещнал по пътя си никаква
балгарска съпротива и след продължителен гуляй в
опожарената столица императора се връща обратно за
Константинопол през Върбишкия проход. По-вероятно е
византийската колона да се е отклонила по едно от
десните отклонения на прохода, а именно по поречието на
река Герила и минавайки през крепостта Кара Су Калеси
да са навлезли в клисурата на река Къзълджик дере и
Садовския проход. Възможно е колоната да е минала и по
отклонението непосредствено преди началото на
Върбишкия проход по поречието на Къзълджик дере и в
Садовския проход да са блокирани от българската войска
и унищожени. Предположенията за тези твърдения са
свързани
с
тактическите
характеристики
на
местностите, а именно:
- Пътят минавщ през Върбишкия проход е с доста
голяма надморска височина- 898 метра и е труден за
преодоляване от тежко въоръжените византийски
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войски, а пътя по долината на река Къзълджик дере
следва коритото на реката и липстват стръмни
изкачвания.
- Преминавайки Стара планина от юг на север през
Върбишкия проход император Никифор е следвал
стратегическите пътища, но в обратната посока
вероятно в резултат на изтощението и понижения дух на
войниците е предпочел отклоненията на прохода, които
са били по-лесно преодолими. Освен това всички стари
сведения и археологически находки сочат че основния
транспортен път през първото и второто българско
царство е минавал през Садовския проход, за което
говорят и днес останките на редица крепости по
протежението на прохода.
- Клисурата на Садовския проход е твърде подходяща
за засада със стръмни почти отвесни склонове на
планините и напълно наподобява описанията на
историците за теснината в която се е състояла
битката.
По наше скромно мнение е необходимо наистина да
се направи задълбочен исторически и фактологичен
анализ на съществуващите данни за мястото на битката
и да се отбележи със изграждането на паметник в
прослава на хан Крум)
В книгата “Село Медвен” от Велико Йорданов, се
изброяват следните пътища в района:
“1. От някогашното селище Новачка от дето са се
преселили Котленци, излизал един път, който минавал през
“Берила” – “Ляска” – “Царевец” – “Равния бокак” до
вододела при Яхуди Мезар (еврейски гроб) и отива във
Върбица и Преслав. Този път се казва “Поща йолу” понеже
по него пренасяли пощата.
Точката “Яхуди Мезар” е на долния водораздел между
Северна и Южна България. Там бил убит някой богат
евреин, който пътувал с пощата (б.а. това е същият път за
който пише и В.Аврамов и Карел Шкорпил).
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2. При “Царевец” от този път се отделя друг път,
който минава край “Ледницата” – “Узун гьолджук” –
“Еркесията” за Върбица и Преслав.
3. Пак от селището Новачка, излиза друг път който
минавал през “Трите могили” – “Ледницата” – “Чауш
бунар” за Върбица и Преслав. Този път е наречен “Герганина
пътека”, но не се знае по какъв повод. (виж обяснителна
бележка №5).
4. Следи от стар път се забелязват от Новачка, през
Медвенската река за селището Бутово.”
Въобще съобщителната мрежа от пътища в този
район (Върбишки проход с неговите отклонения на запад и
изток) са били на времето много развити и по този начин
същият район е играл важна роля във времената когато
земите на Балканския полуостров (Тракия и Мизия) са били
наводнявани от нахлуващи народи от изток, по-късно при
образуването на Първата Българска държава и особено през
войните водени между гърци и българи.
Наименованията “Сидера”, “Берегава”(Верегава) и
“Голое” са неуточнени.
В “Юбилеен сборник Плиска – Преслав”, В.Аврамов
пише:
“ През време на Първото българско царство се
споменувало често името “Голое”, което вероятно се е
намирало в околността на село Комарево – Келтска крепост
от ІІІ век пр.н.е.
Голяма част от войската (б.а. тази на Император
Константин Копроним – 768 година) тръгва по море.
Константин тръгва по суша, достигнал “Верегава клисура”
и се разположил на лагер за да чака войската изпратена по
море. Тогава български хан бил Сабин, същият молил за мир
но Константин не приел.
Последвала, обаче голяма буря в морето и поради
корабокрушение, цялата флотилия на императора била
напълно унищожена. След това не се споменува името на
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тази клисура – Верегава, а дълго време след това се появява
друга клисура “Сидера”.
Говори се, че в 1049 година византийският пълководец
Никифор с франки и други войски преминал “Сидера” и се
разположил в град Диакене (б.а.Диавена - старинното име на
Котел), дето бил главния лагер на печенегите, последните
разбили византийците и нахлули на юг от планината.”
По-нататък същия пише: “ В 1094 година куманите
достигнали до “Сидера”. Алекси Комнин ги преследвал до
клисурата “Сидера” и като се качили на най-високия връх на
планината, там престоял цяла нощ, имало силна буря през
нощта и същият настинал, та на разсъмване се оттеглил в
“Голое”, от дето следва, че крепостта “Голое” и “Сидера”
са много близко едно до друго в южното подножие на
балкана, в началото на започване на прохода “Сидера”.”
Същият автор по-нататък пише: “ За Берегавския
проход, за който се пише често, Павел Шафарик е изказал
мнение, че Берегавската теснина трябва да се търси някъде
на юг от Преслав.
Ф.Каниц казва, че това е пътят минаващ от Преслав
през Върбица, между селата Садово и Кадърфакли, към
Каябаш.
Професор А.Иширков казва: “Берегава” и “Сидера” са
балкански проходи, главни военни, търговски и културни
съобщителни артерии между България и Византия ...”
На друго място същият автор пише, че Чалъкавашкия
проход през ХІV и ХV век е носил името “Демир капия” –
“Железни врата” ,“Сидера” (виж обяснителни бележки
№13).
В “История на българската държава, през средните
векове” том ІІ (България под Византийско владение) стр.
98, В.Н.Златарски пише следното:
“ ...не се минало много време след настаняването на
печенегите в Северна България, същите почнали да
преминават Стара планина и като се настанили при
крепостта “Авли” в южните поли на Стара планина (в
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Северната част на Южна България) започнали да
разпространяват грабежи и опустошения в Одринската
област.
В 1049 година, в началото на есента, император
Мономах, назначил за главнокомандуващ ректора Никифор
(както се каза по-горе). Последният като стигнал и
преминал Стара планина през Железните врата в
Котленския балкан, разположил се е на лагер при крепостта
“Диакене” (Диавена), не далеч от “Стохълмието” гдето се
окопал със здрав окоп и решил на следния ден, като остави
там обоза и излишната войска да потегли и се удари с
неприятеля, печенегите.
Между това печенегите се доближили до ромейския
лагер и на следния ден влезли в бой с тях. Никифор не можал
да издържи”.
От горното е ясно, че Котелския проход (Демир капия)
също е носил името “Сидера” (Железна), тъй като
“Диавена” (Диакена), както се знае е при Котелския проход
“Демир капия” и то преди да се мине билото на Средния
балкан в южните поли на същия и то както се каза по-горе в
“южните поли на Стара планина”. Следователно,
печенегите са се установили в близост на района на
Котленския и Върбишкия балкан в южните поли на Стара
планина.
Съпоставяйки пътеписа на Идриси за град Авли и
казаното за настаняването на печенегите в крепостта
Авли, по всяка вероятност същата крепост съвпада със
селището Новачка, също в южните поли на Балкана.
Горните изказвания на разни историци са цитирани, за да се
види, че има много неуточнени наименования на проходи,
крепости и селища, и че много от поменатите събития
вероятно са били свързани с местности съседни на
Върбишкия проход. Самия проход и разклоненията му, които
дават сигурна проходимост и маневреност от двете страни
на балкана и особено добри наблюдателни места за двете
посоки, какъвто е върха “Тепе гьоза” или “Гологлед”.
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К.Шкорпил, например отъждествява една от
крепостите при Гологлед с крепостта “Голое”,
предполагайки, че бившето селище на север от Кадърфакли
носи същото име “Голое”.
Допустимо е дори, че едни и други събития в различни
времена да се отнасят за едно и също място, вместо друго
поради близостта им, разменяйки погрешно наименованията
им (16*).
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ИСТОРИЧЕСКИ И АРХИТЕКТУРНИ
ПАМЕТНИЦИ В РАЙОНА НА НОВАЧКА –
САДОВО И БЛИЗКАТА ОКОЛНОСТ
1. В непосредствена близост, на югоизточната
окрайнина на село Садово се намират следи от основите на
църква или по-точно на манастир. Това предположение се
основава на факта, че манастирите са се изграждали в
местности, усамотени и отдалечени от населените места и
в подкрепа на това, тези останки са се намирали на около 1 2 километра от махалата Садина (обикновено църквите се
строят в границите на селищата). До1969 г., каменните
зидове на стените на същия старинен строеж стърчаха
около метър над терена и очертаваха ясно фигурата на
въпросния храм, входа и олтара му. Поради безотговорното
отнасяне на каменния материал за частни строежи в
селото, днес (1972г.) са останали само купища от насип,
очертаващ основите на храма. Ако се направят разкопки по
линията на насипите и между тях, ще се разкрият някои
сведения за този строеж, като основи, под и пр.
В същия храм вероятно се е черкувало на времето
българското население от махалата Садина и по-късно от
Садово. Дворното място на храма се е използвало за гробища
на тогавашното население, стари следи от които и сега се
виждат около строежа, а в ново време мястото също се
използва за гробища, при което се изкопават части от
скелети на погребани някога мъртъвци. (17*).
Кога точно в турско време е разрушен храма, не се знае.
2. На около 3 километра, западно от село Садово,
покрай северната страна на шосето Садово – Медвен, в
местността Новачка, в съседство на голямата тракийска
могила на същото място, са разкрити при оран основите на
обширна масивна постройка с много поделения, заемаща
площ около два декара. ( б.а. това се е случило към 19601965г.). По нареждане на органи от археологическата
служба в град Бургас, въпросната площ е трябвало да се
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запази от обработване, както и от каквито и да било
разкопки без разрешението на археологическата служба и
присъствието на археолози специалисти.Въпреки това,
трактористи от местното стопанство, по собствена
инициатива или не, разорали същата площ и са разрушили до
неузнаваемост и напълно основните зидове на масивния
строеж. При този осъдителен случай са били извадени около
шест основи на каменни колони и капители, като
последните са били разхвърлени в разни посоки заедно с
каменните материали от основните зидове. По този начин
се е попречило на възможността да се възобновят местата
на каменните колони и да се разбере назначението на
строежа.

Снимка в местността “Черковището” където личат останките от
основите на църквата

На една от основите на каменните колони има надпис
на латински език “ АГАОНITYXHI ”, което на български
език означава “ ДОБЪР УСПЕХ или ПОЖЕЛАВАМ
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УСПЕХ“. (18*) Дали това е надпис на гробница или старото
име на селището не се знае. (б.а. Точно същия надпис на
латински “ АГАОНITYXHI “ има и на един от капителите,
който е изложен като археологическа експозиция в
Докторската градина, намираща се зад Народната
библиотека в град София. Този капител може да се види и
сега през 2004 г.)
Има и друга основа на каменна колона с надпис,
отнесена в стопанския двор на ТКЗС, но половината от
основата
липсва, вероятно използвана за строеж, а
останалата половина с част от надписа, доста повреден,
стои до стената на краварника (б.а. сега разрушен и
ликвидиран).

Снимка на капитела от Докторската градина в гр.София

При прокопаване на отводнителен канал на същото
място, край
източните основи на същия строеж са
изкопани скелети на два трупа (погребани по всяка
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вероятност в различни времена, съдейки тогава по цвета на
костите) и според разположението на черепа и другите
кости, единия смъртник изглежда погребан седнал.
По сведение на трактористите, зданието изглежда да
е било опожарено, защото на много места е имало следи от
въглищни натрупвания. (19*)
На около 250 метра югоизточно от тракийската
могила, край шосето Садово – Медвен, по посока на вис. “Ач
баир”, при дълбока оран са открити основите на друга
масивна постройка.
Каменния материал и на двата строежа е използван за
частни строежи и за строежа на стопанството. На втория
строеж е оставена само една колонна основа, но
чувствително повредена. На мястото на тази постройка
при дълбока оран са изкарани на повърхността покривни
керемиди от червена керамика с големи размери –
характерни за римските строежи, както и плочести
тухли с кръстови резки през средата на едната
повърхност и множество фрагменти от гладко и добре
изработени глинени съдове. Там беше разкрита и варница с
гасена вар – силно втвърдена.
3. В съседство на казаните по-горе строежи, край
самото шосе Садово – Медвен, се намира грамадна по
размери тракийска могила, вероятно гробница на знатен
тракийски вожд.
Могилата е обект и сега (б.а. 2002 г.) на частни
иманярски разкопки. При една подобна разкопка, в основите
на могилата е намерен съд с черковни потреби: златни
кръстове, кандила и други вещи, а и доста златни турски
лири. Това се е случило още в турско време, непосредствено
преди освобождението.
Черковните вещи още тогава са били предадени в
черквата в град Котел, лично от откривателя, тъй като е
считал, че тези вещи са собственост на църква от старото
селище Новачка, жителите на което са се преселили в Котел
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и следователно са тяхна собственост, а парите запазил за
себе си. (20*)

Тракийската могила в местността Новачка, до пътя Садово-Медвен

Неотдавна (б.а.1969-1971г.), подобна разкопка е била
направена от няколко иманяри от село Садово, които
изкопали трап в основите на могилата от към източната
страна на дълбочина около човешки ръст и стигнали до
здрав зид от много едра каменна зидария споена с хоросан.
Като разбрали, че не ще могат да разбият зида и след като
изпочупили копаческия си инвентар същите са се отказали да
копаят по-нататък. Това го разказва един от участниците –
Жечо Тонев Тодоров.
Един от трактористите в някогашното ТКЗС – Васил
Воденичаров, също е правил опит с тежката си машина да
копае край основите на могилата и е стигнал до здрав
каменен зид и прекратил копаенето.
През април 2002 г. могилата беше посетена от Иван
Рандев и бяха направени снимки. На тях се вижда резултата
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от един от последните набези на иманярите. Изкопа който
се вижда на снимката е вертикален, с размери 2 метра
дължина, 1,5 метра ширина и около 3 метра дълбочина. Не
се забелязват никакви следи от открита каменна зидария,
което подсказва, че в обекта може би отдавна е проникнато
и по-голямата част от каменната зидария е унищожена.

Вертикалния изкоп в тракийската могила

Въпросната могила представлява важен исторически
обект и с големите си размери (б.а. диаметър при основата
около 25 метра и височина около 8 -10 метра), вероятно крие
все още в себе си важни сведения за нравите, обичаите,
културата и изкуството на траките живели в този район.
Може би в нея ще се намерят ценности за историята,
подобни на Казанлъшката и Врачанската гробници или
такива от гробницата в Старосел?
Освен тази могила, в околностите има още една
селищна могила от към полите на планината, северно от
Новачка и една по-малка по размери намираща се на билото
на местността Ачбаир.
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Има и други подобни могили във вътрешността на
планината в местността “ Трите могили” и по билото на
местността
наречена
“Грамади”.
Всички
тези
археологически обекти са обект на многобройни иманярски
набези и ако има нещо запазено до сега, то е вече
незначително. На всички обекти личат разхвърлени камъни
по повърхността и следи от счупени керамични съдове. Сред
населението на село Садово се говори, че от могилата в
местността “Грамади” иманярите са открили старинен
меч, а от разкопки в друга могила дори и древна колесница!?
4. До сега не е споменавано нищо за трите крепости в
околностите на Садово.
Едната е в непосредствена близост до селото, на
североизточния планински хребет, на левия бряг на река
“Канара дере” и е наречена Садовско кале.

Пътят в местността “Кушитца” върви по останките на
югозападната стена на крепостта Садовско кале

Тази крепост е охранявала пътищата по самата река и
източно водещи от нея към град Върбица. При опасности
там се е укривало населението на махалата Садина и част
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от населението на град Новачка. Укреплението заема
билото на хребета с ясни следи от крепостната стена,
запазена на едно място с височина до 2 метра и дължина
повече от 4 метра.

Останки от източната крепостна стена

Северната кула
55

На най-високото място (на северния край на
крепостта) има следи от разрушена крепостна кула.

Иманярски разкопки под северната стена

Иманярски разкопки в западната кула на крепоста
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Парчета от разбит керамичен съд, намерени в южната част на
крепостта

На отсрещния, полегат склон на планината, органичен
от сливането на двете дълбоки (50-60 метра) долчини, при
копаене за търсене на бяла глина от страна на местното
население, са се изкопавали части от човешки скелети в
най-различно положение погребани.
Твърде вероятно е, това да са жертви от боевете край
крепостта. (21*)
5. Другата крепост е на около 2 километра източно от
село Садово, по посока на водопроводния канал на селото и
непосредствено край канала, носещ името “Ариплери”.
Същата крепост, за разлика от другите е в равнина и с
крепостна стена във формата на четириъгълник на площ
около един декар. В средата на крепостта има следи от
наблюдателна кула, а купчината каменни материали
очертават ясно крепостната стена. Тази крепост, вероятно
е охранявала отклонение от Върбишкия проход.
В околността на крепостта има побити плочести
камъни – вероятно мохамедански гробове. (22*)
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6. Поради това, че градът Новачка и селището Садина
(Садово) са разположени в местност осигуряваща важни и
удобни пътища за преминаване от Южна в Северна България
(от Тракия в Мизия), за охрана на тези пътища се е
наложило по-гъста мрежа от защитни укрепления на
подходящи места по посока на пътищата. Такива крепости
както знаем от историята са се строили и по време на
Първото българско царство.
На около 5 километра северно от Садово, по пътя
минаващ по долината на река Канара дере (Садовска река) и
притока и Къзълджик дере, на продълговатото било на един
стръмен връх наречен “Малко Карасу” (Черна вода) и
продължаваща ниска седловина в западна посока,
съединяваща билото на “Малко Карасу” с още по-стръмен
масив наречен “Голямо Карасу”, се намират останките от
полуразрушени масивни каменни стени, някъде високи до 2
метра. Това са следи от голямата крепост носеща името на
върха “Карасу Калеси”. Тази крепост, според В.Аврамов, е
охранявала пътя “Поща Йолу”(Черкезки път).

Поглед към “Къзълджик дере” от връх “Малко Карасу”
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За същата крепост споменува и професор Константин
Иречек, като казва само къде се е намирала.
Владимир и Карел Шкорпил, в книгата “Някой бележки
върху археологическите и исторически изследвания в
Тракия”, пишат за тази крепост следното:
“Към укреплението “Карасу Калеси”, отправихме се от
село Медвен. Вървяхме в североизточна посока нещо около 3
часа, до дето стигнахме до означеното място. Тук личат
останки от едно укрепление и зид, който идва по върха на
едно стръмно наклонение. Зидът е работен с хоросан и е
дебел около 2 метра, а на едно място се забелязва в него
врата до 3 метра широка. На този зид думат “Еркесията”
(пресечена местност). Отсреща се вижда “Тепе гьоза” и
“Руспухисар”.
“В статията “ За главни пътища” Карел Шкорпил,
спирайки се на “Садовски проход”, пише за същата крепост
“Карасу Калеси”, охраняваща пътя “Гяур Йолу” и я
отъждествява с крепостта “Петрунос” – Петроград,
споменувана от Мануил Фил.

Общ изглед от вътрешността на крепостта“Карасу Калеси”
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Останки от северната крепостна стена на “Карасу Калеси”

Останки от южната крепостна стена на “Карасу Калеси”
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Иманярски изкоп в западната кула на “Карасу Калеси”

Васил Аврамов споменува за още една крепост
охраняваща същия път, която се намирала над развалините
на Новачка, то е “Медвенското кале”, намиращо се на
запад от град Новачка на върха на една конусовидна
височина на 1,5 километра североизточно от село Медвен.
На изток от шосето за град Върбица, по върховете на
планинската верига от средното разклонение на Източна
стара планина се намират следи от няколко крепости. За
тях Владимир и Карел Шкорпил пишат в книгата “Някой
бележки
върху
археологическите
и
исторически
изследвания в Тракия”:
“ Над карстовото балканско езеро до село Каябаш (б.а.
сега Скала), Котленска околия, на западния скалист бряг,
личат следи от едно голямо укрепление, което види се е
играло важна роля за пазене на пътя който идел от към
столицата Преслав.
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Пътя от с.Медвен до крепоста Карасу Калеси
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Покрай Каябашкото езеро идел, според мнението ни,
пътят към река Луда Камчия и по-нататък през балкана
минава през селата Садово - Кадърфакли (б.а.сега Везенково)
към столицата Преслав. От двете страни на този път в
балкана се намират три развалини от укрепления. От
дясната страна на пътя стърчи една стръмна скала –
укреплението “Тепе гьоз”, а по-на североизток през една
дълбока урва – Руспу Хисар (Курвин град). От лявата страна
на пътя е Кара Су Калеси.
У първите две укрепления се забелязват съборени зидове
до 2 метра високи. От тук се вижда Момин град,
Градешкото и Каябашкото укрепления, Бакаджика,
Монастирските върхове, град Карнобат и пр. От към
североизточната страна се виждат околностите на град
Преслав. Руспу Хисар е разположен на едно стръмно, почти
недостъпно място.
За произхода на думата “Курвин град” разказват, че
една мома от онова укрепление се залюбила с един момък от
Тепе гьоза. При обсадата на Руспу Хисар, след тайно
свиждане на момъка и момата, тя го съветвала, че ако иска
да се предаде крепостта, момъка да пресече извора на
водата която текла в града. Момъкът направил това,
според съветите на момата и Руспу Хисар се предал поради
липса на вода.
Васил Аврамов, когато говори за крепостта Тепе гьоз
казва, че това е сигурно “Гологлед” помената у Мануил Фил.
По въпроса за местността “Еркесията” с
положителност може да се каже, че каменният зид следващ
билото на планината, не е нищо друго освен граничната
линия между първата Българска държава и Византия. От
там е минавал на времето главния път от Южна за Северна
България (от Тракия за Мизия).
Каменният зид, широк около 2 метра, следвайки билото
на планината, на мястото където е минавал пътя, личи че е
имало проход – врата (зидът прекъснат от около 3 метра
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дължина) и в страни на прохода малка равнинна площ,
коетопоказва, че там е имало вероятно сграда –
пропускателен пост.
Във връзка със същата гранична стена “Еркесията”,
професор К. Иречек казва:
“ Котленци, медвенци и градечани ми разправят, че в
гората между Медвен и Кадърфакли възлизал в планината
стар, сега обрасъл с храсталаци калдаръм (батал) път, на
места съвършено добре запазен и около Върбица, отдалечена
на около 6 часа от Медвен.
В Медвен някои ми твърдяха, че през околните планини
се протакала някаква си “Еркесия” уж продължение на
споменатия окоп на жеравненската “Ветрила” с нисичък
зид (дувар) от страните, а именно от две тукашни градища
чак до споменатата крепост в планината на Кадърфакли.
Други ми отбелязват, че тази предполагаема “Еркесия” не е
нищо друго освен споменатия стар калдаръмен път. Туй
нещо може да се разгледа на самото място.”Извода е, че
всичко това се отнася за граничната линия между първата
българска държава и Византия, следваща билата на
планините от жеравненската Ветрила – Еркесията – Тепе
гьоза – продължаваща до Черно море.
Братята Владимир и Карел Шкорпил дават също
сведение за тази гранична линия, която се простирала по
върховете на Стара планина, във формата на окоп, чак до
Черно море (Емине бурун). По техни сведения, между Котел
и Жеравна същият окоп се е простирал по права линия, като
на запад вземал направление към връх “Чумерна”, като
преминава връх “Разбойна” и “Железните врата” в
Сливенския балкан. На изток прескачал Котленския проход
между Котел и Медвен и следвал посока “Равния букак” и
Върбица.
Изкопът се е намирал към южната страна на склона и
ширината му е била около 15 крачки. На юг от този изкоп на
връх “Ветрила”, на североизток от Жеравна, се намирал
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Малкия окоп, който едва личал и останки от него имало до
връх “Вида” и от другата посока чак до “Разбойна”.
Малкия окоп се е съединявал с големия окоп близо до
местността “Липов дол”.
Нуждата от геоложки проучвания във връзка с минни
находища
По предание, от двете страни на Върбишкия проход,
селищата
са се занимавали с железарство и
бакърджийство. Във връзка с това арх. В.Аврамов, в книгата
си “Юбилеен сборник Плиска-Преслав”, стр.142, пише:
“За железни и медни рудници в Източния балкан и
главно във Върбишкия и Чалъкавашкия балкан не са правени
до сега никакви изследвания от специалисти. Нашите
изследвания идват да попълнят тази празнота и да
установят, че и тук железарската индустрия е била много
развита , но за сега всичко е забравено.
Първото доказателство за това е названието на
нашата клисура “Железна”.
Второто, са преданията, че почти всички села от
двете страни на Върбишкия проход – Върбица, Кадърфакли,
Исуплий, Новачка, Мокрен и пр. Имат както видяхме цели
чаршии от железарски и бакърджийски дюкяни. В Мокрен
при разкопки са намерени една голяма наковалня и чук.
Третото доказателство е, че Идризи още в ХІІ век
пише:
“В тукашния главен център “Авли” било царувало
занаятчийство и, че ковачи правели всякакъв вид сечива и
пособия от желязо. “
Четвъртото доказателство е, че самият народен
юнак и хайдутин Новак Дебелич, който се е подвизавал в
тукашните проходи е бил ковач.
Петото е, че след разорението на Авли и на околните села и
градове, железарската индустрия продължава в най-главния
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тукашен административен център Истлифанос на Идризи
(сегашния град Сливен).
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ЗА СТАРОТО ИМЕ НА
НОВАЧКА
Както се каза и по-рано, в историята на България има
много не уточнени имена на селища, местности и прочие
наименования в околността на южната част от Върбишкия
проход. Още по-трудно е да се отгатне кое от тези имена
отговаря на града Новачка.
Предвид на това, че Новачка е заемал площ от която
изхождат много пътища за през балкана, и главния път
(съществуващ и сега) “Поща Йолу” свързващ Тракия с Мизия
е минавал през същото селище, следователно името на това
селище ще да е често свързвано и се е повтаряло във връзка с
някой исторически събития в този район. Името Новачка не
се е срещало често в старите времена, преди турското
владичество, но въпреки това има ясни доказателства, че
селището е съществувало през всички исторически времена
до изчезването му около 1545 година. Може да се заключи, че
преди падането на България под турско владичество,
селището Новачка е възможно да е имало друго име или
други имена, вероятно сменяни според събитията в района.
Писмен документ, който дава възможност да се
предполага, но не и да се твърди положително за старото
име на града Новачка, е пътеписа на арабския
пътешественик Идризи, който е кръстосвал България по
всички краища през ХІІ век. Същият в своите пътеписи, за
селищата, където е пътувал, на едно място пише:
“Като тръгнах от “Голое” (б.а.. В.Аврамов предполага,
че това ще да е около село Комарево) отидох за половин ден
път до село Баска (б.а. неуточнено до сега). От там за
половин ден път стигнах до селището Авли. Това селище е
разположено в една добре напоявана, засята и извънредно
плодородна местност. Съвсем близо до северната му страна
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се издигат планини подобни на стена. Тук цъфтят
занятията, ковачи произвеждат всякакви сечива от желязо.
От Авли има един ден път на запад за Истлифанос (б.а.
гр.Сливен).”
Има много предания за селището Новачка, като
занаятчийски град с много железарски и бакърджийски
дюкяни за който и Г.С.Раковски пише: “...град голям и много
богат бил, 200 ковачески здания имал...”здания имал...”
Освен това Владимир Шкорпил пише за Новачка:
“...една разкошна балканска долина...”
Професор К. Иречек също пише: “ ...от двете страни
пазена от доловете на два потока със стара могила и с
подивели градини със стари вишни. Там някога се намирал
казват град с 30, според други с 80 казанджийски или
бакърджийски дюкяни.”
Минавайки през Новачка, журналиста Разсуканов, също
дава много хубава преценка за същата местност:
“...една грамадна овощна градина...”
Когато направим сравнение с казаното от Идризи за
селището Авли,
са налице доста сходни белези със
сегашната местност Новачка в землището на село Садово.
Описва се, че съвсем близо до северната страна на
селището се издигат планини подобни на стена, а именно
това е продълговатия планински хребет “Гениш баир” по
продължение на цялата северна страна на местността
Новачка. От Черкезкия път на запад към село Медвен,
планинският хребет е означен на картите с името
“Михальовец”, а на изток към село Садово с името
“Васювец”.
От местността Новачка до град Сливен е
действително един ден път също в западна посока. Все пак с
положителност не може да се твърди, че въпросните
описания се отнасят за Новачка, тъй като и село Мокрен
горе-долу отговаря на същото описание, както и Горно
Александрово. (23*)
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Има и друго неуточнено сведение, схождащо по
звучност с името Авли. Става дума за селището “Агатопол”
в тази околност. Това име на селище се споменува през
времето на освобождението на България от византийско
робство 1185 – 1186 година, от братята Асен и Петър.
Император Исак ІІ Ангел, като научил, че Мизийците
(б.а.българите) се движели по билото на Стара планина и се
спуснали в околностите на Агатония (б.а. вероятно голям
град), то същия с 2000 отбрани войници потеглил на север
от Одрин. По това време българите често нападали съседни
на Лардея области (б.а. Някой учени поставят Лардея
около Карнобат, а други я определят като Каябашката
крепост).
Когато императорът достигнал в тази околност,
разузнавачи му съобщили, че неприятеля е наблизо и се
оттегля вече през балкана с богата плячка. След това
императора нападнал българите, но тепобедили войските на
византийците и т.н.
От казаното може да се предположи, че голямото
селище Агатония е в околността на Лардея ( Каябашката
крепост) и близо до пътя водещ през Балкана за Северна
България, вероятно използвания тогава Черкезки път, а
селището може да е именно нашият град Новачка.
По звучност името Агатония, в корена на думата е сходно с
името изписано в надписа върху намерената основа на
каменна колона в местността Новачка – “АГАОНITYXHI”,
което ако се превежда означава“ ДОБЪР УСПЕХ “ или “
ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ ”.
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НЯКОЙ СВЕДЕНИЯ ЗА СЕЛО САДОВО
ПРЕДИ И СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ
ТУРСКО ВЛАДИЧЕСТВО
Професор Константин Иречек в книгата си
“Княжество България” ІІ част, пише:
“Разпитах и за турците при Средна Камчия, тъй като
времето и начина на тяхното заселване са загадъчни. Село
Садово с 80 къщи, сега чисто турско, има не само българско
име, ала и развалини от черква на близо (б.а. Черквата в
гробищата на селото). В селото се пазела, казват стара
грамота за основаването на селото (б.а. вероятно става
въпрос за пазения до 1944-1946 година, “Хюдют” за селото,
издаден от турския султан Селим ІІ). Между тези турци
имало, казват много “потурняци” от български произход.
Един такъв “потурняк” от Кадърфакли даже знаел, че
неговите деди са се казвали Васил и Стоян...(24*)
Турците при Камчия са много фанатици и диви. Понапред всякога когато е минавал българин през тяхното село
викали на подигравка: “Хеле, хеле гяур бу шей адам дър”. (б.а.
в превод – “Гледайте, гледайте неверник и туй било човек”).
В Кадърфакли, същите молили господина Фридриха, когато
обядвал в една селска къща, да не капне със своето вино пода
им, като не искали къщата си с християнски напитък да
умърсят.”
От горното може да се заключи, че до като е
съществувала махалата Садина, турското население не ще
да е било повече от 20-30 къщи, колкото турски къщи на
времето е имало и в село Медвен и чиито гробища са се
намирали в югоизточната окрайнина на махалата Садина.
България е поробена окончателно в края на ХІV век, а
разоряването на град Новачка е станало към средата на ХVІ
век (1545 г.) или около 150 години след Падането на България
под турско владичество.
Турските преселници в махалата Садина вероятно са
дошли 30-40 години по-късно от окончателното поробване на
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България (1426 – 1436 година) и следва да се заключи, че
съвместно жителство между турско население и българско,
ще да е имало вероятно около 100-110 години преди
изселването на българите от Новачка.
Ако преместването на населението от махалата
Садина в сегашното място на село Садово, е станало по
инициатива на останалото, не изселено българско население
от махалата и част от Новачка в Котел и по други места,
то въпросът е кога и поради какви причини е станало това?
За сега сведения за това липсват.
В училищната летописна книга, учителят Иван Бончев
е вписал че:
“Селището от край време е било на това място и
вероятно е било част от голямото селище Новачка
съществувало от стари български времена. Заселено било с
турци след Търновското въстание.”
Не е ясно от къде Иван Бончев е черпил тези сведения и
не е ясно за кое Търновско въстание пише той?
От историята знаем, че Първото търновско въстание
е през 1403 година под водачеството на Константин (син на
Видинския владетел Иван Срацимир) и братовчед му
Фружин.
Следващото въстание е през 1598 година под
водачеството на Никополския първенец Тодор Балин,
третото е през 1686 година, известно като Второ
Търновско въстание под водачеството на Ростислав
Страшимирович.
През 1688 година започва Чипровското въстание с
водач Георги Пеячевич и Богдан Маринов при Кутловица
(сега Монтана) и последното Търновско въстание е през 1835
година известно като Велчова завера. Ако е имало преселници
турци в тази част на Върбишкия проход, това е станало
(б.а. според Ив.Бончев) най-рано след първото въстание и то
в началото или първата половина на ХV век, но не и след
следващите
търновски
въстания,
защото
според
установеното тук, изселването на Новачка е станало около
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1545 година. По това време е станало и изселването на
Бутовци от селището Бутово в Медвен, а едновременно с
това и преселването на махалата Садина в сегашното
място на село Садово (до това време е имало вече турски
заселници в махалата Садина, за което говорят най-старите
турски гробища в покрайнините на махалата).
Приблизителното изчисление кога са се заселили
турците в махалата, може да се направи, като се има
предвид, че след преместването на махалата Садина, около
1545 година, турските гробища са преместени където сега
са помещенията на горското стопанство на село Садово.
Други допълнителни сведения за село Садово черпим и от
следните писания:
Във връзка с потеклото на Неофит Хилендарски
Бозвели, В. Арнаудов в книгата “Из миналото на Котел”,
основавайки се на предания казани от Петър Генов – писател
от град Котел, казва:
“ Ако са верни преданията за родът на Неофит
Бозвели, излиза че бащата на този котленчанин се е преселил
в Колибарската махала на Котел, към началото на ХVІІІ век
от село Костел, Еленско.”
След допълнително проучване, основано на показанията
на престарелия 90 годишен котленец Павли Х. Вичев (заселил
се отдавна в гр.София) се казва следното:
“Юрдан Вълков, свако на Павли, бил сестрин син на
Неофита, и че бащата на Бозвели със цялото си семейство
се е преселил в Котел заедно с голяма част от населението
на град Новачка и то поради честите разбойнически
нападения на които са били изложени”.
(б.а. Вероятно става дума за семейство от прадедите на
Неофит Бозвели, което да се е преселило заедно с голяма
част от хората на Новачка, тъй като град Новачка е
разрушен в средата на ХV век, а не в началото на ХVІІІ век).
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ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕДАНИЯ И СЛУЧКИ ЗА
ЗАСЕЛВАНЕТО НА БЪЛГАРИ В СЕЛО
САДОВО СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ
ТУРСКО ВЛАДИЧЕСТВО
Първите съвременни заселници българи в сегашното
място на село Садово са започнали да пристигат след
освобождението на България от турско владичество и то
след съединението на Северна и Южна България – 1885
година.
Пръв се е заселил в селото заедно със семейството си
Сава Златев от град Върбица. След това идват братята
Иван и Гено Тодорови Милкови от село Медвен, а заедно с
тях и братята Жечо и Тоню Тодорови Узунови, също от село
Медвен (сестрини синове на Иван и Гено Тодорови).
Първите двама братя Иван и Гено довеждат със себе
си и братовият син Тодор Петков Тодоров – всички по
занятие овчари. След тях започва масово преселване и на
други семейства особено от село Медвен и отчасти от други
околни български села.Това са Ненко Георгиев, Стоян
Георгиев, Ганчо Рахнев, Никола Минов и други фамилии. Така
бързо нараства българския елемент в селото.
Такъв е родът Тумбеви от село Медвен, за който род,
подробно изследване и родословно дърво направи Рандю
Иванов Стоянов, родом от село Садово. Хората от този род
са били обикновени трудови хора и са се занимавали
изключително със земеделие и животновъдство, а някой от
тях със занаятчийство – бъчварство.
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Родословно дърво
На рода ТУМБЕВИ
От с. Медвен
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Василка – съпруга на Иван Георгиев (Кара Иван) с родителите,
преселници от с.Медвен

Руска и Иван(Кара Иван) Георгиеви
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Кара Иван със сина си Рандю

Горският в Садово – Ангел Енчев
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Заминаващи за фронта 1944-45 година от с.Садово

Друг известен род от селото, е родът Милковци.
Тодор Милков, бащата на едни от първите заселници в
селото Иван и Гено, е бил воденичар, още през време на
турското владичество, на една от мелниците на река
“Дермен дере” по настоящем наричана “Изгорялата
воденица”.
Тодор Милков, неговите братя и синове, произхождали
от род, държащ се крайно непокорно с турците и народа ги
наричал Дели Милковци. По предание, разказвано от дядо
Василчо Наняка от село Медвен (починал на 98 годишна
възраст през 1928 г.), както и от други стари медвенци, се
твърдяло, че всички медвенци, носещи родовото име
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Милковци са с произход от Чипровци и са бегълци след
разгрома на Чипровското въстание 1688 година.
Дядо Тодор Милков е имал четирима синове - Иван,
Гено, Петко и Гунчо и две дъщери - Велика и Янка.
Занятието им е било овчарство. Първите двама братя, след
Съединението на България през 1885 година, се преселват в
село Садово, а дядо Петко преди това е бил убит от турски
башибозуци в 1880 година. В този период от време, особено
след освобождението на България, но преди съединението
1885 година, са върлували башибозуци. За подобен случай
говори и професор К. Иречек, както посочихме по-горе.
Тези башибозуци са ходили из балкана и са ограбвали
най-често овчарите, които са бивали на паша с овцете си в
балкана.
В историята се разказва, че като овчар, дядо Петко
изкарал овцете си на паша в местността “Борила” в
Медвенското землище, въпреки предупреждението от
страна на селската власт в Медвен, че върлуват
башибозушки разбойници в балкана.
Дядо Петко, като много буен на времето и уповавайки
се на своята пушка “Мартина”, изкарва стадото си на паша
в местността “Борила”. Тук се явява пред него, личен негов
приятел турчин на име Йонуз от село Садово. Дядо Петко,
имайки предвид предупреждението на властите, насочва
пушката срещу турчина, но след дълги увещания, Йонуз го
склонил да му повярва, че уж идвал да иска съвет от него за
едни биволи. Дядо Петко му позволил да се приближи до него.
От дума на дума турчинът поискал огън да си запали
цигара. Дядо Петко цъкнал с чакмака си и в момента когато
подавал запалената прахан на турчина, последният го хванал
за ръцете, а в същия момент се спуснали още няколко турци,
които чакали закрити в околността.
Връзват дядо Петко и заедно с овцете го повеждат в
балкана. По същото време при дядо Петко в помощ на
пастирството е бил един немощен старец, който нищо не
могъл да стори.
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Нападението е било наблюдавано и от няколко
медвенци, косейки сено наблизо, но виждайки въоръжените
турци не посмели да се притекат на помощ, освен че ги
проследили от разстояние доста далеч в балкана.
На другия ден съселяните проследили следите на
похитителите и намират части от тялото на дяда Петка,
обгорени в местността “Харманлъка” в Садовското
землище, а други били окачени по дърветата. Тук намират и
малка част от стадото му.
Другият син на дядо Тодор Милков, на име Гунчо, е бил
също овчар но много по-буен и отмъстителен за турските
золумлъци. По тази причина той бил постоянно следен от
турците.
Действал винаги сам и за да бъде по-сигурен в
отмъщението си се снабдил със седефена пушка от
Карнобат.
Турците узнали за това и го проследили като овчар в
балкана до местността “Сеймен конак”. Там наблизо бил и
брат му Гено, също с овцете си. Няколко турци нападат
Гунча, вземат му пушката и след като му нанасят голям
побой го оставят почти в безсъзнание. Един от турците
остава да го пази, а останалите отиват да ловят Гено. След
малко Гунчо дохожда в съзнание, незабелязано от турчина
пазач, измъква скрит в дрехите си малък пищов и го насочва
срещу пазача. Последния изплашен избягва, предупреждава
аверите си и същите предполагайки, че при това положение
могат да пострадат, избягали всички, без да нападат Гено.
Един от похитителите – убийци на дядо Петко, бил
тъй наречения гяур Али - потурняка, потурчен българин от
Садово. Наскоро след убийството Гунчо проследява същия
турчин в местността “Орта дере” (сега Марински дол) и го
убива.
В същото време Йонуз бива заловен от властта и през
време на откарването му под стража през местността
Новачка, бива убит също, вероятно организирано от Гунчо.
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Действително, че е имало потурчване на българи в
този край, налице е и един случай с Жечо Касъра от село
Медвен. Същият приел вярата и обрязан според турския
обичай, бил преименуван на Сюлейман.
Служил като доносник, най-вече на турците в Исуплий,
чисто турско село по това време. Този Жечо (Сюлейман),
давал сведения на турците кои българи имат пари, къде и как
можели да се ограбят и от това страдали много селяните
от село Медвен.
Гунчо узнавайки причината за всичко, предварва Жечо в
местността “Ташладжата” на път за Исуплий и го убива.
Друга случка за Гунчо, предавана от възрастните в
Медвен, е че веднъж той слиза от балкана и отива в град
Котел при повторната си майка баба Тодорица, за да се
сдобие с храна. В момента хляб нямало, но дъщерята на баба
Тодорица, Мария изпекла картофи. Гунчо напълнил с
опечените картофи пояса си, в който били пъхнати няколко
пищова и си тръгнал. Проследен от турците, те го
обграждат по пътя за Медвен. Гунчо изважда един от
пищовите от пояса си, но барута бил овлажнял от
картофите и не могъл да гръмне. Заловен и с вързани ръце го
подкарват за Котел. По пътя, по един или друг начин, успява
да си отвърже ръцете незабелязан от турците, грабва
ятагана на един от пазачите си и с шеметна бързина
замахва с него и съсича един от тях. Останалите се
разбягват, но един турчин успява да му разсече ръката над
дланта. Следите от тази рана стояха до неговата смърт
през 1924 година. (25*)
КУЛТУРНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, СТОПАНСКИ
И ДРУГИ СВЕДЕНИЯ ЗА СЕЛО САДОВО
СТО ГОДИШНОТО УЧИЛИЩЕ
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Село Садово е освободено от турско владичество на 21
януари 1878 година. Част от турското население се изселва
и оставя къщите и нивите си. На тяхно място се заселват
българи от село Медвен, село със стари традиции,
самобитна култура и училище от 40-те години на 19
век.Родното място на летописеца на Априлското въстание,
Захари Стоянов.
Към края на 19 век българското население в селото
нараства и до тогава, поради малобройността си, ново
заселващите се българи поддържат културно-просветни
връзки изключително с близките български селища, най-вече
със Медвен.
Не е без значение да се отбележи, че значителна част
от будните на времето в просветно отношение хора в село
Медвен са от родът Баръмови, а може би и други родове,
преселници от голямото селище Новачка. В книгата си “Село
Медвен” стр.8, В.Йорданов изрежда бележитите българи,
като известния учител дядо Георги Димов, артиста Стоян
Ст. Димов, Бъчваров, лекаря Тодор Ст. Димов и др.
Големия приток на заселници и достатъчния брой
малки деца и младежи дават основание на селското
ръководство да вземе решение за откриване на училище. Това
става през месец септември 1896 година. За училище
първоначално се взима под наем стара турска къща,
застроена в сегашния двор на Димо Иванов Генов.
В 1902 година, училищното настоятелство
закупува дворното място с къщата на турчина Кесим,
където още същата година без план построяват нова
училищна сграда от една класна стая и към нея в
последствие пристрояват параклис. (26*)
В училището са обхванати всички деца от 8 до 14
годишна възраст. Първият учител е Стефан Иванов
Задгорски от град Котел, с тогавашно осмокласно
образование. В селото е учителства три последователни
години и обучава 1клас( тогава първо отделение), а след това
1 и 2 клас и после трите слети 1,2 и 3-ти класове.
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С данни за първите ученици и учители не се разполага,
тъй като запазената документация е от 1900 година.
Първата главна книга е въведена през учебната 1902/1903
година. Тогава в 1-во отделение са се обучавали 10 ученика,
във 2-ро – 8, в 3-то – 7 и в 4-то отделение 13 ученика.

Първата главна книга от 1902/1903г.

Вторият учител в училището е Божил Макавеев,
също от град Котел и е имал земеделско образование. След
него е назначен Васил Стойнов от село Медвен, а първият
редовен учител е Никола Василев също от с. Медвен, който
притежава педагогическо образование и квалификация
“редовен начален учител” учителствувал в село Садово от
1902 до 1904 година. Същият с рядка старателност и
педагогически похват е приковавал вниманието на своите
ученици. За тази му извън училищна културно-просветна
дейност, със заповед № 1478 от 1904 година на
Министерството на народната просвета, при особена
тържественост му е връчена благодарствена грамота
придружена с награда от 30 лева. Същият учител е печатал
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свои статии, оригинални и преводни в списанията
“Светлина” (год.ХІV, ХV, ХVІ) и “Учитель” (год. ХV).

Никола Василев със своите ученици - 1902-1904 г.

Учителя Иван Бончев учителства в Садово 36 години

През учебната 1900/1901 година в село Садово се
заселва Иван Бончев от Котел, който има средно
образование. Той учителства в селото до 1936 година,
когато се и пенсионира.
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Още с основаването на училището се избира и училищно
настоятелство, което представлява колективен обществен
орган, състоящ се от 5 души – председател, касиер и трима
членове. Задчите на настоятелството са, да се грижи за
училищното помещение, за училищната покъщнина, да
осигурява учители, прислужници, за прибирането на
подлежащите задължително обучение, за издръжката на
училището и др.
В летописната книга се посочва, че до 1928 година
председател на настоятелството е Господин Авджиев, а от
него приема Христо Тодоров Узунов

. Членовете на училищното настоятелство през първите години

Пълният състав на настоятелството се знае от 1930
година и в него влизат – Коста Господинов, касиер-Стойчо
Георгиев и членове- Атанас Бакалов, Христо Узунов и Христо
Иванов. Това настоятелство работи до 1932 година и след
това за председатели са избрани Симеон Сергев, Петко
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Тодоров и Златан Таргов, който е бил кмет на селото през
1934/1935 година.
В следващия период в училщното настоятелство са
избирани за председател в продължение на много години
Стефан Марчев и за членове – Хайрие Кадиш, Джемил
Кадиш, Димо Митков, Койка Николова, Марин Георгиев,
Николай Тодоров, Станко Станков, Тонка Рахнева, Тодор
Казаков.
През 1902 година училищното настоятелство купува
дворно място за строеж на училище, който започва през
1915 година. Строежът бива прекъснат от войната. Много
хора помнят този строеж като “старото училище” в
което след 1944 година се помещава киното.

Сградите на старото и новото училища в първоначалния си вид

Войната спира не само строежа на училището, но
прекъсва и учебните занятия.Това става през Балканската
война 1912-1913г. и Първата световна война 1915 –1916
година.
През учебната 1916 – 1917 година броят на децата
нараства и класовете се разделят на две. За първи път в
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селото има двама учители – Иван Бончев и новоназначената
Венета Бъчварова от Медвен, но после Бончев е мобилизиран
за фронта и на негово място е назначена Бона Пеева от
Котел.

Учителката Пенка И. Бончева и учителят Йордан Кавалджиев

Войната донася на хората мизерия и нещастия. Едно
след друго пристигат известия за загинали на фронта. От
Садово тогава Иван Тодоров загубва четиримата си сина.
Най-тежка е 1918 година, когато гладът и мизерията
стават постоянен спътник на бедните садовци. Появяват се
и епидемии и по тази причина от 11 до 30 ноември
училището се затваря поради т. нар.”Испанска
болест”(грип). Непосредствено след войната се завършва и
строежът на училището.
След войната Иван Бончев се завръща в училището,
отново идва и Васил Стойков и дмата обучават слети
класове.През 1925/1926 г. е назначена дъщерята на Бончев,
Мария Иванова, която има педагогическо образование.
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Историята по-нататък казва, че учителката Мария
Бончева се премества и на нейно място е назначена сестра й
Пенка Бончева и учителства пет години.
В същото време броят на децата продължава да
нараства и се повишават изискванията към тяхното
обучение. Старото училище вече не отговаря на новите
потребности и общинския съвет на селото решава да
започне строителство на ново съвременно училище в
съседство на старото. Това става през 1926 година и през
1927 г. то е завършено. Сътои се от две стаи и коридор.
Строителството се извършва изцяло с доброволен труд на
жителите на селото.

Доброволния труд на садовци за строежа на новото училище

През 1928/1929 г. в селото се открива и турско
училище, което се помещава на мястото на днешното
общежитие. Повечето от децата-мюсюлмани обаче
предпочитали да се учат в българското училище, защото
там се давало по-добри и повече знания.
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Политическите промени
през 1934 година дават
отражение и в работата на учебното дело. Появява се нов
вид училище – средищното, а Иван Бончев е назначен за
средищен директор. Промени са направени и в училищното
настоятелство. Председател е кметът на селото Златан
Таргов, а членове – средищния директор и главните учители
за селата Беронаво – Димтър Димов, Везенково – Минка
Чомакова, Феклач – Димитър Николов, Дъбовица – Стефан
Раев и свещеникът. През 1935/1936 година се назначава още
един учител – Йовка Славова от гр.Котел, което от своя
страна помага да бъдат разделени вече класовете и да няма
такива слети. Пенка бончева напуска и на нейно място е
назначена Мария Далакчиева от с. Медвен, с педагогическо
образование.Така садовското училище непрекъснато се
развива и разширява и идва време когато трябва да му се
даде име. Решение за името се взима на съвместно
съвещание на учителския колектив и училищното
настоятелство. Има различни предложения , но под влияние
на църквата се решава училището да носи името на св. Иван
Рилски, почитан като светец.
В тази връзка се издава и заповед на Бургаската
окръжна инспекция № 3310 от 30 май 1936 година, а денят
първи ноември е посочен като празник на училището.
Първата конференция за обмяна на педагогически опит
в Садово се състоява на 3 април 1938 година, на която
присъстват всички учители от района на Садовската
община.
През учебната 1935/1936 година, първия клас на
училището е вече в две парлелки “А” и “Б” с по 30 и 31
учиника, а общия брой на учениците е 143 ученика.
Обучението вече преминава на две смени и в по-горните
класове вече се учат по 40-50 ученика. По тези причини
училищната сграда се оказва недостатъчна и общинат
решавар да построи още две стаи към училището и се
направят
избените
помещения за трапезария и
физкултурен салон.
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Строежът започва на 7 април 1938 година, а по
същото време училищното ръководство прави постъпки пред
Окръжната инспекция, да бъде открита прогимназия.
Молбата е удовлетворена и на 24 ноември 1938 година е
открита непълна прогимназия – само с V клас, а за учител се
назначава Невена Вавова от с. Градец, редовна гимназиална
учителка с висше образование по отечествена история.
Към края на 1939 година се завършва пристройката на
училището, но в продължение на три години е имало само V
клас. През училището преминават учителите Желязко
Георгиев от Трапоклово, Мария Краева от Котел, а през
1943/44 година в прогимназията се открива VI и VII класове.
След 1944 година директор на училището става
Димитър Николов от с. Медвен, а учители са съпругата му
Магдалена Николова, Живка Маринова, Желка Узунова,
Стефка Станчева и Бойка Марчева. Много от мъжете в
селото заминават на фронта, където загиват Станчо
Стефанов и Димитър Василев Калъчев.
През пролетта на 1960 година е издигнат втори етаж
на училището, а директор е Димитър Кичуков от с.Нейково.
Строежа на етажа отново е дело на садовци, като в
изграждането взимат участие с доброволен труд – Пета
Господинова, Марийка Лефтерова,Желю Кунев, Димитър
Кънев, Славчо Тенев, Велико Георгиев, Йовка Жечева, Донка
Миронска, Марийка Ченкова, Радка Здравчева, Стефка
Георгиева, Величка Георгиева, Данка Нейкова.
През същата година на 21 ноември в селото се открива
и първата полудневна детска градина, с учителка Тонка
Георгиева.
През всеки етап от своето развитие и съществуване,
повече от сто години, училището се разраства, обогатява и
подобрява. През периода 1964/1968 година се обзавежда
работилница по трудово обучение със съвременна за времето
си техника за дървообработване и дърводелска работа под
ръководството на учителя Иван Калошев. Връщайки се в
годините назад се вижда как животът на училището в
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Садово започва с единствената и уникална ученическа
тетрадка – черната плочка, върху която старото поколение
започва да пише и чете. От тази плочка поколенията
поемат пътя на своето житие за да станат такива
каквито са желали. Трудно е да се установи с
математическа точност броя на преминалите през
училището ученици, но от запазените документи се вижда,
че за своето съществуване до 1998 година това са над 2000
ученици. Гордост за училището са лекарите – Христо И.
Христов - главен лекар на болницата в гр.Карнобат,
Димитрина Стоянова – главен лекар на поликлиниката в
гр.Сунгурларе, Румяна Господинова Стоянова и Вярка
Николаева Николова – специалисти по очни болести.
Фелдшерите – Георги Вичев, Станчо Стамов, Ганчо
Стоянов и Добринка Пенкова.
Агрономите – Сава Маринов, Стефанка Костова,
Койка Радилова, Светлозар Годподинов, Мима Ив. Великова,
Христо Паженов.
Инженерите – Тодор Хр.Казаков – лесовъд, Петър
Ив.Георгиев – строителен, Христо В.Узов и Генка Кънчева –
химици, Бончо Генов – машинен инженер, Георги Г.Тодоров –
лесовъд.
Икономисти – Васил Хр.Узунов, Пенка Ст.Марчева,
Зина Венциславова, Атанас Д.Бакалов, Иванка Т.Костова.
Учители с висше образование – Георги Дачев, Стефка
Пенева Ангелова, Фатме Исуфова Чолакова, Юлияна
И.Калошева, Анета Димова Иванова, Стойна Калъчева,
Върбан Николов, Вярка Кирилова Таскова.
Учители с институтско образование – Йордан
Николов, Пенка Бончева, Марийка и Живка Ганеви, Йовка
Иванова, Гадя Казакова,стефан Марчев, Иван Калошев,
Стоян и Михаил Ченкови, Снежа И.Великова, Ганка Ченкова,
Ганка Иванова, Жечка Донкова, Реджеб Мор, Айше
Мехмедова Селимова, Кръстинка Бакалова, Величка
Петкова.
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Петър Манолов – известен поет, Пенка Калошева –
завършила Академията за обществени науки и социално
управление, Иван Хр.Чалъков – известен социолог и др.
Офицерите – полковник Джендо Жечев Тодоров, полк.
Рандю Иванов Стоянов, полк. Христо Вълчев Танев, Васил
Пацеков, Янко Лефтеров, полк. Никола Неделчев, Никола
Сергев, Тинчо Стамов и майор Пенка Калошева –
единствената жена офицер от Садово.
С годините училището в селото се превръща във все
по-голяма движеща сила на културния живот. Подхранва
читалището с кадри, организира културни и просветни
мероприятия. Незабравими остават пиесите на садовска
сцена, поставени от учители с помоща на активисти от
околните села, като “Нонкината любов”, “Тревога”, “Люти
клетви”, “Пожарът” и много едноактни пиеси с участието
на учителите Стефан и Калинка Марчеви, Иван и Пенка
Калошеви, Иван и Ганка Великови, Желка Узова, Димитър
Манчев, Зунка Тодорова. Театралните представления се
ръководят от Георги Сергев с участието на Пеньо Ангелов,
Иван Великов, Димитър Кънев и Жельо Кунев.

КУЛТУРНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, СТОПАНСКИ
И ДРУГИ СВЕДЕНИЯ ЗА СЕЛО САДОВО
През 1933 година започнаха подготвителните
строителни работи във връзка с водоснабдяването на
селото по гравитационен начин, чрез каптиране на изворни
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води от планината на около 3 километра източно от
селото.Водопроводни тръби “Манисман” се набавиха през
1935 година, а преди това бяха започнали изкопните работи
по водопровода и водопроводната мрежа в самото село.
През есента на 1937 година бяха завършени изкопните
работи, положени тръбите и пусната първата чешма от
новия водопровод. Този акт се ознаменува с подходящо
тържество около чешмата с поднасяне на подаръци на
строителите и ръководителите.
През 1956 година към съществуващата водопроводна
мрежа в селото, беше включена още една каптирана изворна
вода, отстояща на около 500 метра северно от селото, а
през 1988 година и трети каптаж, отстоящ на 8 километра
северно от селото в местността “Къзълджик дере”, под
връх Елликая.
Непосредствено преди освобождението на България от
турско владичество, село Садово е наброявало около 80 къщи
с население 400 – 500 жители турци. След освобождението
около 1885 година, започва масово заселване на българско
население от околните села, най-много от село Медвен.
Едновременно
с
това
започва
и
постепенното
благоустрояване на селото.
Ниските едноетажни схлупени и крайно нехигиенични
къщурки, често със сламени покриви, започнаха да се
заместват с постоянно никнещи нови тухлени, хигиенични и
отлично обзаведени жилищни сгради. Това особено проличава
след изготвянето на регулационен план на селото, при което
започнва замяната на калните до тогава улици със
заздравени такива основно с калдаръм и в последствие с
асфалт.
Населението на селото постепенно се увеличава,
благодарение на отличните стопански условия за развитие и
на добрия поминък в този район. По този начин, към 1935
година, населението на селото е нараснало на около 1200
жители с по еднакво число българи и такова от
мюсюлмански произход. За съжаление сега, в ново време
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населението постоянно се топи и към 2002 година наброява
около 200 - 230 жители, предимно мюсюлмани и роми.
Българското население сега е много малко и е
на средна възраст 65 – 80 години.
През 1934 година в селото се открива горска служба,
възглавявана от един лесничей, имаща за задача само
охраната на гората и горските масиви в района.
Експлоатацията на последната се е възлагало на
тогавашните
кооперативни
управления
и
частни
предприемачи. В последствие същата служба се разраства в
“Държавно горско стопанство” с отдели Стопанисване и
Експлоатация.
През 1924 година в село Садово се основава, една от
първите в района, земеделска кооперация с име “Новачка”,
която след 2-3 години се превръща в Кредитно потребителска, като развива широка търговска дейност –
магазин, производство на лимонада, дърводобив, овцеферма и
др.
В административно отношение до 1910 година Садово
е прикрепено към Общинския съвет в село Кадърфакли (сега
Везенково), а след тази година се обособява в отделна
община заедно със село Шехово (сега Дъбовица) и седалище
село Садово. Поради нарастване на населението и от друга
страна при наличието на отличните стопански условия в
района (земя и гори), към 1935 година, същото се очертава
като едно от най-големите села с 1200 жители, край река
Луда Камчия и по тази причина при новото
административно деление, Садово се определя като
Централен общински съвет на няколко съседни села, със
здравна служба и родилен дом. Устроена е телефонна
централа за пряка телефонна връзка с всички селища
региона.
През 1948 година селото е електрифицирано, с нает
временно от друго място трафопост, който в последствие е
подменен със собствен, през 1949 година.
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През 1949 година в селото се основава Трудовокооперативно земеделско стопанство (ТКЗС), в което
населението се включва с известни на историята
превратности и трудности. Паралелно с това започна
масово изселване за Турция на турското население от
селото, организирано от тогавашната власт.
В продължение само на няколко години от Садово бяха
изселени повече от 500 жители от турски произход и по
тази причина жителите на селото почти наполовина
намаля. Това положение повлия, родилния дом да се премести
в село Везенково, а това село в последствие остана и найголямото в околността.
През 1957 година ТКЗС – то в Садово се уедрява с това
на село Медвен с обща управа в Садово, но това уедряване
продължава само две стопански години, до 1959 година.
Едновременно с това през стопанската 1959 година,
Садовското земеделско стопанство се включва в уедреното
такова от 23 села под името “Сунгурларска долина”, но и
това уедряване продължи само две години - до 1960 година
включително.
В резултат на разпускането на “Сунгурларска долина”,
Садово, Бероново и Шехово (Дъбовица) образуват обединено
трудово-кооперативно земеделско стопанство “Димитър
Богданов”с управление в село Садово.
От особено значение за селото беше строежа на
шосето Садово-Медвен (за връзка с околийския център град
Котел)
и след това шосето Садово – разклона за
Върбишкия проход.
Строежа на шосето Садово-Медвен започва още много
години преди Балканската война 1912 година. После е в
застой дълги години и едва след 1944 година се активизира
неговия окончателен строеж.
През 1938 година бяха построени само каменните едно
сводови мостове на река “Садовска река” (Дермен дере) и на
двете дерета от към село Медвен. В крайна сметка със
самооблагане в личен труд и държавна помощ през 1959
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година шосето беше завършено и през същата година се
пусна първата автобусна линия от Котел за Садово.
Предстоеше довършване на шосето Садово-разклона за
Върбишкия проход (гр.Върбица) и също с личен труд,
самооблагане и помощ от обединеното стопанство
“Сунгурларска долина” пътят беше завършен.
Остава за довършване големия насип на “Садовска
река” (Дермен дере) и построяването на моста над нея. С
големи усилия и трудности, особено от страна на
тогавашното ръководство на селото, в 1964 година беше
завършен окончателно строежа на шосето Садово –
разклона за Върбица (4 километра), включително и железния
мост над реката. Същата година е пусната и автобусна
линия от Котел за град Бургас, през Медвен и Садово.
През 1961 година Садово загуби управлението на
потребителската кооперация “Новачка”, уедрена тогава със
село Шехово (Дъбовица) и то по причини на лични амбиции и
лични интереси в ръководството на селото. По този начин
бе обезглавена кооперацията и управата й се премести в село
Бероново.
За съжаление и сега в новото време, отпечатъците на
миналото, разправиите,личните интереси и грабителството
в Садовската община, довеждат до загиване на стопанския
живот
на
селото,
обезлюдяване,
развихряне
на
престъпността и постепенното заличаване на това селище
с вековна история.
За сравнение, сега през 2004 година, в село Садово има
около 100-120 къщи и 200-230 жители с голям брой ромско и
мюсюлманско население. Безработица около 95% и средна
възраст на българското население над 70 години. Слабо
развито земеделие и животновъдство, почти изчезнали вече.
Обезпокояващ е факта, че при такова развитие на нещата
след 15-20 години селището ще изчезне напълно от картата
на България, ако не се предприемат мерки за инвестиции в
селския и еко- туризъм, осигуряване на работа и привличане
на хората, свързани с корените на този иначе хубав край.
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КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
В СЕЛО САДОВО
Селището Садово е било от незапомнени времена сред
тази местност и следователно е преживяло заедно с
българския народ периоди на благоденствие и периоди на
опустошаване и гнет от рушители и поробители.
Името Садово дава справедливо отражение на
благодатната природа и плодородна земя, която то заема.
Дохождат обаче времена на терор и гнет от ятагана на
вековния поробител и българското население, угнетено до
краен предел, напуска своето селище Садина - Садово и
търси спасение в пазвите на балкана и в близките околни
селища. До това време, село Садово, като част от снагата
на големия град Новачка, естествено е носило културния
уровен на последния, и може да се каже, че Котел през време
на робството при всички случаи е носил своята подкваса за
възрожденското си процъфтяване от своя стар корен
Новачка.
След освобождението от ятагана на вековния тиранин,
българското население започва масово заселване в селището,
опазило по чудо звучното българско име на благодатната
природа и плодородна почва, оросявана от двете
обграждащи го планински реки. От това време, период на
ново завръщане на българското население в село Садово,
започва неговата, тъй да се каже , самобитна просветна
дейност.
До тогава, поради малобройността си, ново
заселващите се българи поддържат културно-просветни
връзки изключително с близките български селища, най-вече
със Медвен.
Не е без значение да се отбележи, че значителна част
от будните на времето в просветно отношение хора в село
Медвен са от родът Баръмови, а може би и други родове,
преселници от голямото селище Новачка.
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В книгата си “Село Медвен” стр.8, В.Йорданов
изрежда бележитите българи, като известния учител дядо
Георги Димов, артиста Стоян Ст. Димов, Бъчваров, лекаря
Тодор Ст. Димов.
От 1896 година, наред с тогавашното турско училище
в Садово се открива и първоначално българско училище, при
което поради малкото ученици, същото се е ръководило от
един единствен възпитател. Ето защо в началните времена,
поради липса на материални възможности и достатъчно
будни и делови хора от населението в просветно отношение,
на новоназначения възпитател се е възлагало ръководната
отговорност и за културно-просветната работа с
населението. От друга страна в този период на време са
липсвали не само скромни помещения за читалищни нужди,
но и за подходящо училищно помещение за ограничен брой
ученици. По тази причина в един период от 5-6 години, за
училищно помещение са се ползвали стаи от крайно
неподходящи частни къщи.
Едва през 1902 година се е построила първата училищна
постройка от една класна стая и една малка учителска
стая. В последната са се съхранявали и ограничен брой
прочитни книги, най-вече учебници, списания и вестници,
набавяни с общински бюджетни средства. Така, че учителят
е изпълнявал длъжността библиотекар и е водел абонамента
за списанията и вестниците, а от друга страна е ръководел
и културно-просветната работа между населението,
подпомогнат отчасти от училищните настоятели
(председател, касиер и трима членове).
Тази дейност е провеждана 1-3 пъти седмично, вечер в
училищната стая, където са се събирали възрастни мъже и
пред тях са се изнасяли беседи и четения засягащи история,
география, учебно дело и стопански въпроси. Характерно за
случая е, че същите четения и беседи са се посещавали и от
турското население и не отлъчено от турския учител –
Ходжата. В това отношение най-делови се е проявил
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учителя Никола Василев от село Медвен, учителствувал в
село Садово от 1902 до 1904 година.
Не по-малко просветна дейност сред населението на
Садово е проявявал и дългогодишния, след Никола Василев,
учител Иван Бончев от град Котел, също печатал свои
статии в списание “Светлина” (година ХV).
Затрудненията в културно-просветната дейност в
селището, продължава повече от две десетилетия и към
1920 година, когато учителският персонал се увеличава с 2-3
учителя,
същите
подпомогнати
от
училищното
настоятелство и от будни хора от населението започва и
по-активна просветна дейност между населението.
Устройват се често забави, беседи и отчасти и театрални
представления, както за населението така и за учениците.
Най-редовно и с подобаваща тържественост се е
отпразнувал денят на народните будители 01. ХІ –
патронния празник на училището “Иван Рилски”, денят на
славянската писменост 24. V., освобождението на България
– 03. ІІІ и др. Не без значение са и празненствата устройвани
във връзка с новогодишни посрещания с подаръци за децата.
Празненствата са се съпровождали с беседи,манифестации
из селото и завършвали с музика и кръшни хора.
Когато с течение на времето българското население в
Садово нараства, заедно с това нараства и нуждата от пооживена просветна, читалищна дейност. Тази нужда става
още по-крещяща особено към 1937-1938 година, когато и
турското население започва да се приобщава към учебното
ни дело за съвместна просвета. Последното положение
налага самостоятелна, отделна от училището просветна
дейност и по-специално читалищна дейност.
По тази причина през 1937 година съгласно член 37 от
типовия устав за читалищната дейност в България, се
провежда учредително събрание с участието на около 47
жители от селото. С протокол № 10 от 04.І. 1937 година,
бива избрано читалищно настоятелство от 12 члена и
проверочна комисия от 3 члена с председател Иван Тодоров
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Колев. От този ден вече се зарежда активна всестранна
просветна дейност на новоизбраната и през следващите
години читалищна управа за село Садово.
Първите задачи на читалищното ръководство се
насочват към осигуряване временно помещение за
читалищната библиотека и набавяне на прочитни книги чрез
дарения, като на първо време за помещение се използва
подходящо помещение в училищната постройка. В скоро
време се набавя и радиоприемник, поставен в помещение на
частни стопани, където след работен ден, хора от
населението се събират да слушат новини.
Като най-важна проява на читалищното ръководство
през същата година е стъкмяването на театрален колектив
от по-будни и делови членове на читалището ( Гено Иванов,
Господин Бъчваров, Тоню Жечев, Пенка Бончева, Георги
Симеонов, Жечка Жечова и др.) с отговорник Върбан
Николов.
Голяма похвалност е, че започвайки от 1937 година,
театралния колектив ежегодно е изнасял по 2-3 пиеси в
училищното помещение. Освен това, този театрален
колектив през следващите години на два пъти се класира на
първо място в околийските и окръжни годишни прегледи, в
които Георги Симеонов е проявил изключителни театрални
способности и умело ръководство на колектива. Неговата
коронна театрална роля от пиесата “Снаха” от Георги
Караславов, в която той играе главната роля, остава
незабравима .
Наскоро след това се стъкмява хоров колектив от пет
души и такъв с инструменти, които при устройване на
годишните празненства е изнасял музикални представления –
народни песни, рецитали и беседи отразяващи значението на
празненството.
През 1950 година, за да се осигури подходящо място
(салон) за провеждане на театрални представления, забави и
утра, читалищното ръководство предприема основен
ремонт на старата училищна постройка и я стъкмява за
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салон и сцена. Паралелно с това през 1951 година започва
стъкмяването на танцов колектив с ръководител Марийка
Ченкова. За целта последната се изпраща на курс в град
Бургас и след завръщането й започва оживена подготовка на
танцовия колектив. Този колектив, облечен в традиционна
котленска носия, взима активно участие в устройваните
годишни околийски и окръжни прегледи и два пъти се
класиран на първо място.
Дипломите за това първо място със снимки от
събитието са били окачени в читалищното помещение за
общ показ.
Читалището от 1938 година до 1945 година носи името
“Цар Борис ІІІ”, а след това се преименува на “Просвета”.
От 1950 година това читалище членува в околийския,
окръжния и върховния читалищни съюзи. Голяма грижа за
набиране на прочитни книги се влага особено след 1945
година, когато се взема решение, наличните тогава около
600 тома литература, да се увеличат на 3000 тома и
действително чрез дарения, помощи от общината и
средства на читалището към 1960 година в библиотеката е
имало повече от 3000 тома литература, а към 1968 година
те са наброявали около 5000 тома.
През 1952 година в помощ на читалище “Просвета” се
предава и един киноапарат с ръководител Стоян Ганев.
Прожекциите се провеждат в определени дни от седмицата
в току що ремонтираната стара училищна постройка, като
към салона се изгражда специална кабина за прожекционния
апарат и за продажба на билети.
От 1954 година до 1959 година в дейността на
читалището се включва и лектория с отговорник Димо
Иванов. Лекциите са се изнасяли в определени дни през
седмицата, пред селския актив и съгласно одобрен
тримесечен план, отразяващ належащите стопански и
културни въпроси
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В началото на 1956 година се появява необходимостта
от специален културен дом, осигуряващ помещения за
библиотека, читалня и салон със сцена.
Населението на Садово се отзовава с готовност на
поканата на читалищното ръководство, чрез трудово
самооблагане да се набавят необходимите строителни
материали, както и включване в другите мероприятия
свързани със строежа. За изпълнение на този внушителен
строеж, ръководството на читалището влиза във връзка с
управата на местната кредитно потребителна кооперация
“Новачка” и се уговаря съвместен строеж за кооперативен
дом включително и необходимите обслужващи помещения за
читалището. С големи трудности, но с голям ентусиазъм,
жителите на Садово, се включват изграждането на тази
хубава представителна за селото придобивка.
Набавени са всички необходими строителни материали
за около 2 000 000 лева, изготвен е план с детайли за рядка по
красота и грандиозност постройка. Паралелно с това се
налагаше осигуряване подходящо място за самия строеж.
След спор с ръководството се решава, за строежа да се
отчужди парцел, заемащ централно място в селото, чиито
собственик по това време е бил от турското население. По
тази причина строежа се забавя, тъй като започва безкраен
съдебен процес от страна на собственика на парцела,
поощряван от противниците за строежа.
Въпреки настоятелните и добре мотивирани молби от
ръководството на читалището до съответните съдебни
инстанции, съдебният процес продължава повече от 2
години. Междувременно се намира и друга спънка за
строежа, като въпроса се отнася за мнение до околийския
комитет на БКП, тъй като парцела е бил собственост на
човек от турското население и е имало вероятност за
влошаване на международните отношения. До приключване
на последния въпрос, пристига нареждане от Кооперативния
съюз, да се спрат по-нататъшни съвместни строежи за
кооперативни и читалищни нужди. По този начин поради
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лични амбиции и интереси, строежът на читалищния дом на
това място е осуетен.
След този неуспех, последва и ново разочарование за
селото - решение готовите строителни материали да се
използват за строеж на обори, навеси и други стопански
строежи за нуждите на новооснованото ТКЗС, въпреки че
за същата цел властта кредитира своевременно всички
подобни строежи с материални средства. По тази причина,
печалната слава за потъпканите надежди и труд на хората
от селото носят изключително кооперативното и селското
ръководство от това време. Каква ирония за съдбата на
хората - високо културните нужди на същите да се
изравняват с обикновените нужди на домашния добитък.
Изобщо разногласията и личните амбиции, умишлени
или не, са присъщи и сега на населението от селото и не
трябва да се забравя, че историята не щади бъдещето,
обсъждайки безпристрастно делата на предците ни.
Имайки предвид горното, населението на Садово на
едно общо селско събрание взима окончателно решение,
всички строежи свързани с благоустрояването на селото и
средствата за това да се набират чрез трудово и парично
самооблагане. По причина, че имаше по-надлежни нужди на
селото от пътища и нова училищна постройка, набирането
на средства за читалищен дом, започва през 1962 година.
Към края на 1967 година, набраните парични средства,
чрез самооблагане бяха едва 21 000 лева, но влагайки поголяма грижа и прецизност от пълномощника Никола
Ненчев, за една година същата сума нараства с още около
10000 лева, или към края на 1968 година за строежа на
читалището е осигурена сумата от 31 000 лева.
Отчитайки, че строежът на читалищната сграда ще
продължи повече от една година, в края на 1967 година се
изработва план и детайли за същия строеж с оглед
последния да започне през 1968 година. За целта се избра
строителен комитет от 5 души (Никола Ненчев, Димо
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Иванов, Иван Петров, Тодор Ганев и Люцкан Стойчев) с
отговорник пълномощника на селото Никола Ненчев.
Задачата е трудна поради обстоятелството, че
едновременно с този строеж предстои и строежа на още
една сграда – здравен дом, поща и селсъвет. В тази
ситуация, благодарение на навременната отзивчивост от
страна на окръжното ръководство, изпълкома на народния
съвет село Бероново и ръководството на ТКЗС село Садово,
осигурявайки своевременно материали и превозни средства,
строежа на двете постройки започва с бързи темпове да се
изпълнява. Освен това активността и ангажираността на
Никола Ненчев спомага само за два месеца, през 1969 г. да
бъдат издигнати едновременно и двете постройки в селото.
Окръжното
ръководство
при
тържествена
обстановка открива двете сгради, и отчита като
изключителен случай този толкова бърз строеж в окръга, а
на Никола Ненчев се изказва похвалности и му се поднася
парична награда.
На 31.VІІІ.1969 г. се извършва тържествено откриване
на читалищния дом. Изнесен е подробен доклад от
председателя на читалището Иван Стоев във връзка с
читалищната и културно-просветната дейност до това
време в село Садово.
През 1941 г. в селото се построява паметник на
загиналите бойци от Садово през време на Балканската
война 1912-1913 г. и Първата европейска война 1915 - 1916 г.
Първоначално паметникът е поместен в центъра на
селото, сред градина, обградена с каменна ограда и озеленена
с градински цветя. Околовръст са били засадени декоративни
и плодни дръвчета, а в средата на оформилият се парк е
имало кръгов бетонен водоем с фонтан.
След реконструкцията и обновяването на центъра на
селото, паметника е преместен в дясно от читалищната
сграда и има вида показан на снимката.
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Паметника на загиналите бойци от Садово
през периода 1912–1916 години

Жалко за поколенията, четящи тази история, е че
макар и благоустроено и с хубав планински климат село
Садово е в невъзвратим упадък. Няма я вече жизнеността и
виталността характерна за времето на 50 – 60-те години на
20 век. Няма я детската глъчка, няма ги младите семейства,
няма го поминъка който осигуряваше работа и задържаше
хората в селото. Садово вече безвъзвратно се заличава от
картата на България и след време, може би само тази
история ще напомня за неговите славни години през вековете
и, че някъде там, в източните поли на Стара планина е
изгубеният град Новачка, достигнал до съвремието чрез село
Садово.
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1878 ГОДИНА – ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА
САДОВО ОТ ТУРСКО ВЛАДИЧЕСТВО
Извлечения от книгите “История на българското
опълчение” от Бендерев и възпоменания на запасния
подполковник С.И.Кисьов в “Българското опълчение в
освободителната Руско-Турска война -1877-1878 година”
“ Към 15.І.1878 година, пристигат в град Котел 1,2,3 и
4, а към 19 януари и 5-та опълченски дружини и на 22 януари,
част от 6-та дружина. Тъй като в района на селата Садово
и Кадърфакли се събираха башибозушки шайки, които бяха
изклали 51 жители без да се считат ранените в село Медвен,
на 15 километра на изток от град Котел, то на 20 януари
под началството на майор Челяев, в този район се изпратиха
1-ва и 3-та опълченска дружини и 1-ви конен взвод от
опълченската сотня за да накажат разбойниците.
Башибозуците заемаха гората на юг от село Садово и
самото село. От тази позиция те отвориха огън, когато
дружините се приближиха.”
Капитан Кисьов присъствал лично там, също пише:
“План за действие против башибозуците, както научих
по-после бил следующия: 1-ва и 3-та дружини щели да
нападнат от фронта, а четите на войводите дядо Жельо и
Панайот Хитов, на брой до 1000 человека, които до сега
били разположени в селата Градец и Жеравна, щели да
нападнат от възвишеността западно от село Исуплии (б.а.
вис.Рошалан) едновременно с дружините на левия фланг и
тилът на противника. Освен това към дружините се бяха
присъединили много българи от Котел и околните села,
въоръжени с пушки разни системи.
3-та дружина се беше построила в боен ред в две линии,
1-ва и 4-та роти в първа линия.
Ротите бяха разсипани в стрелкова верига, като 2-ра и
3-та роти бяха в резерв до самия път при турските гробища
на югоизточната окрайнина на прасковата градина и стария
път, следващ от там левия бряг на реката, за село Исуплии
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(б.а. Бероново). 1-ва дружина в такъв също ред се беше
построила в дясно от 3-та дружина. Когато се приближих
до гробищата, 3-та дружина се вдигна и настъпи напред.
Зад камънаците на гробищата бяха останали налягали
множество от въоръжените българи – доброволци, мнозина
от които, щом турците откриха огън и куршумите
забръмчаха и засвириха, избягаха. На останалите при
гробищата доброволци аз предложих или да вървят напред
или да се махват съвсем. Тогава мнозина от тях станаха и
тръгнаха напред, без да гледат, че неприятелските куршуми
подсвирваха във въздуха и се плескаха наоколо ......”
“След направената прибежка от веригата, 3-та
дружина се спря за да даде време на 1-ва дружина да се
подаде напред. Садово още не се виждаше, при всичко че то
беше вече на 800-900 крачки. Когато 1-ва дружина се подаде
напред, майор Челяев ми заповяда да предам заповед на
командира на 1 рота щото лявофланговия участък на
веригата да се подаде с лявото рамо напред като обхване
село Садово, да се движи по направление на корията на юг
от село Садово, в която кория бяха заседнали башибозуците
и стреляха по нас. Когато веригата изпълни заповедите и
прогони от село Садово заседналите в него башибозуци,
цялата дружина се подаде напред. Заседналите на
отсрещната възвишеност, в края на корията и каменаците
башибозуци, посрещнаха дружината със залпове. Веригата
направи прибежки по части, залегна и в свой ред откри по
неприятеля учестена стрелба. Тази стрелба не се продължи
много време, защото щом башибозуците съгледаха че 1-ва
дружина настъпва срещу лявото им крило и им угрозява от
там отстъпиха. Подир това и двете дружини започнаха,
както се казва да преследват противника по петите му. Но
чудно, че войводите не се показаха.
Башибозуците бързо отстъпваха, спираха се понякога
за да ни обсипят със залпове, а когато ние се приближавахме
до тях пак отстъпваха. По такъв начин ние преследвахме
турците, когато по едно време забелязахме на
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възвишеността, от където трябваше да се появят
войводите, множество народ, който стоеше на едно място.
Дали това бяха войводите или неприятеля, не можеше да се
определи. Можеше да се предполага само, че ако бяха това
войводите, те трябваше да се спуснат от възвишението и
да ударят в тил или левия фланг на противника. По-нататък
не можеше да се настъпва, до гдето не се узнаеше
положението, кои са появилите се хора на възвишението,
другояче отряда можеше да попадне в твърде не добро
положение. За това началника заповяда да се спре отряда до
гдето се разясни недоразумението.
Ротите от първа линия бяха се отдалечили доволно
далече в бранището.Това се познаваше по гърмежите и
затова началника на отряда ми заповяда да отида и предам
заповед на ротните командири да спрат настъплението. Аз
пуснах коня си тръс. В бранището обаче по нейде трябваше
да се провирам между клоните и гъстите дървета, а по
нейде и съвсем да слизам от коня. Аз вървях напред, като
описвах зиг-заг, но ротите на виждах, лявофланговата рота
и не чувах. Само татък далеко напред към десния фланг на
стрелковата верига се чуваха редки гърмежи. По пътя
срещнах трима ранени опълченци и наброих шест трупа на
убити башибозуци.”...”В това време в ляво напред се зачуха
отделни гърмежи към посоката на която аз тръгнах. Найпосле крайният ляв фланг на нашата верига, след това
намерих и ротата, предадох заповедта и се върнах
назад.Неприятеля се не виждаше. Не се измина много време,
когато се получи донесение от нашия развед, че хората на
възвишението били “храбрите” войводи със своите юнаци.
Добродушния и невъзмутим Челяев не можа да се удържи да
не изгълчи войводите: “- Тфуу, дявол да ги вземе, защо седят
там та се не спуснат в долината? Станаха причина да се
даде възможност на турците да избягат.” Но по-долу ще се
види защо войводите са чакали. Затръбиха тръбите и забиха
барабаните за настъпление. Целият отряд се спусна в
настъпление но беше вече късно, башибозуците вероятно
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бяха съгледали хората на възвишеността и от друга страна
възползвани от спирането на дружините, бързо отстъпиха с
целия си керван състоящ се от много коли. Но дружините
пак ги настигнаха при село Кадърфакли (б.а. сега Везенково).
Преди да се доближим до това село видяхме отвън него по
пътя към югоизток, цели върволици коля, които бързо
отстъпваха под натиска на нашето преследване, прикривани
от голяма маса башибозуци. Когато бяхме се приближили до
Кадърфакли, ние бяхме срещнати със залпове от залегналите
край селото турци, които впрочем скоро отстъпиха. Само
една част от 40 – 50 человека башибозуци оставаха още
заседнали против крайния наш десен фланг и стреляха
продължително по нашата напредваща верига.За да се
прогонят от заетото място башибозуците, даде се заповед
на опълченската конница, под командата на юнкера Юрьева,
да се хвърли върху им в атака, още повече че местността
способствуваше за тази атака. Конницата изпълни
заповедта, но беше срещната с цял град куршуми и след като
изгуби два коня убити и един опълченец ранен – отстъпи.
“Страхопъзльо” – извика доктор Везенков на юнкера “ защо
не довършихте атаката, а повърнахте гръб тамам тогава
когато турците трепнаха. Толкоз повече, че турците нямат
щикове, а повечето пушки- шишанета.” След това доктора
скокна на своя кон и извика: “- Подире ми, юнаци !” и с тези
думи начело на конницата той се хвърли в атака на
башибозуците, които и този път срещнаха неустрашимите
опълченци и техния храбър доктор-началник със залпове.
Когато конницата беше вече близо до башибозуците, един
неприятелски куршум свали доктор Вязенков от коня.
Куршумът беше пробил на вилет гърдите на героя Вязенков,
но ожесточените конни опълченци отмъстиха за своя
храбър и самоотвержен началник. Те се спуснаха върху вече
бягащите турци и съсякоха няколко човека. Останалите
можаха да се избавят само благодарение на дълбокия дол,
който прорязваше поляната.
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Няколко пеши опълченци пристигнаха при ранения
доктор туриха го на кръстосаните си пушки, постлаха с
шинелите си и го понесоха назад. Скоро дойде и дружинния
фелдшер с носилка. Когато майор Челяев и аз се
приближихме при ранения, фелдшерът беше му превързал
вече раната. Ако и да страдаше Вязенков от силни болки, но
той възбудено говореше за башибозуците и атаката. Той се
оплакваше само, че му било студено. Няколко опълченци
изведнъж си съблякоха шинелите и увиха любимия си доктор
и санитарите го понесоха за село Медвен. “Как е раната?” –
запита
майор
Челяев
фелдшера.
“Лошо
ваше
високоблагородие, навилет, няма да го бъде”- отговори
нажалено фелдшера. (27*)
Когато влязохме в Кадърфакли, в него не се виждаше
нито един човек. Само тук-там лаеха псета, чуваше се
блеенето на овце и мучене на добитък. Опълченците
възмутени от башибозуците, които скрити зад стоборите
на крайните къщи ги посрещнаха със залпове, запалиха една
къща. Тази беше единствената къща която пострада в
днешния бой. Ами какво ли щеше да бъде, ако турците бяха
на наше място? Когато отряда влезе в Кадърфакли,
храбрите войводи Панайот Хитов и дядо Желю се спуснаха
от възвишението. Те бяха разделили своя отряд на две части,
от които едната част потегли подир дружините, а
другата – храбро се нахвърли в атака върху многочисления
рогат и не рогат неприятелски добитък. Няма да преувелича
ако кажа, че тук между селата Садово и Кадърфакли имаше
не по-малко от 6-8 хиляди едър и дребен добитък – крави,
волове, овце, кози и коне. Този именно добитък хората на
войводите погнаха на разни направления. Бяхме в
Кадърфакли, когато двамата войводи дойдоха при началника
на отряда. Те, както и техните доброволци бяха въоръжени
както се казва до зъби – пушки на рамо, шашки на кръст,
ятагани и пищови на пояс и патрондаши през рамо.
Войводите се чувстваха не добре, още повече като видяха, че
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началството не скриваше своето неудовлетворение на
тяхното осъдително, да не казвам престъпно поведение.
“А ето, че и храбрите войводи пристигнаха”, каза
майор Челяев, когато Панайот войвода се приближи до нас.
“А ми че пак са храбри Константин Борисович” се обади
щабс капитан Соколски, “ не виждате ли с каква ярост
техните юнаци се нахвърлиха в атака върху многочисления
добитък”. Майор Челяев справедливо беше възмутен от
действията на войводите и техните хора, когато виде, че
последните откарват добитъка. “Пратете една-две роти да
съберат всичкия добитък и го откарайте в село Медвен” ми
заповяда майор Челяев.
Аз незабавно направих разпореждане, но беше вече
късно, защото доброволците на войводите отдавна бяха
подкарали по-голямата част от добитъка и нямаше
възможност да се стигнат понеже опълченската кавалерия
беше напред да наблюдава противника. По такъв начин
хората на войводите откараха не по-малко от 4-5 хиляди
глави добитък.
Началникът на отряда направи разпореждане да се
заемат къщята за нощуване и на следующия ден да се
продължи преследването на противника. В това същото
време се получи от генерал Столетов заповед, да се върне
отряда в Котел, понеже било сключено примирие...
Отрядът потегли назад, опълченците под тежестта
на неизвестността за положението на България и мрачните
мисли, вървяха мълчешката с наведени глави... Беше отдавна
се стъмнило, когато опълчението пристигна в село Медвен в
което се спре да нощува. Чудно беше това, че когато
башибозуците нападнали селото те изсекли и по-наранили
толкова много хора, а пък селото оставили почти здраво и
неповредено. Затова целият отряд можа да се помести по
къщята на удобно нощуване...
Макар и да беше късно, щом пристигнах в Медвен аз
отидох в квартирата на доктор Вязенков да го видя.
Познаваше се, че Вязенков силно страдаше от болка, но
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мъжествено се бореше с нея. За да не го безпокоя, аз скоро
излязох, под предлог да настаня моята команда – добитъка...
На 22 януари, щом се разсъмна, започнаха да ме атакуват
селяните с молби да им предам добитъка. В 9 часа, същия
ден 3-та дружина тръгна за Котел, а 1-ва дружина за
Жеравна, гдето щяха да квартируват....
На следущия ден (23 януари) ходих да видя доктор
Вязенков,
здравето
на
когото
беше
твърде
неудовлетворително. Наистина Вязенков сам съзнаваше, че
раната му е твърде опасна, но при все това той не падаше
духом. За едно го беше само страх, че може да умре преди да
узнае решението за свободата на България.
“Един ден да поживея в свободна България – казваше
той, и подир това нека ме грабне смъртта, няма да ми е
жал!”
Според мнението на докторите, Вязенков нямаше да го
бъде, защото раната му беше твърде сериозна. Жал ми беше
да гледам бедния Вязенков и затова побързах да изляза,
толкоз повече, като виждах, че говоренето му причинява
страшна болка, а пък той се не спираше....
Така загива от получената рана един от найтипичните представители на славното българско опълчение,
което създаде традициите на възродилата се национална
българска военна слава” - завършва разказа си Бендерев
За личността и самоотвержеността на доктор
Вязенков (чието име днес носи селото, край което той е
покосен от турския куршум) пише и запасния подполковник
С.И.Кисьов. В своите възпоменания той пише:
“ В боя при Стара Загора 19 юли 1877 година,
стрелбата усилно продължава. Започнаха да пристигат леко
ранените, а тежко ранените се донасяха от санитарите,
тъй че сравнително скоро време зад купена от снопи се
събираха повече от десетина ранени опълченци. В това време
пристигна запъхтян неустрашимия доктор Вязенков и като
си засука ръкавите, залови се енергично за работа, която все
повече и повече се увеличаваше. В най-критичните моменти
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на боя, оставяше всички и рамо до рамо с войниците с гола в
ръка шашка, безстрашно се хвърля върху противнико...”
“11 август – боя на Шипка. Турците през деня
произвеждат 14 атаки една след друга. Оказа се, че турците
били направили силен пристъп на участъка между казармите
и връх Свети Никола, където окопите се заемаха от Орловци
и Брянци. Силната стремителна атака на турците, накара
войниците да трепнат и някой от тях напуснаха
ложиментите (б.а. окопите) и увлякоха подире си и други.
Благодарение обаче на някой от останалите живи офицери,
една част от бягащите бяха спрени и върнати в окопите,
които с помощта на 1-ва опълченска дружина, която беше
до това време в резерв, удържаха позицията, а турците
отблъснати. Подир това научих, че отстъпващите войници
били дошли на главния превързочен пункт. Доктор Вязенков
със запретнати ръкави потънал в пот давал медицинска
помощ на нещастните ранени войници, а когато видял
множеството войници здрави и с пушки, той ги запитал: “
Къде отиват и къде е тяхното началство? – Ваше
благородие! Всичките началници са избити, другарите ни
напуснаха позицията, понеже е голяма турската сила,
затова и ние напуснахме” – отговорили войниците.
“- Срамота е от хората братци, а от Господа грехота,
да оставите в най-критическата минута своите другари и
да бягате - им казал Вязенков, вие сте клетвопрестъпници,
не се ли клехте, че за царя, вярата и отечеството няма да
пожалите последната си капка кръв!
Строй се! –изкомандува Вязенков, аз ще ви поведа
против турците! Тръбач ! Тръби “сбор”! - извикал Вязенков
на тръбача, когото съгледал между войниците.
Тръбния звук огласил превързочния пункт и
околностите му.
- Какъв е този сбор? – запитал в това време в
недоумение командира на 8 армейски корпус, генерал
Радецки, който преди малко бил пристигнал със свитата си
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и се бил спрял не далеч от превързочния пункт. Пратете
едного от ординарците да узнаят за това!
Ординарецът пристигнал при Вязенков, тъкмо когато
последния се готвел да поведе събраните войници на Шипка.
Докато Вязенков разправял на генераловия пратеник защо
свири сбор, до него приближил и корпусния врач (б.а.лекар),
който като чул че доктор Вязенков бил дал заповед да се
тръби “сбор” и, че той се готвил да води войниците на
Шипка, му направил бележка за гдето се били увирал не в
своята работа: “- Вас ви чакат ранените – извикал той на
Вязенкова, а вие ...”, но корпусния врач не успял да изкаже
мисълта си, когато доктор Вязенков, казват го прекъснал
рязко със следующите думи:
“ – Най-свята обязаност на всеки честен патриот е да
спаси един цял отряд от смърт и позор и да не допусне на
такива като тези мерзавци да оставят своят пост и да
позорят войнишкото звание”.
Корпусният врач си прехапал езика и се оттеглил без да
продума. Избягалите от поста си войници били върнати
обратно под командата на един офицер от щаба на
Корпуса...
За юначеството на доктор К.И.Вязенков, говореха и
следующото: “ На превързочния пункт бил дошел един казак
от Габрово, носещ пакет с надпис “Бързо”, до началника на
Шипченския отряд, генерал Столетов и въпреки това се
измайвал. “Защо не вървиш по-скоро” го запитал Вязенков.
“Коня ми е уморен ваше благородие” – отговорил войника,
“нека си почине”. Между това, ранени цяла върволица
пристигали или се носели от позицията.
“- Как върви работата на Шипка ?”- запитвали на
превързочния пункт санитарите.
“- Лошо, ваше благородие, много лошо, турците скоро
ще ни прекъснат съобщението с превързочния пункт. Сега
те обстрелват шосето от двата фланга.”
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Казака се качил на слабия си кон и заминал за Шипка.
След малко обаче Вязенков видял същия казак да се връща от
позицията.
“- Защо се връщаш тъй скоро? Даде ли пакета? – го
запитал Вязенков.
- Няма възможност да се иде ваше благородие,
турците заобиколили позицията и стрелят от всички
страни по шосето –отговорил казака.
- Кокошкар – извикал Вязенков на казака, взел пакета
от него, качил се на коня си и като стрела се спуснал за
Шипка.”
........
“- Поздравляваме Ви доктор Вязенков! Ще получите
висока награда! – поздравляват приятелите Вязенкова.
- Моята награда е съзнанието, че съм изпълнил дълга си
! – отговорил Вязенков и изведнъж променил разговора.”
.......
“ Доктор Вязенков беше пообъркал кариерата си. Той
трябваше офицер да бъде, тъй като с храбростта и
самоотвержеността си не отстъпваше и на най-храбрия
войн. Той не изпущаше случай рамо до рамо с войниците,
безстрашно да се хвърля върху противника.”
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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ЗА НЯКОЙ
СВЕДЕНИЯ В ТЕКСТА
1*- От направените проучвания във връзка с изчезването на
историческия документ за село Садово – “Хюдют”
издаден от турския султан Селим II (1566 – 1574 г.) се
оказа следното:
Непосредствено след 09.09.1944 година, тогавашният
секретар-бирник в село Садово – Вичо Чомаков от село
Медвен, отговорник и пазител на същия документ,
съхраняван до тогава в общинската каса стотици
години, поставя същия този документ в общата архива
на общината.
Следващите негови приемници, нямайки сведение за
подобен документ, не са му го изисквали при приемане на
длъжността. Въпросният “Хюдют”, опакован в отделна
папка се предполагаше, че е в архивата, но потърсен
лично от Вичо Чомаков, оказа се, че една част от архива
е била вече пренесена в общината в село Бероново през
1963 година, а друга част предадена за отпадъчен
материал и вероятно унищожена.
Документа е потърсен по-късно в общинската архива
на село Бероново, но и там го нямало. Следователно
вероятността да е попаднал наистина за отпадъчни
материали е голяма.
Ако въпросния документ преди това е бил в архивата
в село Садово, то изглежда, че общинската власт в село
Бероново не се е отнесла с необходимото внимание
съгласно министерското постановление и съответната
инструкция за опазване старите архиви и особено
документи представляващи ценности от историческо
значение, какъвто е въпросният “Хюдют”
Този “Хюдют” няма практическо значение, но той е
историческа ценност за село Садово.
За същия документ говори и К. Иречек ,наричайки
го“Грамота”.
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2*- Като се започне от долното и се завърши с горното
течение на реката, на времето са се редели множество
воденици – караджейки, от които и до днес личат
следите от основите, по двата бряга на реката. Особено
на често са били към долното течение на реката, там
където се сливат двете реки. В следствие на това и
реката носи името “Дермен дере” (на български
“Воденична река”, сега на картите носи името
“Садовската река” ).
Предвид на това, че към средното течение реката
приема като десен приток една голяма долина, която
само при валежи е наводнена, то за разлика, реката е с
постоянен и изобилен приток на вода, извиращ от
големия планински карстов извор наречен “Черните
извори”, носещ името Сулудере (на български “Воднена
река”), а притока й носи името “Курудере” (на български
“Суха река”).
3*- Местността Новачка, както и околните равнинни места
са обилно плодородни, но поради близостта на
подпочвената вода подпирана от дебел глинест пласт,
често пъти някои места биват заблатявани временно или
постоянно и изоставяни от посев ако отводняването им
е затруднено. Такива места са: “Локача”, което име
произлиза от локва (локвач), “Мъкица”- мъртвица, усойно
място, мочурище, “Караачлъка” и др.
В местността от памтивека силно е развито
овощарството и то с облагородени посеви . От същия
характер е и местността “Бакица”, тракийско
наименование, което на български означава “недоимка” поради заблатените места, добива от обработването им
е непълноценен.
Населението, занимаващо се със земеделие е търсило
подходящи места за обработване по високите равнища и
в планинската част на околността, които понастоящем
121

са включени в горското стопанство. Такива места,
където и до сега личат големи площи използвани за
земеделие са: “Грамади”, “Арпалъците” - места засявани
вероятно с ечемик, “Титово”, “Маново”- носещи
имената на техните собственици, “Харманлъка” - там и
до днес личат площите за хармани и др.
4*- При прокопаването на водопроводния канал за Садово, в
склона до тухларницата, на левия бряг на река “Канара
дере” е открито малко по размер огнище (оджак) и
парчета от глинени съдове, което дава повод да се
предполага, че там са се изпичали глинени съдове.
Подобно огнище са открили работници разширяващи
коларския път в стръмния склон на десния бряг на
същата река в съседство на местността “Джевезлик”.
На 500-600 метра, южно от Садово, между коларския
път водещ за село Дъбовица (Шехово) и съседния
стопански овчарник, в равнището преди пътя да се спусне
в долината на реката, има изобилно разпръснати
парчета от домашни глинени съдове с финна изработка,
тъмно синьо оцветени и със ситни вълнообразни пикулици
по ръбовете на съдовете. Тук се е намирала керамична
работилница и вероятно между другите занаяти
жителите на махала Садина, са се занимавали и с
керамика.
5*- На близо до село Шехово (Дъбовица), край левия
бряг на река Луда Камчия по посока на село Градец е
имало Черкезко село. На това място на реката е имало
голям дървен мост, на “Главния път” (“Поща Йолу”)
свързващ Северна с Южна България и минаващ през
селището Новачка. Черкезите от своето село отивайки
на работа в балкана, са пътували по този път минаващ
през “Ачбаир” и по този случай са го нарекли “Черкезки
път”, който в планината се слива с пътя наречен
“Герганина пътека”.
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Във връзка с името “Герганина пътека” има няколко
предания, едното от тях е, че някакъв мечкадарин –
дресировач на мечки и живял в Новачка, често
изтървавал своята мечка наречена Гергана и последната
е избягвала все по същия път към Балкана. Другото
предание е, че имало отвлечена мома Гергана по същия
път, но по какъв повод не се знае.
Съществува едно друго предание за отвлечена мома
по време на хайдутството на Вълчан войвода през турско
време, подвизавал се в този район.
Този войвода, когато е действал из околностите на
селището Новачка със своите хайдути, минавайки по
планинската верига на север от селището ( Гениш баир )
е отвлякъл мома, Новаченка със цел да домакинствува на
хайдушката дружина. При отвличането, момата заедно
със свои съселянки е събирала дърва в съседната на
селището гора (край пътя “Поща Йолу”).
Дълго време след отвличането, на Вълчан войвода с
дружината си, се наложило да се върнат отново в
околностите на Новачка и дори трябвало да минат през
самото селище. За да не ги издаде отвлечената мома и
предполагайки, че същата може да избяга, тя бива убита
и я погребват край пътя Садово – Медвен в местността
“Владикови круши” в съседство на “Каменски дол”.
За това вероятно убийство, в селището Новачка се е
пеела следната песен:
Вълчан на хайдути думаше
как ще Новачка да минем,
Новачка сербез Касаба.
Който му е тънка снагата,
на булка ще го направим!
Комуто е бяла ризата,
ризата ще му раздерем,
да го забулим кат булка!
Тъй ще Новачка да минем
да рекат, че сватба минава.
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Преданието и песента са слушани от Велика Ненкова
Георгиева-Бабакова от село Садово, а същата ги е
слушала от баба си Петра Николова – жена на дядо
Йордан Димов Кавалджиев, наричана още баба
Йорданица.
Родът на баба Петра (Йорданица) отдавна се бил
изселил от Новачка и преселен в село Каябаш (сега Скала)
– основано от Новаченци.
Баба Петра е разказвала, че като десет годишно дете
заедно със семейството си, са се преселили от село
Каябаш в град Котел, поради това, че турците от
съседното село Айтолкьов (сега Чубра) заплашили баща й
Никола с убийство.
След като преживели десетина години в град Котел,
семейството се преместило в село Медвен при свои хора и
тук дори, бащата Никола е бил кмет на селото.
Съпоставяйки
последните
две
предания
за
отвлечената мома по време и място, като че ли те
съвпадат.
6*- В книгата на Васил Маринов “Принос към изучаване на
бита и културата на турците и гагаузите в
Североизточна България” – 1956 г., стр.46 пише, че:
“ От село Златаре – Преславско, Хаджи Наим Хаджи
Мехмедов на 65 години, обяснява, че е чувал от своите
деди за турците, че живеели първоначално в местността
Новачка и после дошли на сегашното място”. След
проверка се установи, че тук става дума не за друга
Новачка, каквато не съществува в Преславско, а за
нашата Новачка, от което може да се предположи, че с
унищожаването на Новачка, част от турците в
околността (вероятно от махала Садина) също са се
изселили в разни други места, едно от които е село
Златаре. На стр.7 пише:
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“Узи (огузи или гагаузи) под натиска на татарите се
явили на Балканския полуостров и в България 1059 година.
Те са от турански произход, иранско племе “Хиндокуш”,
по произход сродни с куманите и печенегите и
аспаруховите българи. Някой родове са запазили и досега
фамилните им имена като Куманови, Узови и пр.
7*-

Недко ле, млада войвода,
хубава ти наша госпожо,
лято си напусто премина,
нест за нас и добивка,
опинци наши се добраха
и дрехи наши овехтяха.
Кога и хазна срещнала,
Недка остра сабя изтегли.
На ляво се бързо засука,
на дясно се скоро отсяка,
триста е арапи изсякла,
двесте тидей избила,
едно чер арабче остало.
Далеко то оттекло,
нито го сабя пресича,
нито го куршум закача.

8*- По предание слушано от стария турчин Мустафа бей от
село Садово, починал през 1918 година на 97 години,
същият разказвал, че неговите прадеди са разказвали за
многото бакърджийски работилници в града Новачка,
които се редели на дължина около 500 – 600 метра от
двете страни на пътя Медвен–Садово (б.а. тогава улица),
започвайки от “Гунчов кладенец” (покрай който е
минавал пътя) по посока на село Садово.
9*- Преди да се построи шосето Садово–Медвен (започнато
още в първите години на ХХ век и завършено едва в 1959
година), старият коларски път за Медвен, отделяйки се
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от шосето на около 200 метра северно (в дясно) от
шосето и край “Гунчов кладенец” на 200 – 250 метра до
“Каменски дол” се слива със шосето.
На кое точно място от лявата страна на пътя
Садово – Медвен, за което говорят братята Шкорпил, са
били тези гробища с каменни кръстове, не се знае.
10*- Според една дописка в списание “ Наша родина”-1967
година, брой II и III се говори за заселени българи от
някогашното село Медвен - Радомирско, още през
времето на Цар Калоян (1205–1207 година –
кръстоносните походи) и заселени на същото място
където сега е селото със същото име Медвен.
До сега обаче няма никакви писмени сведения или
предания да е съществувало някакво селище преди
заселването на Бутовци на същото място, където сега е
село Медвен.
Величко Йорданов в книгата “Село Медвен”, стр.21
пише:
“ В самото село в средната част се намират стари
български гробища, без да е казано нещо за произхода им.
Има обаче сведение, че в миналото медвенци да са
отглеждали многобройни пчеларски семейства, поради
подходящите условия за този стопански отрасъл. Освен
това името на селото – Медвен, вероятно е свързано с
производството на мед тук.
Дядо Димчо Кючуков, както някои от братята му
Коста и Къню са имали многобройни кошери. Особено
дядо Димо е имал около 1000 пчелни семейства – тръвни.
В по-ново време с това се е занимавал и стария учител
Никола Станчев.
11*- Какво е било положението на българското население в
периода на изселването на Новачка през ХVI век, се
вижда от статията на Марин Дринов – “Историческо
осветление върху стопанското положение на народите
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от източната част на Българското княжество”
(периодично списание на книжовното дружество София,
кн. VII – 1884 година, стр.8 и 9).
“ Султан Селим I (1512–1523 година) дава заповед до
великия везир да обърне всички християни в мохамедани и
разруши всички църкви и ги обърне в джамии и, които не
се подчиняват да се избиват.”
Същото се повтаря и от Васил Маринов в “Принос
към изучаване на бита и културата на турците и
гагаузите в Североизточна България” – 1956 г., стр.7, а
на страница 11 пише:
“Жак Натан пише: “Спахиите били ленни владетели –
господари на земята. По-късно се явяват потурняците
(потурчените българи) – по-лоши от спахиите и от
самите турци. Много от войнягите (привилегировани
българи) се съблазнили от спахийското положение и
Корпуса на спахиите вече се попълвал от такива
войняговци. Втората половина на ХIV и целия ХVI векове
били най-тежки за българския народ. Кърджалии и
даалии, кръстосвали и опожарявали всичко, империята се
обърнала на разбойнишки лагер, имоти обсебвали,
обезчестявали моми и жени и изгаряли селища. Това
положение отчаяло дори и младия султан Селим III.”
12*- В околността на старото място на махалата Садина,
край левия бряг на реката, на няколко места са намерени
сребърни монети от времето на Клавдий Годски (268 –
270 г. от новата ера) и сребърни грошове с образа на
Иван Александър със сина си Михаил (1331–1371 година).
13*- В отговор на Велико Йорданов за коя Демир Капия се
отнасят подвизите на Новак и Татумирче, арх. Васил
Аврамов в книгата си “Юбилеен сборник ПлискаПреслав”, стр.166 до 169 пише:
“В случая, историческия интерес за нас се състои в
това, че фактът, какво според документите за Новак и
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Татумирче в ХV век, Чалъкавашкия проход е бил известен
под името “Железни врата” или “Демир капия” и иде да
подкрепи сведенията на татарския историк Тизенхаузен,
според който същия проход е носил това име и през ХIV
век и, че действително владенията на татарските ханове
са се простирали на юг от Исакча (б.а. град на десния
бряг на Дунав в Северна Добруджа) до него.
В последните векове, това име на прохода се
установило и останало с него да се нарича само мястото
дето някога са се издигали Железните врати.
Такова е било положението на нашия проход в края на
ХIV век. След падането на Второто българско царство и
през първата половина на ХV век, когато се е свършил
дългия 40-годишен период на хайдушкото върлуване на
Новак, Татумирче и Грунца.”
Ето и част от двете песни:
13-А*-

Прочуло се детеТатуличе
прочуло се на Демир капия.
Де запряло друми и клисури,
та не дава пиле да прелети,
а то не ли юнак да замине.
Еве стана девет години време
как не е юнак заминало,
равни друми пелин порастна,
из пелино пилци изведоа,
дочул е Марко Кралевики.
.............................................

Във втората песен за Татумирче, между другото се
казва:
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Та си викна Дели Татумирче
никаков еден ти църн арапин,
що си дошел Кралеви да фащаш,
па пододе дервишко дерведже!
Айде веле Дели Татумирче!
И я те знам и светот те знае,
що юнаство твое сърце имаш,
ког седеше на Демир Капия
н’оставаше пиле да помине!
И т.н.......................................
.................................................
Цитирайки горните сведения за Новак и Татумирче,
следва да се упомене, че в по-късните времена на
робството, през ХVIII и ХIХ векове, в защита на
изстрадалото българско население в съседство на
Върбишкия проход и Върбишката планина, против
поробителя са действали хайдутите Алтън Стоян
войвода, Хайдут Петко, Поп Иван Комита и други.
14*- В 1393 година турците превземат град Търново и
искали да потурчат 110 души боляри първенци от
Търново,
но
понеже
същите
не
приели
мохамеданството, всички били избити, а патриарх
Евтимий бил заточен.
По предание, имало доста търновски първенци,
които сполучили да избягат най-вече в източните
части на България. След Търново, турците подчинили и
останалите владения на Иван Шишман в търновската
област. Наскоро след това паднала Видинска България
на Иван Срацимир (1396 година). Малко преди това е
завладяна Добруджанска България на Иванко.
Много е вероятно в числото на бегълците първенци
от Търново да е имало и такива от царския род
Шишмановци, между които и Новак или негови
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родители и да са попаднали в града Новачка и околните
селища.
Виж “История на България” от Бурмов и
“Видинските първенци” от П. Ников – Известия на
Историческото дружество в София, кн.ХIII-1933 г.,
стр.81-112.
15*- В етимологическия речник на Ст. Младенов, речник на
българския език от Найден Геров и в книгата “Произход
и значение на имената на нашите градове и села” от
Васил Миков, изд. 1947 година е казано:
“ Садовик (Брезнишко), Садово (Котленско),
Садовец (Луковитско), означават зеленчукова градина.
Садилка, Садач, Садачка, Садина (ж.р.), Садово – нещо
посадено за ядене: зеленчуци, бостан, градина. Садина,
Сад, Садище или бозалък (трева) – Садина, нещо ново,
скоро посадено лозе, черници и пр.
Изразите: “Имам сад, та отидох да го нагледам”
или “Иди да го повикаш на Колибата си и да го
нагостиш от садивото!”
Или песента:
“Сад садила малка мома,
сад садила желта ружа,
Желта ружа, ран босилек.”
16*- Според Васил Аврамов, село Голое е в южната част на
Ришкия проход, а според Карел Шкорпил, същата
крепост ще да се намира на южните разклонения на
Върбишкия проход.
Шкорпил като, че ли определя мястото й в
изчезналото селище, северно от село Везенково или
други съседни нему крепости. Везенковци обаче наричат
мястото на същото селище “Марсала”, име което носи
и един град в остров Сицилия – Италия.
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Споменуват се често и имената на още две
крепости – “Маркели” и “Лардеас”, като последната
К. Шкорпил отъждествява с Каябашката крепост.
“ Ако се вникнем по-добре в звуковото произношение
на “Маркели” – “Марсала” като, че ли се покриват
отчасти и разликата от произношението на двете
имена до някъде като че ли се дължи на различната на
времето гръцка и латинска писменост и поради това са
различните им произношения, от разни народи в
различни времена.
Професор К. Иречек в “Княжество България...”
стр.750, за крепостта “Голое” пише:
“ Като място от южната част на балкана, найблизко до “Сидира”, Ана Комнина бележи крепостта
Голое, което често се споменува у византийците в ХI и
ХII векове.
Идриси споменува крепостта Голое на път от
Анхиало за град Сливен. Половин ден на запад от Айтос
до Голое, а до Сливен два дни и казва, че има хубава
местност в плодородната равнина и посещавана от
търговци.
Това описание може да бъде отъждествено с
“Новачка”, а Каябашката крепост даже с “Костен”.”
Константин Иречек, вероятно се основава на израза
“хубава местност в плодородна равнина” отговаряща
действително на местността “Новачка”, намираща се
също на южната част на балкана но най - близо до
Върбишкия проход вместо Ришкия. Може би след
допълнителни проучвания ще може да се установи
местонахождението на “Маркели”, “Голое” и
“Лардеас”.
17*-
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Преди известно време, вследствие ерозията и
проливните дъждове, се откриха човешки скелети на
повърхността на земята в северозападната окрайнина

на махалата Садина, на около 200 метра от реката
“Сулудере”, по пътя водещ към долината на реката.
По-късно, на същото място, прорязано от долина,
при иманярски разкопки са били открити няколко гроба
и според разположението на скелетите, се допуска че
това са християнски гробове. По това може да се
твърди с увереност, че това място селяните от
махалата Садина са го използвали за гробища.
18*- В списание “Героична летопис” – 1968 година, в
статията на арх. Велизар Велчев “Записана на камък”
е казано:
“В Чирпанско, край село Чекарларе (сега
Димитрово) по предание, съседна местност се нарича
“Хисар Касаба”. След проучване на това старо селище
се узнава, че името му е Пизос. Намерена е каменна
плоча с надпис името на селището и след това надпис:
“ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ ! ЗА ПОБЕДАТА И
ВЕЧНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ НА ВЕЛИКИЯ И
БОЖЕСТВЕН ИМПЕРАТОР ЛИЦИЙ СЕПТИМИЙ
СЕВЕР ПЕТРОНАКИ И МАРК АВРЕЛИЙ” – 202 г.,
стр.51.
Като се има предвид и надписа на една от основите
на каменна колона в Новачка – АГАОНITYXHI “ ДОБЪР
УСПЕХ (или ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ) !”, то ако надписа
не се отнася до старото име на Новачка и като се
допусне, че това е обичайно благопожелание при
основаване на римски селища (крепости) за същата
епоха, около ІІ век от н.е., то следва, че града Новачка
като римско селище е основано през II век от н.е.
19*- С каква безотговорност и небрежност продължаваме
да се отнасяме към историческите паметници говорят
и следните случаи:
1. Освен сторените вече големи разрушения на
въпросните старинни строежи, всичките каменни
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материали от същите и няколко от основите на
каменните колони с надписи на тях, са отнесени за
строежи от частни лица и стопанството. Две от
капителите на колоните с надписи са пренесени в дома
на Пеню Меронски и една в стопанския двор.
Така оставени тези капители сега вече са изчезнали
безследно.
2. Неотдавна (около 1968 г.), бригада от жени,
работейки в местността Новачка, са попаднали на
голямо глинено гърне и излъгани в надеждите им за
пари, счупват на парчета гърнето.
Същата участ сполетява и множеството разкрити
при обработка на почвата или ерозия, глинени кюпове из
околността на Новачка, местонахожденията им сега
са осеяни с парчета от същите кюпове. До днес има
запазени от тях само един екземпляр в семейството на
Господин Желязков, използван за същата цел както
някога от жителите на селището Новачка – за
съхраняване в земята на зърно.
20*- Във връзка с намерените църковни вещи, закопани
навремето при унищожаването на Новачка, в основите
на голямата тракийска могила има следното предание:
“ Това се случило преди стотина години, преди
освобождението на България от турско владичество,
стария турчин от село Садово дядо Мустафа (дядо на
известния в селото Кърджалията), бил телчар. Пасейки
селските телета край голямата могила в Новачка,
забелязал, че в основите на могилата имало изкопана
яма, вероятно от иманяри през нощта. Оглеждайки
ямата, в единия й край забелязал металическа
лъскавина – драскотина върху металически предмет.
Поразровил и констатирал, че това е котел,
незабелязан от иманярите, които копали през нощта.
Същият разкопава котела и намира в него между
многото турски лири, разни черковни вещи – златни
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кръстове, кандила и др. Разбирайки, че това е черковно
имущество, заровено набързо при разоряването на
Новачка, за което той е чувал, предава черковните
вещи в черквата в град Котел, като запазил за себе си
парите. За да не бъде нападнат и ограбен, заравя
котела с парите в двора си до дънера на орехово дърво.
Дъщеря му, задомена в град Сунгурларе, случайно
подслушала разговор между баща си и майка си за
скритите пари, съобщава на съпруга си и последният
една нощ открадва котела с парите. Дядо Мустафа
остава наново последния бедняк и от време на време
при големи черковни празници отивал пеш до Котел,
спирал на черковните врати за милостиня. Котленци
добре познавали дядо Мустафа, като дарител на
черковните вещи и му подавали милостиня.
21*- Във връзка със Садовското кале, може да се допълни
следното:
“Преди повече от 60 години (б.а.около 1900-1910
година), играейки в околностите на селото, децата са
се катерили в отвора на полуразрушената кула на
Калето, намираща се на най-високото място на
северния край на същото. Вътрешността на кулата
имала вид на затворен ъглов зид, към горния край като
че ли със сводово начало. Една голяма яма в дъното на
кулата, давала повод да се говори, че същата кула е
имала тунел с изход към реката. Запалените иманяри
обаче и до днес не спират обичайните си рушения, до
като най-сетне, мястото на кулата понастоящем
представлява един купен от камъни и пръст и тук –
там странични изкопи ошарили околността на кулата.
На едно място е открита част от зида на същата с
размери дължина 4 метра, височина около 1,80 метра и
ширина на зида около един метър.”
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22*- В книгата на Васил Миков “Произход и значение на
имената на нашите градове и села”, стр. 107 е казано:
“ В обширната турска империя е имало и негри (б.а.
нашия народ ги е наричал “арапи”), като чиновници,
войници или роби. В завещанието си Карлъ бей
споменува село Арапли, название което по-рано са
носили село Албаница (Ловчанско), с. Чернозем
(Елховско), с. Златовръх (Асеновградско), е Арапово.
По всичко личи, че охраната на въпросната
крепостна стена се е състояла от негри (арапи) –
мохамедани. От там е и наименованието на крепостта
“Ариплери”.”
23*- Томашек поставя “Авли” при село Бургуджи (сега Горно
Александрово, Сливенско), а Васил Аврамов при село
Терзелии.
Дели Радев казва, че според Идриси, на север от
града се издига планина като стена зад която тече
река Дуну (Дунав), но при село Горно Александрово
нямало такава планина
(“сините камъни” са далеч
от Горно Александрово). В същия пътепис на Идриси,
описващ пътя от Варна за Цариград, но по суша –
Варна, Провадия, Върбица (Фабрисиус) и продължава за
Цариград, казва: “ От Фабрициус (Върбица) на запад до
град Аграмени (Грамени) има половин ден път и това
също е цветущ град и стар град. Той бил разрушен, но
Херакъл II го изградил и населил. Неговото население
продължава и сега. Той има разорани ниви и земеделски
култури.”
В забележка, преводача Борис Недков казва:
“Известен е само един Херакли (610–641), но той
никога не е бивал пълен господар на тези места, нито
пък е строил там крепости, тъй че твърдението на
Идриси за Херакъл II няма реална стойност. Мануел
Фил, като възпява подвизите на Михаил Глава, нарича
Грамени – “Новия Херакли”. Грамени не е уточнен.
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Шкорпил го поставя при село Кереметли (сега
Люляково, Айтоско), професор Златарски го посочва
като местност, В.Аврамов го отъждествява със село
Градец (градището до с.Градец), Павел Делирадев го
търси към село Жеравна, понеже там се кръстосвали
стари пътища.”
Според Борис Недков, нито едно от тези имена не
разрешава въпроса. “Грамени трябва да се търси
покрай Върбишкия проход на юг от Върбица, но за
сега местонахождението не може да се установи
точно.”
Идриси казва:
“ От Аграмини до Истинус, на запад има един ден
път. Истинус е хубав и многолюден град, той има много
местности и е великолепен по размери.”
Всички автори, като Томашек, Иречек, Златарски и
много други чужди и наши учени считат това Истинус
за погрешна форма на Истлифиос и го идентифицират
с град Сливен.
Лопарев счита Стенос за тесния проход при Козяк.
Според Борис Недков “...градовете Стенос (Истинус) и
Пацимиск у Идриси следват един след други, както и
Мануел Фил. Посоката на Идриси е от Върбица на
запад, а всъщност до известна степен югозапад, т.е.
Върбишкия
проход
с
направление
Цариград.
Следователно, както Грамени, за което вече говорих,
(Борис Недков) така и Истинус трябва да се търси
покрай Върбишкия проход и то на запад.
По дадени от Идриси разстояния в дни пътувания,
не могат да се направят никакви положителни
заключения, тъй като теренът е разнообразен и в
зависимост от него, едно и също разстояние може да
се пропътува за по-кратко и по-продължително време.”
Като се има предвид, че Идриси описва пътя от
Върбица за Грамени, за да отиде до Цариград по суша,
естествено е, че ще се пътува през най-близкия проход
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от неговите отклонения в западна посока, а това е
Върбишкия проход. Единствено по-голямо селище по
това време в тази посока, след Върбица е Новачка и
следователно, най-правдоподобно е Грамени да се
отъждествява с Новачка, а не с Градец или Жеравна и
най-малко с Люляково, които отстоят на много големи
разстояния от Върбица.
От друга страна, Новачка е на важен кръстопът.
Трябва освен това да се има предвид, че повечето
сведения на Идриси за имена на селища и разстояния са
събрани от разни пътници и търговци и затова има
много неточности в разстоянията и имената.
Например Идриси казва, че “...от град Истинус за град
Булия Басиникус (Пацимиск) на юг има 3 дни път,
последния е град близо до планина от която извира река,
тя минава през града и продължава до като се съедини
с река Масиунус и се влее в Дану (Дунав) между Субест
Косту (Свищов) и Диристър (Силистра, а град
Масиунус е днешния Шумен). Тука град Пацимиск (б.а.
пътуване на юг към Цариград) е поставен на доста
голямо разстояние. Авторът не е на ясно с течението
на нашите реки. “Пацимиск е поставен към Търговище,
а трябва да го търсим южно от Факия при Казълджа
клисе (село Железово) в полите на Странджа (б.а.
мнение на Борис Недков), тъй като другаде Идриси
пише, че Пацимиск е недалеч от Умур Факия (днешното
Факия).
Едно друго обстоятелство обаче, спира вниманието
ни върху въпроса за мястото на селището “Грамени”.
На 3 километра северозападно от село Садово се
простира един планински масив завършващ с голяма
равнинна площ носеща името “Грамади”, което по
еднозвучност отговаря до голяма степен на “Грамени”.
Ако обходим тази местност, безспорно ще се убедим, че
някога там е имало селище. Налице са тракийска
могила и две големи по размер селищни могили от по два
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декара. Има обширна площ за земеделски култури
(синорите на нивите и до сега личат), по предание
ливадата на Онбашията. Налице са чести по билото
отделни локви, вероятно на времето са били изкуствено
приготвени водохранилища. Два извора, каптирани с
кюнци, вероятно чешми и пр.
Местността действително е на около половин ден
път от Върбица и западно от Върбишкия проход и дори
едно от разклоненията му минава през Грамади. В тази
връзка е налице необходимост от археологически
проучвания за уточняване на селището “Грамени” (б.а.
в пътеписа на Идриси всички големи и малки селища са
наречени градове).
24*- Професор К. Иречек, давайки сведения за село Садово
през 1879 година, казва че тук е имало много българи
потурчени, които се наричали “потурняци”, по повод на
това, за същия е загадъчно кога и как е станало
преселването на турци в Средна Камчия.
Един от убийците на дядо Петко Тодоров (1880 г.)
се наричал “Потурлията” от село Садово.
“Гяур Али” е турското му име, като думата “Гяур”
означава, че същия има български род.
Друг турчин казвал, че неговите деди са се казвали
Васил и Стоян. За да се помнят имената на прадеди и
деди, вероятно ще да са изминали около 120 – 130
години или най-много 150 години. От това може да се
предположи, че най-вероятно е в село Садово да е имало
още българи до към средата на ХVIII век, когато някои
от последните са бивали потурчвани, а други избягали
или унищожени. Може да се допусне също, че към
същото време ще да е разрушена и църквата
(манастира) в чиито двор са били някога и по
настоящем, българските гробища.
Помни се добре от по-стари садовци, че майката на
садовския турчин Мораамед е била българка от село
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Медвен. Негова сестра при обичайни посещения на
български семейства, след освобождението, е
твърдяла, че има български род, и че посещавала свои
роднини в Медвен.
От село Медвен е потурчен българина Жечо Касъров
с турско име Сюлеман.
Старият турчин от Садово- Мустафа бей, починал
на 97 години през 1918 г., казвал (по предание на негови
деди), че някога са изпращали от тукашните българи и
турци, керванджии за риба (пъстърва) чак от
Дойранското езеро.
25*- Дядо Гунчо Тодоров Милков, като 7-8 годишен отива
овчар в Добруджа и след 3-4 години се завръща обратно
в Медвен с малко овце. По-късно, свидетел и слушайки за
турските золумлуци младият Гунчо, макар и овчар,
решава да отмъщава както намери за добре. Заредяват
се едно след други неговите отмъщения, отначало с
обикновени побоища, по-късно и с оръжие. Особено
активна дейност проявява в навечерието и по време на
Освобождението.
Поради
зачестилите
негови
отмъщения, а наред с това и разузнавателната му
дейност в тила на турската армия, същият бива
преследван навсякъде и това го принуждава да се
укрива в Садовския балкан в една карстова пещера
находяща се в местността “Дюдюкчу”(“Бъзовец”). Тук
престоява до като руските войски преминават балкана
и сключват мир. Гунчо взима живо участие в боевете
на 1-ва и 3-та опълченски дружини, които на 20 януари
1878 година под началството на майор Чаляев
прогониха башибозуците от Садово и Кадър Факли.
След Освобождението на България, младият Гунчо
постъпва полицай в станцията Кадър Факли с цел да
унищожи вилнеещите през това време башибозушки
шайки из балкана и да отмъсти за братовото му
убийство, което и постига с голям успех.
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Като най-надежден и храбър полицай, Гунчо бива
изпратен в София за охрана на тогавашния известен
министър - председател Стефан Стамболов
. Придружавайки последния навсякъде в България и в
странство, най-после при убийството на Стамболов,
преследвайки убийците, бива тежко ранен и след дълго
лечение оздравява.
Във връзка с последното, ето що пише Рихард фон
Мах в своята книга “Из българските бурни времена –
спомени от 1879 -1918 година.”, стр.99:
“ Гунчо ми разказа следното:
- През юни и юли, качени на капрата на файтон,
който взимаше Стамболова, аз забелязвах, няколко
пъти, как подозрителни лица искат да се доближат до
файтона. Аз обръщах всеки път внимание нагосподаря
си върху туй и не рядко се случваше ние двамата да
хващаме револверите и то тъй, че подозрителните,
между които минавахме, можеха да видят оръжието
ни. Но понеже не последва нападение господарят казва:
“ Гунчо, нека оставим оръжието си в джеба, иначе ще
се разказва, че народа толкова ме обича, щото не мога
да излизам освен с оръжие в ръка”. Аз обаче държах
винаги револвера си готов за стрелба щом не се
намираме в сигурни къщи. Хората, които изглежда ни
следят не бяха всякога същите и не бяха повече от
двадесет души.
По някой път те меняха облеклото си, но аз ги
разпознавах. Те тутакси скриваха ръка под сюртука
щом ги наближим. Трима от тези лица се оказаха после
между убийците.
В деня на убийството на 3 (15) юли, ние отидохме,
както често в “Юнион клуб”. Господарят Стамболов
беше в градината на клуба, аз стоях зад портата и
наблюдавах улицата. Видях подофицера от дворцовата
стража Теко Мирчев да минава няколко пъти край
градинската ограда и да поглежда внимателно вътре.
140

Срещу клуба видях и няколко от подозрителните лица.
Беше още светло, когато излязоха Стамболов и Петков
(б.а. Димитър Петков – бивш председател на
Народното събрание и тогава кмет на София).
Два файтона се приближиха и след малко
помайване, двамата господа и аз се качихме на един от
тях, избързал с услугата си файтонджия. Между това
минаха двама стражари и завиха в нашата улица
“Раковски”, а когато ние ги последвахме бяха на около
80 крачки пред нас. Понеже те вървяха посред улицата,
файтона мина между тех. Аз видях как стражаря
който остана в ляво, ни се подсмихна подигравателно и
когато бяхме тъкмо край него, даде знак на ляво с ръка.
Поисках да узная за кого беше този знак и извърнах
глава назад. Тогава видях да излизат от страничната
улица двама мъже, които от после положително
разпознах между убийците. Освен мъжете от ляво,
край стражаря от дясно вървяха трима души, познати
на мен като подозрителни. Ние бяхме дошли до магазин
“Янтра”, срещу къщата на доктор Щирлин и почти
бяхме застигнали тримата души пред нас, когато те
ненадейно се извърнаха и единият вдигна револвера и
стреля срещу мен. Като забелязах, че не съм ранен,
изгърмях два пъти и нападателите обърнаха гръб. При
първия гърмеж, конете тръгнаха пак и видях, че
Стамболов бе скочил от файтона и върху него се
спуснаха неколцина. Когато аз можах да скоча от
подкаралия бързо файтон, ние бяхме вече отдалечени
около 30 крачки от мястото гдето Стамболов беше
паднал под ударите на нападателите. Аз стрелях,
тичайки подир двама убийци по поска зданието на
Министерския съвет. Тук те се разделиха. Аз тичах
подир оногова, който избяга на ляво. Ненадейно, от
Министерския съвет излезе заместник градоначалника
Морфов, ротмистър в запаса и се изпречи на среща ми.
Аз тъкмо бях извикал: “ стражари преследвайте
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убиеца, там бяга той!”. Ротмистърът Морфов ми
извика: “ ти си убиеца, предай оръжието си!”.
Аз извиках: “там, там бяга убиеца, защо ме
задържате?” Морфов повтори: “дай револвера!” и
когато аз се позабавих, ротмистърът замахна със
сабята си и ме рани тежко по врата. Тогава ме хванаха
стражарите, които вече бяха 6-8 души и ме откараха в
затвора.”
След убийството на Стамболов, Гунчо остава в
София известно време и през 1909 г. се завръща в село
Медвен, където се задомява и веднага се заселва в село
Садово при братята си. Накрая за развлечение, поема
наново пастирската гега с останалите му малко овце и
обхождайки познатите от млади години балкански
места, често стари спомени за преживените от него
тревожни
времена
от
робството.
След
продължително тежко боледуване в 1924 година почива
на 76 годишна възраст.
26*- Както се каза и по-рано, в 1902 година, за училище са се
използвали частни къщи. Едва през 1901 година е било
закупено училищното дворно място с жилищна
постройка, собственост на турчина Кесим (сегашното
дворно място на училището).
Къщата, макар и крайно неудобна е била временно
използвана за училище от 1901 до 1902 година, при
учител Васил Стойнов от село Медвен.
В административно отношение село Садово било
тогава включено към Кадър Факли. Тогавашния кмет
Жечо Тодоров Узунов от Садово, използвал сумата от
300 лева, общински пари и построил нова училищна
сграда без план в същото дворно място, закупено от
Кесима. За този стоеж, съперниците за кметското
място на Жечо Тодоров Узунов повдигат въпрос за
съдебна отговорност, но новоназначения тогава (1902-
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1903 г.) учител Никола Василев от село Медвен, също
инициатор за строежа, изглажда недоразуменията.
27*- По предание от стари турци и българи, през времето
когато 1-ва и 3-та опълченски дружини прогонвали
башибозуците в района на Садово – Кадър Факли (20
януари 1878 г.) освен смъртоносното раняване на
доктор Вязенков, е имало още двама опълченци убити.
Единия е убит в околностите на водопроводния
резервоар на Садово, а другия в селото – сегашното
дворно място на Георги Тодоров Генов.
ДРУГИ ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА СЕЛИЩНАТА
СИСТЕМА И ПЪТИЩАТА В СУНГУРЛАРСКИЯ И
КАРНОБАТСКИЯ КРАЙ
ИСТОРИЯ И КУЛТУРА НА КАРНОБАТСКИЯ КРАЙ
(сборник научни материали, том I,
Руско Калев и Димо Момчилов)
Карнобатският край е географски определено и
исторически установено понятие за част от територията
на Югоизточна България, разположена в северозападния
район на Бургаска област. Неговата северна граница минава
на север от р. Луда Камчия по централното било на Източна
Стара планина, от Садовския Балкан през Върбишкия и
Ришкия проход до землището на село Съединение
включително. На изток започва от Малка карнобатска
планина и обхваща източните части на землищата на
Съединение, Завет, Рътлица, Зимен, Кликач, Соколово,
Драгово, Крушево, Аспарухово, Южната граница минава по
средновековния пограничен окоп “Еркесия” югозападно от
Аспарухово покрай Сърнево, Черково и Житосвят и
продължава южно от Добриново и Сан Стефано. На запад
районът се простира от източния край на пресушеното
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Стралджанско блато по естествената граница Марашки
проход до Садовския Балкан.
След създаването на българската държава в 681 година
поради стратегическата им роля тези земи стават арена на
военни действия между България и Византия. От времето на
Първото българско царство, крепостта Маркели и особено
през XI-XIV в. Маркели и съседните Голое и Лардея са важни
градски и военни центрове. От 1153 г. датира първото
писмено сведение на арабския географ Ал-Идриси за град
Карной (Карново), който се отъждествява с днешния
Карнобат..
ПЪТНА И СЕЛИЩНА СИСТЕМА МЕЖДУ
ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА И “ЕРКЕСИЯТА” IV– XIV в.
(Върбишки, Ришки и Айтоски проход)
Димчо Момчилов
Теренните проучвания, археологически материали,
изворови сведения и научни публикации позволяват да се
реконструира и проследи в хронологичен ред пътната и
селищната система от V до XIV в. В регион с географски
граници: на север – билото на Източна Стара планина; на
запад – линията “ Еркесията” – Ямбол – Марашки проход–
Върбишки проход; на юг - “ Еркесията” в участъка река
Тунджа – Дебелт и на изток – Дебелт – Айтоски проход –
Лопушански проход.
Доста учени, между които К.Иречек, Вл. и К.Шкорпил,
В. Златарски, В. Аврамов, са правили опити за локализиране
на средновековни крепости и градове. В научния печат до
момента на е изяснен преходът на отбранителната система
на Византия, както и принадлежността към България на
този район в конкретни исторически периоди. Територията
южно пред тези източностаропланински проходи и най-вече
пред Ришкия е буферна зона между България и Византия през
VII – X и XII – XIV в. Конкретизирането на пътната и
селищната система между “Еркесията” на юг и по
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Върбишкия, Ришкия, Айтоския и Веселиновския проход
обяснява пътните комуникации между Константинопол и
Плиска (Преслав).
Източна Стара планина започва от прохода Вратник
на запад и завършва на черноморския нос Емине на изток. В
тази посока тя се разклонява на три, продължаващи на
изток успоредни един спрямо друг клона.
Южният е известен под името Удвой планина (Чатал
Балкан) и започва от прохода Вратник. От своя страна
Удвой планина от запад на изток преминава в две
разклонения – северно и южно. Северното обхваща
Стидовска, Карнобатска, Айтоска планина, а южното
планината Гребенец, Терзийски баир и Хисар. Удвой се
понижава в източната си част и се пресича от три прохода
– Марашки, Карнобатски и Айтоски.
Стидовската планина е западният дял от северното
разклонение на Удвой планина. Затворена е между
Сливенския и Карнобатския проход. Спуска се стръмно на юг
към река Луда Камчия. На запад билото й е изострено и
скалисто, достигащо 1011 м. надморска височина, а на изток
– плоско и заоблено. В източната част на билото е
карстовото Скаленско езеро. Стидовската планина е на
север от Гребенец планина, южно от Садовската планина и
Върбишкия проход, западно от Карнобатската планина.
Стидовската планина е пресечена от Мокренския проход,
който всъщност е северното продължение на посочения погоре Марашки проход и достига височина 450 м и дължина 10
км.
Долината на река Луда Камчия прорязва Източна
Стара планина от запад на изток, като нейни най-големи
притоци последователно от запад на изток са: Котленска
река, Медвенска река, Садовска река (дълга 15 км.),
Потомица ( дълга 19,5 км.)
Редица сведения във връзка с българо-византийските
взаимоотношения осветляват един или друг въпрос от
разглежданите райони. Данните са предимно за
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източностаропланинските проходи, познати с имената
Верегава и Сидера, за областта Загора, за българовизантийската граница от началото на IX век, за отделни
крепости и градове във връзка с военно-политически
конфликти като Маркели, Голое, Лардея, Русокастро,
Дебелт, Ямбол, Айтос и други.
Точни описания за клисурата Верегава, сведения
запоходите на Константин V, за важната победа на
българите, спечелена край Маркели през 792 г., за похода на
Никифор Геник през 811 г., ответния поход на Крум и
овладяването на територии и градове южно под Източна
Стара планина са запазени в труда “Хронография” на
Теофан Изповедник.
Патриарх Никифор допълва сведенията за похода на
Константин V през 756 г. и нахлуването му във Верегава, за
войната от 792 г., разразила се край Маркели, и за българовизантийските взаимоотношения от края на VIII век.
Първи, поставили основите на проучването на
средновековната история на района, са К. Иречек и К.
Шкорпил. При обиколката си през 1884 година К. Иречек
посещава редица укрепления и прави опити за локализация на
известни средновековни градове. В южните подножия на
Върбишкия, Ришкия и Айтоския проход той описва няколко
крепости и селища и една преградна стена. Допуска, че тук
са били разположени градовете Маркели, Голое, Лардея,
Бастарна, Ктения и се опитва да определи техните
местоположения. Оставил е бележки върху средновековните
названия на проходите Верегава и Сидера, изказва мнение и
за етимологията на името Маркели.
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РАННОВИЗАНТИЙСКАТА ПЪТНА И СЕЛИЩНА
СИСТЕМА
Пътната
и
селищната
система
през
ранновизантийския период (IV-VIIв.) досега не е била обект
на специално проучване.
През VI век Византийската империя води войни на
Балканите и Мала Азия, а при управлението на Юстиниан I
(527-565г.) – и далече на запад. При усложненията на
империята във време, когато натискът на славяни, авари, а
по-късно и българи от север се засилва, и в невъзможност да
задържи новите си врагове поради заетостта си на изток,
Византия пристъпва към усилване на защитните средства
на Балканския полуостров. Д. Овчаров отбелязва, че
укрепването на балканските провинции се превръща в
първостепенен и жизнен въпрос за Византия. Дейността се
развива в две посоки: увеличаване на войските в граничните
крепостни гарнизони и изграждането на гъвкави и здрави
системи от укрепления.
Сведения за засиленото строителство на крепости и
укрепления през VI век се съдържат в труда “За
строежите” на Прокопий Кесарийски. Хронистът разкрива
грандиозното военно строителство на Юстиниан I.
Императорът издигнал много крепости по най-различни
места и особено около проходите. От Върбишкия до
Лопушанския проход е билаизградена стройна система от
укрепителни съоръжения, имащи за задачата да
предотвратят нахлуванията от север през теснините на
тази част от Източна Стара планина. Охраняването на
проходите е от особена важност по две причини: те са
лесно достъпни и пътищата през тях, свързващи
Константинопол и Адрианопол с река Дунав, са най-къси и
удобни.
Възлови пунктове в свързващия път от север през Върбишкия
проход и на юг по долината на река Тунджа до Адрианопол
са: Садовските крепости, Везенковските крепости,
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Скаленската крепост, Терзийската крепост, Лозенецката
крепост и Марашката крепост.
В Стидовската планина на юг и на север най-важно пътнокомуникативно и стратегическо значение заема крепостта
“Хисар гьол”. Името на крепостта идва от записаното от
К. Иречек название на карстовото езеро “Хисар гьол” или
“Крепостно блато”.
Главният път от Скаленската крепост продължава в
северна посока между “Сухото” и “ Средното” блато
известни още като местностите “Крайната” и
“Средната” могили – 3 до 2 км. Северозападно от село
Скала. Посоката на пътя от Скаленската крепост до
Бутово (близо до с. Дъбовица) е от югоизток към
северозапад. В землището на с. Дъбовица пътят е наричан
“Друма” или “Големият път” и преминава последователно
през следните местности от юг на север: “Черкезкото”- 4
км. южно от с. Дъбовица; “Лютака” – 4 км. северозападно
от с. Дъбовица; “Стайкова чешма”- 4 км. северозападно от
с. Дъбовица и влиза в западната част на “Бутово”. Там има
останки от средновековно селище, и останки от крепост
носеща същото име, което е спорен въпрос.
От месността “Бутово”, пътят носещ името
“Друма” се разклонява на две: северозападен и североизточен
клон. Северозападния клон се насочва през местността
“Боаза” и отива към Котленския проход, а североизточния
клон стига до местността “Новачка” – 3 км западно от с.
Садово, където пресича средновековно селище със същото
наименование, отбелязано от К. Иречек и Вл. и К. Шкорпил.
Основният път за Върбишкия проход се изкачва на север по
“Новачка баир”- 3,5 км. западно от с. Садово, “Тюрк баир”3 км. северозападно от с. Садово и пресича преградна стена
наречена “Еркесия”. Западно от пътя остават медвенските
местности “Борила” и “Царевец”. За развалини от
старинни градежи на североизток от с. Медвен отбелязват
през 1885 г. Вл. и К. Шкорпил, а К. Иречек пише за “...
някаква Еркесия”, за която му споменавали в Медвен. В други
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свои публикации К. Шкорпил разграничава “Еркесията”
(Геремето) от крепостта “Кара су” в Садовския проход и
уточнява, че всъщност “Еркесията” и “Геремето” са една и
съща преградна стена. Тази стена е известна на местното
население и под двете наименования и се намира на
границата между землищата на селата Садово и Медвен. За
точното й местоположение принос има Ат. Дичински,
отбелязал, че преградната стена се намира близо до
местността “Равния букак” в седлото на местността
“Долен кайряк”. Неговите проучвания потвърждават, че
през “Равния букак” има път, известен като “Черкезки път”
(“Поща йолу”), достигащ до Върбишкия проход.
К. Шкорпил определя, че “Геремето”(“Еркесията”) е
ранновизантийска преграда разположена между два съседни
хълма “Дудукчията” и “Малък въшкав кайряк”. Като
основен аргумент може да се посочи нейната северна
насоченост и най-вече ровът от северната й страна. От тук
се виждат крепостите над село Везенково. Преградната
стена “Еркесията” между селата Садово и Медвен е
елемент от ранновизантийската защитна линия по Източна
Стара планина, изградена в уязвими за преминаване места,
като Садовския проход, който е дясно разклонение на
Върбишкия проход в посока от север на юг.
В проследяването на пътя в северна посока К. Шкорпил
е допуснал и гришки, като все още не може да се локализира
селището Садово Еркес, известно по документи от XVII век,
като отделно село от сегашното Садово. (б.м. И.Р. По всяка
вероятност нахождението на Садово Еркес може да се
определи в местността “Грамади”, където е налице
равнинна площ от няколко декара, силно обрасла, но при
внимателно вглеждане могат да се забележат правоъгълни
очертания на вероятни сгради или старинна крепостна
постройка. Това ми направи впечатление при посещението
ми в местността “Грамади” през 2001 година). Независимо
от неустановеността на Садово Еркес, то следва да се
разглежда в пряка връзка с преградната стена и най-вече с
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пътя преминаващ през нея, водещ към Върбишкия проход и
използван векове наред.
Освен Новачка в землището на с.Садово е съществувало
още едно селище – Садово Еркес, споменато в 1636-1640 г.
Това заключение много точно се потвърждаваот изнесените
сведения от Е.Грозданова, като авторката го определя
вероятно между Садово и Еркесията. В допълнение може да
се добави, че между землищата на селата Садово и Медвен
(северно над Новачка) има късно антична (ранно
византийска) преградна стена наречена “Еркесията”, през
която преминавал единия от пътищата за Върбишкия
проход. Възможно е южно под споменатата преграда и
северно над селището Новачка да е имало друго селище,
разположено върху един от пътищата за и от Върбишкия
проход, известно точно като Садово Еркес.
От “Еркесията” пътят се движи в източна посока и
пресича местността “Ели кая”- 6 км. северозападно от село
Садово, и навлиза в местността “Кара су” – 5 км северно от
с. Садово и по точно в нейните западни части. От
източната страна на пътя оставакрепостта “Кара су
калеси”. Крепостта носи името си от черните камъни в
западното и югозападното подножие на едноименната
височина, характерна с вкусната си вода.
Пътят през местността “Суватите” – 11 км. северно
от с. Садово, влиза в местността “Писаница” - 11 км.
северно от с. Садово, като дотук е имал изцяло северна
насоченост. За този път сведения изнася К. Иречек, като
“Писаница” е наименовал “Стария път”, продължава през
местностите “Езан кая”, “Арпалъка” и “Чауш пунар” и
влиза във Върбишкото землище. Тук пътят е охраняван и
пресича
ранновизантийската
преграда
“Япаджик”,
изградена в западната страна на възвишението “Завоя”. За
ролята на преградата “Япаджик” на пътя през Върбишкия
проход съобщава и В. Аврамов.
През ранновизантийския период, до VII век, пътищата
през Върбишкия проход в участъка от долината на река Луда
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Камчия до Герлово от изток и юг са изцяло заслонени и
контролирани от най-мощната и стратегическа крепост в
района – “Голямото кале”, изградена в местността
“Карадаа” и наричана от местното население “Калето”.
След “Япаджика” главния път продължава на север към т.
нар. крепост “Орлица”- 2,5 км. южно от гр. Върбица.
Отделящият се клон на главния път в посока изтоксевероизток през “Новачка” преминава през Садовската
крепост “Калето” в местността “Кушитца” – 0,5 км.
североизточно от с. Садово. Тази крепост е отбелязана
спорадично от К.Шкорпил, Д. Момчилов и П. Сустал. Пътят
в
изток-североизточна
посока
върви
през
ранновизантийското селище в местността “Пред корията”
и навлиза в местността “Тепегьоза”, където са
регистрирани останки от няколковековно интензивно
поселение. До местността “Тепегьоза” във Везенковското
землище е местността “Марсала” – 3,5 км. северозападно
от селото и южно под “Голямото кале”. В “Тепегьоза”
пътят се разклонява на две. Единият клон продължава на
изток по долината на р. Луда Камчия от северната й
страна, в землището на с. Везенково пресича селището в
местността “Кьор бунар” и по долината на реката се
свързва с меридионалния път в отсечката Манолич-Смочево.
Вторият клон поема в север-североизточна посока през
местността “Чиплака” - 3 км. северно от с. Везенково,
като западно на 3-4 км. остава “Голямото кале”. След
преодоляването на височините пътят се спуска на север и
след това по долината на река Лом дере (на изток) достига
крепостта “Руспу хисар” – 12 км. северно от с. Везенково.
Между “Голямото кале” и “Руспу хисар” се е
осъществявала директна връзка чрез второстепенен път.
Неговото трасе е през “Голямото кале” и на североизток
през местностите: “Гьолите”-“Саръ йолу”-“Кабрановата
дайма”-“Канарата”-“Руспу хисар”. Местното население
нарича тази пътна отсечка “Саръ йол”. Удобна връзка
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между височината “Завоя” (“Завой кале”) и “Руспу хисар” е
могла да бъде осъществявана по долината на р. Лом дере.
ИЗ ДОВЪЗРОЖДЕНСКАТА ИСТОРИЯ НА
КАРНОБАТСКИЯ КРАЙ
Елена Грозданова
През целия период на османското владичество
Карнобат е важно административно средище, първоначално
на нахия, а в последствие на каза, в границите на обширния
Силистренски санджак. Казата обхваща десетки плътно
разположени в близко съседство селища (някои от които в
последствие преустановяват по една или друга причина
съществуването си), като на север неизменно включва
селата Садово, Везенково, Велислав, Манолич и Съединение.
През Карнобат и подведомствения му район преминават
едни от най-оживените пътища, свързващи османската
столица с дунавските княжества, Влашко и Молдова, с
Русия, Украйна и Полша и останалия европейски свят. Тези
пътища се използват често от дипломатически
посланичества, търговски кервани и войски, преминават през
старопланинските проходи в Източна Стара планина и
изискват поддържането на специални пътнически станции
на територията на казата, както и обезпечаването на
охрана за проходите. Извън всичко друго това са и
предпочитаните пътища, по които васалните на
Османската империя Влашко и Молдова, били задължени да
я снабдяват ежегодно със стада добитък, сол и зърнени
храни.
Налице са поредица от султански заповеди до кадаите
на Карнобат, Айтос и съседните им кази още от 1565, 1566,
1578 и др.години за принудителни доставки на зърнени храни,
фураж и сухари за нуждите на османската столица, на
флота, на войската. Подобни разпореждания следват едно
след друго и през следващите столетия, но тук ще споменем
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още само едно от тях – от 1609 г., в което са вписани
изрично имената на почти всички села от Карнобатската
каза със изискването да доставят незабавно определени
количества зърнени храни и фураж. Това са днешните села
Сигмен, Чубра, Венец, Завет, Балабанчево, Подвис,
Моравите, Драганци, Железник, Сунгурларе, Мъдрино,
Костен, Климаж, Терзийско, Деветинци, Славянци, Крумово
градище, Екзарх Антимово, както и по-късно изчезналите
Новачка, Турханлар и някои други.
КАТАЛОГ НА КРЕПОСТИТЕ ИЗГРАДЕНИ В
СТИДОВСКАТА ПЛАНИНА И ПЪТИЩАТА ВОДЕЩИ ОТ
ЮГ НА СЕВЕР ДО ВЪРБИШКИЯ ПРОХОД
Димо Момчилов
1. Крепост в местността “Кале дереси”
Крепостта е разположена на 2 км. североизточно от с.
Мокрен, от източната страна на Мокренския проход.
Издигната е от южната страна на Стидовската планина и
е на една линия със следните крепости: Новоселската на
запад и на изток – Скаленските “Хисар гьол” и
“Градището” и двете крепости над село Славянци. От
крепостта има добра видимост на юг към Марашката
крепост и Марашкия проход. Известна е на местното
население като “ Кале дереси”. Размерите й са: северна
стена с дължина 15 м.; източна – 30 м., като в югоизточна
посока е дълга още 20 м; южна стена – около 30 м. И
продължава като югозападна 10 м.; западна – с дължина 25
м.; северозападна – 25 м. Южната крепостна стена е
развита върху скала. Градежът е от груби, ломени камъни,
споявани с бял хоросан. Опасана е от изток и запад от
долове, от които особено стръмен и пълен с вода е
източният. Крепостта заема площ от 3-4 дка. Южно под
нея е селището в местността “Лозята”. Крепостта
вероятно е от Второто българско царство.
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2. Крепост “Голямото кале” (“Карадаа кале”,
“Калето”)
На 4,2 км. север-северозападно от с. Везенково
(Кадърфакли). Застроена е от източната страна на
Върбишкия проход в западното начало на Върбишката
планина, на най-доминиращия връх в района – Калето – 899
м. Върхът е остър и скалист и има великолепна зрителна
връзка на юг, югозапад, запад, изток, североизток и отчасти
на север. На запад има отлична видимост с крепостта
“Кара су калеси” в землището на с. Садово, както и
местността “Стражоко поле” на запад-югозапад между
селата Мокрен и Ново село; на северозапад – с района на
местността “Писаница”(през която е преминавал стар
път); на север - видимостта е ограничена, но има идеална
зрителна връзка с крепостта “Завой кале”; на североизток –
добра видимост с крепостта “Руспу хисар”, а в дълбочина и
с основните височини по Ришкия проход и изградените
преградни
съоръжения
–
“Таукчията”,
“Дебелец”,”Стайовица”; на изток – доминиращ поглед по
долината на р. Луда Камчия в участъка между селата
Манолич и Подвис и с пряка зрителна връзка с крепостите до
с. Манолич и над с. Подвис, Прилепската крепост, а още по
на изток с крепостта “Кайряка” над с. Съединение, както и
с връх “Яйла”.
Везенковската крепост “Голямото кале” е с найвнушителното местоположение. От запад липсва крепостна
стена, защото там върхът е отвесен. Южната стена е с
ориентация изток-запад и от нея най-добре се чувства
внушителността на обекта. Дълга е 30 м. Източната стена
е най-добре запазената и е с дължина 48 м. и дебелина 2,10 м.
На края е разположен входът, добре личащ и честично
запазен, с ширина 2,60 м. Височината на източната
крепостна стена в отделни участъци достига до 2,20 м. В
северозапдния си край завършва с четириъгълна кула с
дебелина на стените от 2,30 м. От тук започва северната
стена дълга 26 м. и ориентирана изток-запад. Пред нея на
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около 30 м. има останки от външна стена с дължина около
40 м., която преминава в източна. Всъщност крепостта е
опасана от три страни с втори външен крепостен пояс – от
запад, изток и юг до пропастта. Запазеният градеж е: лице
от обработени камъни, пълнеж – ломени, споявани с бял и
червен хоросан. Крепостта е имала добро водоснабдяване –
източно под нея има извор, даващ началото на рекичката
“Сър карълдъ”. В голямо количество е регистрирана
ранновизантийска керамика от IV-VII в., монети от VI в.,
старобългарска керамика с врязана украса от IX-XI в., като е
намерен и запазен старобългарски съд.
3.Крепост “Малкото кале” (“Кючук кале”)
На 3 км. север-северозападно от с. Везенково
(Кадърфакли). Застроена е от източната страна на
Върбишкия проход, на около 1 км. юг-югоизточно под
“Голямото кале”. Точно от тази крепост има най-добра
видимост на юг, югозапад и югоизток към крепостите:
Марашката, крепостта в местността “Юрук мезаря”- с.
Ново село, Маноличката, крепостта в местността
“Крачана”,Карнобатската, Терзийската, на Войнишкия
Бакаджик и седларевската “Шейтан калеси”. Крепостта е
силно разрушена. Обхваща площ от около 1 дка с
приблизителни размери: дължина 50 м. и ширина 20 м. От
запад и югозапад е използвана естествената непрестъпност
на височината. Под крепостта на две места има
водоизточници на около 300 м. и 900 м. по склона. Поради
силното й разрушение, предполага се, че крепостта е от
Второто българско царство.
4. Крепост “Руспу хисар”
На 12 км. северно от с. Везенково (Кадърфакли). На
източния край на гребен, отсечен от север и юг от долините
на реките Лом дере и Коджа дере. От север, в подножието
му тече р. Лом дере, а от изток, юг и югозапад голямата
река Коджа дере (недалеч, източно под Руспу хисар двете
реки се сливат и продължават в северна посока под
названието Коджа дере, а още по-надолу – като Ак дере).
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Крепостта е изградена върху тясно продълговато
възвишение с посока изток-запад и с идеална зрителна връзка
в почти всички посоки: на запад със “Завой кале”, на
югозапад с “Голямото кале”, на изток.североизток с
мощната крепост “Асар баир” (до с.Рупча) и “Чаплак баир”
(пак там), на североизток с височините “Таукчията”,
“Дебелец”,”Стайовца”. От североизток липсва крепостна
стена, като е използвана естествената непристъпност.
Крепостта има особена форма и приблизителни размери:
стена с ориентация североизток-югозапад с дължина 28 м.,
прекъсната вероятно от разрушение или вход, като в
североизточния й край стената под насип достита височина
4,5-5,0 м., а мястото на прекъсване е до 2 м. Южната стена
е с ориентация югоизток-северозапад, дължина 30 м. и
височина под насип до 1 м., след което приема северна
ориентация. Западната стена е съвсем къса с дължина около
6-7 м и височина над 1,5 м. Общата укрепена площ е около 8
ара. В северозападната част на върха, непосредствено под
северозападния ъгъл на стената, има следи от сечен в
скалите път, добре запазен и до днес. На източния склон на
възвишението, на около 300 м под укреплението е имало
водоизточник, използван допреди 50-60 години. Стените за
изградени от ломени камъни. Открит е керамичен материал
от Второто българско царство.
5. Преграда “Завой кале”
На 12 км. север - северозападно от с. Везенково
(Кадърфакли). От югоизточната страна на стратегическо
възвишение е изградена преградна стена. Надморската
височина е 850 м. Пред нея в източна посока протича р. Лом
дере. Преградата е изградена под формата на буквата “Г”,
ориентирана изток-запад с фронт на юг. Точните размери
на дължините на двете части не могат да се проследят.
Градеж: лице от обработвани камъни и пълнеж от ломени
на спойка с бял хоросан. Свързващо звено между двете части
на преградата е кула със следните размери: 15х13 м. и
запазена височина до 2,30 м. Дебелината на стените е 1,20 м.
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Източно пред северното протежение на преградата има
следи от ров и вал с дължина около 100 м в посока изтокзапад. Валът е широк 4 м., а ровът – 3 м. Преградната
стена
контролира стария път “Трошка път”.
Старобългарска преграда от Първото българско царство,
използвана и в периода на Второто българско царство.
6. Преграда “Япаджика”
На 14-15 км. север-северозападно между землищата на
с. Везенково (Кадърфакли) и Върбица, в западната страна на
височината “Завоя”. Ранновизантийска.
7.Средновековен път в местността “Шилешки рът”
На 3,5 км. север-северозападно в едноименната
местност. От източната страна на Върбишкия проход под
връх “Калето”, между “Голямото кале” и “Малкото кале”.
В продължение на над 300 м. пътят се спуска на запад по рид
на върха “Калето”. На места личи улиевидно трасе с ширина
2,20-2,50 м. Пътят е силно обрасъл.
8.Средновековен път “Трошка път”
На 12 км. северно от с. Везенково. На връх “Завоя”,
северно над преградната стена “Завой кале”. Запазено в
продължение на 200 м. трасе с улиевидна форма с ширина до
2,50 м. Пътят преодолява възвишението “Завоя” и е едно от
разклоненията, формиращо Върбишкия проход. Охраняван
от преградната стена “Завой кале”. Използван през периода
на Първото и Второто българско царство.
9.Селище в местността “Кьой бунар”
Източно до с. Везенково. Селището е разположено по
северната част от долината на р. Луда Камчия. Заема площ
над 20 дка. Осеяно с керамичен материал от
ранновизантийския период и Първото и Второ българско
царство.
10.Селище в местността “Пред курията”
На 1,5 км западно от с. Везенково. Открито селище в
равнинна местност. Регистриран керамичен материал от
Второто българско царство.
11.Селище в местността “Тепегьоза”
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От 2 до 4 км. северозападно от с. Везенково. От
източната страна на Върбишкия проход, южно под връх
“Калето”. Граничи на север с м.”Чавръка” и още по на север
с “Малкото кале”, на запад с м.”Марсала”, на юг са
м.”Клисалтъ” и м.”Шестях църкви”, на изток с м.”Старите
лозя”. Заема площ над 200 дка. Останки от зидове, изградени
от ломени камъни, споявани с бял хоросан се откриват в
м.”Клисалтъ”. Намерени са византийски монети от VI в. и
голямо количество ранновизантийска керамика. Монети от
IV-V в. Окрита е и монета от времето на цар Иван
Александър и Михаил.
12. Преградна стена “Япаджика”
На 10 км. северно от с. Велислав, между селата
Велислав и Бяла река. По северните склонове на Върбишката
планина и на около 4 км. южно от с. Бяла река. Преградната
стена затваря стар път по долината на р. Бяла река (Ак
дере) между двата хълма “Коджа ач” и “Юпека”.
Изградена е изцяло с фронт на север, от северната по.ниска
страна на възвишенията с размери: дължина над 80 м.,
ширина над 2 м., запазена височина до 2,20 м.
ранновизантийска преградна стена, вероятно от V-VII в.
13. Старинен средновековен път на 4 км.
северозападно от с. Дъбовица. В горски масив. Добре
запазено улиевидно трасе с дължина около 2 км. и ширина
2,20-2,50 м.
14. Селище в местността “Бутово”
На 4 км. северозападно от с. Дъбовица. В пресечен
терен и горски масив в местността “Стайкова чешма”.
Открити са пещи. Средновековно селище, неопределено
точно, с открити върхове на стрели от Второто българско
царство XII-XIV в.
15. Крепост “Манлишкото кале”
На 2 км южно от с. Манолич. От западната страна на
възвишението “Куза” на Карнобатската планина и южно от
река Луда Камчия. Има видимост само на север. Тази
крепост е с най-добре запазена крепостна стена, съхранена
158

цялата, с почти максимална височина до 6 м. Дълга е 60 м. и
има дебелина 2-2,20 м. градежът е лице от обработвани
камъни, а пълнежът е от ломени камъни споявани с бял
хоросан. Добре личи входът – широк 3 м. северната стена е с
чупка на югоизток и е дълга 48 м. В североизточната й част
има запазен градеж opus mixtum, където се редуват пояси от
камъни с пет реда тухли. Дължината й е 72 м. Южната
стена е обединяваща между западната и източната и е
дълга 8 м. Крепостта има яйцевидна форма, обърната с
широката си страна на североизток. Ранновизантийски
период IV-VII в.
16.Крепост “Садовско кале” (“Калето”, “Кушитца”)
На 0,5 км североизточно от с. Садово. Изградена на
доминираща височина в местността “Кушитца”, от две
страни оградена: от изток – дълбокия дол “Кале дереси”, от
запад – Садовска река. Добра зрителна връзка със старинния
град Новачка в местността “Новачка” на 3 км. западно от
селото. Крепостта е силно обрасла и обрушена. Съхранен е
участък от източната крепостна стена с височина от 3,50
м. и дебелина 2,30 м. Крепостта е ориентирана север-юг,
лице от обработвани каменни блокчета и пълнеж ломени
камъни на спойка бял и червен хоросан. На 120м южно под
крепостта има външен укрепителен пояс. Откриваната
керамика е ранновизантийска IV-VII в. В подножието на
южния укрепителен пояс са откривани човешки скелети в
различни пози.
17. Крепост “Карасукалеси”
На 5 км северно от с. Садово в местността
“Къзълджикдере” на скалист връх “Голямо Карасу”. От
запад на върха има запазен, сечен в скалите път. Северната
крепостна стена е в края нва скалния венец и е дълга 60 м. П
родължава в североизточна посока още 30 м, като има
запазена суперструкция над терена от 0,40 м, а стената под
насип достига 1,20 м. Продължава на югозапад и се свързва
чрез кула със северната стена. Между североизточната и
южната стена личи входът. По насочеността и охраната
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на път, функционирал през IV-VII в., с предположение за
ранновизантийски период.
18. Преградна стена “Еркесията” (“Гермето”)
На 11 км. северозападно от с. Садово, в местността
“Равния букак” на границата между землищата на селата
Садово и Медвен, между хълмовете “Дудукчията” и “Малък
въшков кайряк”. Ориентирана е запад-изток с фронт на
север. Разположена е от северната страна на възвишението.
Цялата е в руини. Достига височина максимално 1 м.
Прекъсната е от път. Западно от просеката може да се
проследи до 140 м. дължина и височина на отделни места до
2,5 м. до новопрокаран горски път. Източно от пресечената
част продължава 100 м. и има запазена височина от 0,5 до 1
м. Ширината й е 2м. Градена е от ломени каменни блокове,
пълнеж – ломени дребни камъни. Градежът е спояван с
червен хоросан. В източната част на преградата от
северната й страна има ров, дълбок 0,3-0,4 м.
ранновизантийска преградна стена от IV-VII в., затварящ
важен меридионален път.
19. Път в местността “Писаница”
На 11 км. северно от с. Садово, с добре запазено в
близкото минало трасе. Днес личат останки от каменна
настилка. Средновековен.
20. Голямо селище в местността “Новачка”
На 3 км. западно от с. Садово, южно в полите на “Тюрк
баир” в обработваеми земи. Площ около 40 дка.
Средновековно селище, по всяка вероятност град.
21. Крепост “Градището”
На 1 км. югоизточно от с. Скала, разположена по
южния склон на Стидовска планина, на една линия с
крепостите:Новоселската, Мокренската и двете над с.
Славянци. Има добра зрителна връзка с крепостите над
селата Зимен на изток и Седларево на юг-югозапад. Площа е
скромна 1,5 дка. Останки от зидове, изградени от дялан
камък и споявани с бял и червен хоросан. Ранновизантийски
период IV-VII в.
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22. Крепост “Хисар гьол”
На 2 км. северозападно от с. Скала, по северния бряг на
карстовото езеро Скаленско езеро и възвишението
“Средната могила”. Останки от южната крепостна стена
на брега на езерото – дялани камъни и пълнеж от ломени
споени с бял и червен хоросан. Северната стена минава по
хребета на “Средната могила”, където върху естествения
скален рид след изравняване от обработвани и ломени
камъни, споявани с бял хоросан, е изграждана предимно от
камъни. Крепоста е със северна насоченост и северно пред
нея има останки от ров. Обилен археологически материал:
тежести, тухли, монети, мраморни колони, битова
керамика. Крепостта е от ранно-византийския период IV VII в.
23. Селище в местността “Юрта”
На 1,5 км. югоизточно от с. Скала, северно над
укреплението “Градището”. Площ над 20 дка. Намерена е
керамика, датираща го в ранновизантийския период IV-VII в.
24. Селище
На 2,5 км. източно от с. Скала, в обработваеми земи.
Площ 3-4 дка. Намерена е керамика, датираща го в
ранновизантийския период IV-VII в.
25. Съоръжение в местността “Черковището”
На 3 км. източно от с. Скала, в равнинно място.
Останки от градеж от обработвани камъни, споявани с
червен хоросан. Средновековно.
РЕГИСТРАЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ
(сборник научни м-али, том I, Р. Калев и Д. Момчилов)
Стефан Лисицов
Крепости, регистрирани в ройна на днешната
Сунгурларска община, и резултати от проучване на
землищата на селата.
1.Крепостта ГРАДИЩЕТО отстои на 0,6 км югюгоизток от с. Скала. Имала е стени при западния, северния
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и част от източния си участък. Над терена те са запазени
само при северозападния й край на височина до 0,30 м. Зидът
е граден от каменни блокчета с хоросанова спойка с
керамични късчета. Уязвимият северен зид е бил усилен с
окоп, прокопан на 7 м. пред стената. Ровът прегражда
билото, дълъг е 30 м. и има запазена ширина 3 м. и дълбочина
2 м. Разкритата тук керамика, както и тази в близката
местност Юрта (където е имало старо селище), е
ранновизантийска и от Второто българско царство XIIXIVв.
2.Крепостта ХИСАРЯ (Калето) отстои на 1 км
северозападно от с. Славянци. Изградена е на южна гънка на
Стидовския Балкан върху възвишение, обградено от потока
Мандренско дере и неговия ляв приток. Крепостта е с
неправилна форма с дължина 152 м., ширина 112м. и площ
около 14 дка. Стената в западния край липсва. Пред
централната част на северната стена са били изградени
три масивни кули. На 8-10 м. пред кулите има втора стена,
дълга 152 м. Източно от кулите тя постепенно се
отдалечава до 45 м.от основния зид, като оформя триъгълно
външно укрепление. Пред втората допълнителна стена
защитата е била усилена с ров. Запазената му дълбочина е
до 1 м. и е с ширина 5 м.. Градежът е от варовикови камъни
на хоросанова спойка с керамични късчета. Освен
ранновизантийска е намерена и значително колическтво
битова керамика от Второто българско царство.
3.Крепостта КАРАКУЛЯ (Кара кале) е изградена на
0,2 км. северно от покрайнините на с. Славянци. Има
неправилна трапецовидна форма с широка основа към юг и
площ около 4 дка. Максималната дължина на крепостната
стена е 85 м. Запазена е в два участъка до 0,25 м. височина.
4.Крепостта ГОРНОТО КАЛЕ (Голямото кале) е
изградена на 4 км. западно от с. Терзийско. Разположена е на
централния хребет на Терзийския баир и има надморска
височина 420 м. Крепостта е с форма на удължен трапец с
дължина 312 м., ширина от 77 до 90 м. и площ 27 дка.
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Южната част е обособена като вътрешна крепост.
Южното укрепление има размери 98 на 80 м. и площ близо 8
дка. Стените са градени от камъни на хоросанова спойка.
Лицевите камъни са редова зидария с хоросанова обмазка на
фугите. Най-добре е запезн междинният зид (отделящ двете
укрепления), достигащ на височина 2,10 м. Зидовете са с
дебелина 2,70 м. Крепостта е от ранновизантийския период
и Второто българско царство.
5.Крепостта КАЛЕТО отстои на 2 км южно от с.
Манолич, на десния бряг на р. Луда Камчия. Реката е
естествена защита от север и северозапад. От изток
каменистия дол Саа дере отделя възвишението с крепостта
от съседните хълмове Голяма стража и Малка стража.
Крепостта има неправилна елепсовидна форма с площ около
4,2 дка. Най-добре са запазени по протежение на 85,30 м
югозападната и южната стени с височина от
външнатастрана от 1,70 до 6,10 м. Ширината на зида е
между 1,95 и 2,05 м. Южния и югозападния край са
изградени от обработени каменни блокове на хоросанова
спойка. Запазени са до 37 хоризонтални реда от блокчета със
здрав пълнеж от необработени камъни, баластра и др. с
хоросан. В северния и северозападния участъци градежът е
от редуващи се каменен с тухлен пояс от четири реда. Пред
портата на крепостта има следи от ров с дълбочина 0,60 м.
и ширина 1 м.
6.Крепостта ГОЛЯМОТО КАЛЕ е изградена на 4 км.
северозападно от с. Везенково на висок скалист хълм с
надморска
височина 899 м. От запад твърдината е
естествено защитена от отвесни скали. Тя има вътрешно,
междинно и външно укрепление. Вътрешното заема
високата западна част и е с дължина 75 м., ширина от 35 до
54 м. и обща площ около 3,2 дка. Стената е с дебелина 2,302,60 м. и е изградена от камъни на хоросанова спойка с
керамични късчета. Обгражда твърдината от юг, изток и
север, като източната част достига височина до 3,20м. В
средата на източния зид има порта. Добре се очертават две
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кули – до портата и в североизточния край на източната
стена. Втората укрепена линия е изнесена на 24 м. пред
северния и на 85-90 м. пред източния зид на вътрешното
укрепление. Стената е каменна, изработена от големи
каменни блокове на кална спойка. Дебела е повече от 2 м. и
оформя неправилен четириъгълник с дължина 160 м. и площ
от около 14 дка. Портата е в централната част на
източната стена. Третата укрепена линия е изнесена на
разстояние от 68 до 100м. пред източния и южния
отбранителен зид на средното укрепление и представлява
съчетание от землена фортификация и каменна стена.
Източния участък по протежение на 170 м. е вал и ров.
Ровът е запазен на дълбочина до 0,90 м, валът е широк в
основата си до 8 м и висок 1 м. Крепостта е от
ранновизантийско време и Второто българско царство.
7.Крепостта МАЛКОТО КАЛЕ е разположена на 3 км.
северозападно от с. Везенково ( на 1 км. юг-югоизточно от
Голямото кале) по южния полегат скат на хълма в м.
Чевръка на 757 м надморска височина. От запад и югозапад е
естествено защитена и затова тук няма стена. Има
неправилна елепсовидна форма с дължина 75 м., ширина 36
м., площ 1,5 дка и е ориентирана в посока север-юг.
Крепостните стени са изградени от различни по големина
грубо обработени варовикови блокове на кална спойка.
Край селата Садово, Огнен, Подвис, Земен (м.
Скендерлий) и др. има останки от селища, датиращи от
епохата на римското владичество. Вероятно римската
пътна станция в м. Градището при с. Лозарево е пострадала
от нашествията на готите през 377 г. По-късно, в средата
на V в. тя е преустроена в голяма крепост с мощни
отбранителни съоръжения, а после израства във важен
военно-стратетически и стопански център.
Вследствие на зачестилите нападения на варварските
племена от север срещу Византийската империя през V-VI в.
Константинопол предприема мерки за изграждане на
отбранителна
система
от
укрепления
по
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Източностаропланинските проходи. Основните пунктове на
тази система продължават да функционират и през
средновековието, превръщайки се в бойно поле на
непрекъснати стълкновения между младата българска
държава и Византийската империя. За това говорят
останките от 21 крепости от ранновизантийския период
при Карнобат, Лозарево, Манолич, Подвиз, Прилеп, Камчия,
Съединение, Зимен, Детелина, Искра, Терзийско, Скала,
Садово, Везенково и др. Тези крепости влизат в областта
Загоре, която е първата териториална придобивка на юг от
Балкана (705). В присъединения в България район попада и
крепостта, разположена на 7,5 км западно от Карнобат,
отъждествявана
в
историческата
наука
със
средновековната Маркели.
Все в този край по време на византийското владичество
хронистите споменават крепостта Голое във връзка с
опита на Константин Диоген през 1092 г. с куманска помощ
да се качи на императорския престол.
БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ТОПОНИМИЯТА ОТ ОБЛАСТТА
1.Топоними, отразяващи географския релеф.
Равнака – Везенково; Канарата – Везенково; Волския –
Бероново; Белите камъни – Везенково; Пукнатия камък –
Скала; Пробийния камък – Бероново; Писан камък –
Везенково; Локвата – Скала; Могилите – Садово; Бероново,
Везенково; Блатска – Скала; Дългите поляни – Скала;
Соленото кладенче – Садово; Барутното кладенче –
Везенково; Миризливата вода – Бероново.
2.Топоними, отразяващи растителността.
Церака – Садово; Равния букак – Садово; Драките –
Чугра; Шумата – Везенково, Скала.
3.Топоними, свързани с животинския свят.
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Връището – Бероново; Пладнището – Бероново;
Мечата дупка – Медвен, Садово.
4.Топоними, отразяващи човешката строителна
дейност.
Тинчовата воденица – Садово; Гунчов кладенец –
Садово; Дядов кладенец – Скала; Герганина пътека – Садово;
Черкезки път – Садово; Трошката пътека – Везенково;
Двата чучура – Велислав.
5.Топоними, свързани с исторически места и
събития.
Бесеника – Садово; Грамади – Садово; Калето –
Садово, Манолич; Голямото и малкото кале – Везенково;
Марковата плоча – Бероново; Момини гробища – Садово;
Стражата – Манолич; Хайдушко кладенче – Садово;
Черкезкото – Дъбовица; Черкезкия мост – Дъбовица;
Черковището – Климаш, Есен, Славянци, Садово, Подвис,
Скала; Алмалъците – Садово.
Писаница – с.Садово, север, 11 км.
Бутово – с.Дъбовица, северозапад, 4 км
Манастирище – с.Бероново, запад, 4 км
Новачка – с.Садово, запад, 2-3 км
Черковище – с.Садово, запад, 3 км
Борила – с.Садово, север-северозапад, 8 км
Марков камък – с.Дъбовица, север, 2 км
Голям и Малък Дебелец – с.Рупча, север, 11 км
Лютака – с.Дъбовица, северозапад, 4 км.
СПРАВОЧНА ЛИТЕРАТУРА
1.
2.

Книгата “Из миналото на Котел” от професор
М.Арнаудов
Архивните бележки на Г.С.Раковски – 1857 година,
архив на Г.С.Раковски, стр.540 и 541

166

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

167

Книгата “Княжество България” част ІІ – Пътуване по
България”, от професор Константин Иречек (1879г.) на
стр. 733
Книгата “ Юбилеен сборник Плиска-Преслав” от
археолог Васил Аврамов – част І, година 1929, същият
пише за Новачка....
Книгата “Някои бележки върху археологични и
исторически изследвания в Тракия – 1885 г., братята
Владимир и Карел Шкорпил пишат: “ На пътя от село
Садово до село Медвен се преминава....”
Във вестник “Български орел”, бр.І от 20.ІV.1846 г.
издаван в гр. Лайпциг от Иван Богоров, в статията
“Описание на с.Котел” е казано: “Село Котел или
Казан...”
Книгата “Спомени за изгорелия Котел” от Момчо
Драганов, същият между другото по въпроса за
Новачка казва следното: “Според доказването на
историци, цар Константин Велики...”
Книгата “ Юбилеен сборник Плиска-Преслав” част І,
археолога В.Аврамов твърди, че: “Градът Новачка е
носил името на легендарния хайдутин и съперник на
славата на Крали Марко – Новак Дебелич.” (страница
142 в същата книга)
За името Новак или Дебел Новак, сръбския учен Иларион
Руварац в “Сборник на Българското книжовно
дружество София” – 1901 година, стр. ІХVІІ.
Книгата “Село Медвен” Велико Йорданов, в
забележката на страница 17, казва:“ Твърдението на
В.Аврамов, че градът Новачка е носил името...”
Книгата “Юбилеен сборник Плиска-Преслав” архитект
В.Аврамов на стр.106 казва:“Тези които са пътували
от Североизточна България в Югозападна...”
Списание “Българска историческа библиотека”, т.ІІ,
кн.2, стр.82-101, 1929 година, Карел Шкорпил пише
следното за главните пътища през балкана водещи от

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Преслав за Южна България:“При похода на император
Константин Копроним през 768 година...”
В “Юбилеен сборник Плиска – Преслав”, В.Аврамов
пише: “ През време на Първото българско царство се
споменувало често името “Голое”, което вероятно се е
намирало в околността на село Комарево – Келтска
крепост от ІІІ век пр.н.е....”
“История на българската държава, през средните
векове” том ІІ (България под Византийско владение)
стр. 98, В.Н.Златарски пише следното: “... не се минало
много време след настаняването на печенегите в
Северна България, същите почнали да преминават
Стара планина и като се настанили при крепостта
“Авли”...”
Владимир и Карел Шкорпил, в книгата “Някой бележки
върху археологическите и исторически изследвания в
Тракия”, пишат за тази крепост следното: “Към
укреплението “Кара Су Калеси”...”
Константин Иречек в книгата си “Княжество
България” ІІ част, пише: “Разпитах и за турците при
Средна Камчия, тъй като времето...”
В. Арнаудов в книгата “Из миналото на Котел”,
основавайки се на предания казани от Петър Генов –
писател от град Котел, казва: “Ако са верни
преданията за родът на Неофит Бозвели,...”
Константин Иречек в книгата си “Княжество
България” ІІ част, пише: “Разпитах и за турците при
Средна Камчия,...”
В. Арнаудов в книгата “Из миналото на Котел”,
основавайки се на предания казани от Петър Генов –
писател от град Котел, казва:
“Ако са верни
преданията за родът на Неофит Бозвели,...”
Списанията “Светлина” (год.ХІV, ХV, ХVІ) и “Учител”
(год. ХV).- Никола Василев...”
Книгите “История на българското опълчение” от
Бендерев и възпоменания на запасния подполковник
168

С.И.Кисьов
в
“Българското
опълчение
в
освободителната Руско-Турска война -1877-1878
година”
“ Към 15.І.1878 година, пристигат в град Котел 1,2,3 и
4,...”
22. Книгата на Васил Маринов “Принос към изучаване на
бита и културата на турците и гагаузите в
Североизточна България” – 1956 г., стр.46 пише, че: “
От село Златаре – Преславско, Хаджи Наим Хаджи
Мехмедов...”
23. Дописка в списание “ Наша родина”-1967 година, брой ІІ
и ІІІ се говори за заселени българи от някогашното село
Медвен
24. Статията на Марин Дринов – “Историческо
осветление върху стопанското положение на народите
от източната част на Българското княжество”
(периодично списание на книжовното дружество
София, кн. VІІ – 1884 година, стр.8 и 9).- “ Султан
Селим І (1512 – 1523 година) дава заповед до великия
везир....”
25. Професор К. Иречек в “Княжество България...”, стр. 750,
за крепостта “Голое” .

169

