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От Саръгьол до Атланта

Толкова е дълъг засега 
животът на 96-годиш-
ния Атанас Иванов 
Бобев, роден в северо-
добруджанското село 
Саръгьол, за което се 
опита да изброи къщи-
те и накрая отсече, че 
са били над 450. Бил е 
16-годишен, когато ги 
изселват и той с брат 
си с талигите, 5 коня 
с един млад жребец за 
разплод , крава, 30-40 
овце и зоб за живот-
ните,  потеглят към 
Дунава и оттам към 
Тутраканско, където 
с  трен от Кюстенджа 
вече са пристигнали 
останалите членове на 
семейството. 
Селото е било разде-
лено да се качи на три 
ешелона, двата от кои-
то към Тутраканския 
край. Семейството му 
живее няколко години 
в Царев дол, но след 
китното му родно село 
Саръгьол,  в Тутракан-
ско му се вижда диво 
и престоят там доста 
дълъг. Дават им „18 
хектара земя, ама кри-
ва, трудна за работа”. 
Овцете им са малко, 
много умират по пътя. 
А Атанас Бобев помни 
голямото стопанство 
на богатия си дядо /
по майчина линия/ 
в Бейдаут, където са 
имали над 150 овце, 2 
вола, лозя, голям двор, 
овошки. 
С гордост казва, че 
всички саръгьолци са 
си построили църква, 
хубава, голяма. В нея 
служил румънски поп, 
но с много добро отно-
шение към българите 
и няма как да е, село-
то е било изцяло бъл-
гарско. Поп Кърнару 
е бил либерал по по-
литически убеждения 
и доста напредничав 
човек. Учел е децата 
да играят непознатата 
игра футбол и е изби-
рал Ат.Бобев за бек. 
Аз също си спомням 
гостуването през 1969 

г. у поп Кърнару и 
много благородната 
му съпруга, когато ни 
посрещнаха с един от 
синовете му в Брашов. 
Моят дядо Георги /по 
бащина линия/много 
се гордееше с приятел-
ството с поп Кърнару, 
който на два пъти ни  
беше гост в Балчик 
през 70-те години. 
Помня как баща ми 
ме пращаше до всички 
роднини, а то целият 
квартал „Левски” бяха 
от Саръгьол, да кажа, 
че поп Кърнару е до-
шъл на гости. Стичаха 
се всички да го видят – 
да видят жив спомена 
си за родното място, за 
младостта си, за гро-
бовете на дедите си, за 
домовете си, за нивите 
си.
Нивата за добруджа-
неца е нещо много съ-
кровено. Той я гледа с 
цялата си душа и сър-
це.  Страда за нея, и 
при суша, и при киша, 
защото разбира, че тя 
му е доведено дете от 
природата и въпреки 
обичта и отдадеността 
си към нея, не му при-
надлежи. Но добру-
джанецът оре,сее, при-
бира златното жито, 
храни семейството си 
, продава част от ре-
колтата и пак купува 
ниви.  Това е неписан 
закон за земеделеца и 
той вижда смисъла на 
своя труд в повече и 
повече ниви. Защо съ-
временните политици 
на България не върна-
ха 100 % земеделската 
земя на селяните. Че за 
добруджанци 300дека-
ра са били за средния 
селянин, а повечето 
са били богати,защото 
трудът им се е възна-
граждавал от природа-
та и те пак са купували 
земя. Как може да се 
върне едрата градска 
собственост на 100 % , 
а земята –не!
„Веднъж ни взеха зе-
мята в Румъния, после 

в Царичино, като се 
преместихме от Ца-
ревдол. Влязохме по-
следни в ТКЗС. През 
1958 г. Идваха вечер 
да ни пеят „Хей, кулак, 
ти наш народен враг” 
. Колко пъти вземаха 
най-хубавото жито за 
Русия. Там имало суша 
и глад. А при нас как 
беше?
За даскала Стръмбяну 
в школото Ат.Бобев 
разказва с омраза и 
каза, че ще го мрази 
и когато стане на 100 
години. Даскалът го 
наказвал да стои на 
колене към стената с 
царевични зърна под 
коленете; редовно му 
е удрял по 10 пръчки 
с остра сопа по едната 
ръка, после по другата, 
защото питал дали си 
знае урока и понеже 
бил глух даскал все му 
се чувало, че Атанас 
му отговаря, че не си 
знае урока. 
Даскалите Паскал и 
Стръмбяну са има-
ли пистолети, които 
носели в училището. 
Следяли да се говори 
само на румънски. За 
българския говор има-
ло бой. Веднъж Атанас 
вижда пистолета на 
Стръмбяну, забравен  
на катедрата. Взема 
го и го предава в при-
марията. След този 
случай забраняват на 
даскалите да носят 
оръжие в училище. 
Атанас напуска учи-
лището и макар че се-
мейство Стръмбяну са 
били  техни съседи и 
чести гости у тях, нито 
учителското семей-
ство, нито семейството 
на Атанас успяват да 
го убедят да се върне и 
той остава с образова-
ние VII клас.
„Ходих два пъти в 
Румъния. Веднъж с 
Кольо Шопа и един 
път с Митето Чамор-
лийчето. Къщата на 
Стръмбяну си стоеше. 
Църквата и училището 
- също. Гробищата ги 
нямаше от тръни.”
Родителите на баща му 
са били родом от Са-
ръгьол, но за по-пред-
ните поколения се но-
сят легенди, че като са 
отбранявали селото си 
в Сливенския Балкан, 
убили двама черкези и 
това ги накарало да за-
бягнат като много дру-
ги към  Добруджата. 
Това били прапрадя-
довците Иван и Илия 
Бобеви. А преди това 
от къде са се заселили 
в Сливенско, дали от 
Одринска Тракия, не 
се знае.
Преди 20 години, кога-
то е била жива и баба-
та му, двамата отиват 
в Атланта, Джорджия, 
САЩ, при малката си 
дъщеря Рачето и зет 
си Иван Койнарски. 

Там вече са ходили и 
живели известно вре-
ме Мария, голямата 
дъщеря със съпруга си 
Илия. Атанас Бобев е 
3 месеца в Америка и 
въобще не иска да се 
връща. Даже поръчва 
на Илия и Мария да 
продадат животните, 
къщата и да приклю-
чат. Връща го жена му, 
която  е покойница от 
една година. Връща го 
и малко носталгия, но 
не към Балчик, а към 
Саръгьол. 
Ненадейно, сякаш, за 
да стане белни един 
ден, той заразказва как 
Кирчо, с баща си дядо 
Никола Диков, завеж-
да Пейчо да види хуба-
вата му жена. „Не знам 
как я гледал Пейчо, 
но Кирчо, с помощта 
на баща си, го убива, 
защото не харесва как 
я гледал. На другия 
ден всички в селото 
тръгват да дирят Пей-
чо и Кирчо с тях. На-
мират Пейчо заровен 
в пряспата и подяден 
от вълците.В селото 
има три кладенеца. 
Дядо Никола казва, 
че той е убил Пейчо, 
за да спаси сина си 
и се хвърля в единия 
кладенец. Селяните 
намират бързо въже-
та, изваждат го и той 
оживява. Това го знам 
от свако Станьо, мъж 
на сестра ми Неделя /
Дена/, който е братов-
чед на Кирчо. Пак той 
ми каза, че жената на 
Кирчо заминала и се 
оженила в Саръюрт.  
Кирчо си признава и е 
осъден на 10 години и 
1 ден затвор. Излежа-
ва 10-те години, през 
последния ден изяжда 
последната затворни-
ческа супа и умира на 
място. Присъдата е из-
лежана и смърт идва за 
смъртта.”
В центъра на село Са-
ръгьол има чешма с 
три чучура. Саръгьо-
лската река беше дъл-
бока, откриха майката/
извора/ и направиха 
чешмата. Тя е постро-
ена от Илия  Бобев, 
брат на Иван Бобев, 

баща на Атанас, в чест 
на героя от Сръбско-
Българската война от 
1885 г. Иван Железов 
Бобев, убит при Три 

уши в Сърбия. Има 
негов паметник в Сли-
вница и архивни мате-
риали в музея. Там са и 
костите му.   

Маруся КОСТОВА
Директор на МФ 

„Българско 
наследство” Балчик, 

България
Атанас Иванов Бобев с голямата си дъщеря Мария 
Върбанова. 

Членове на Сдружение „Българско наследство“ Балчик, България, на посещение в родния Саръгьол през 2017 
г. Пред църквата, изградена от българите през 1857 г., а дедите ни първо са помислили за училище и са изгра-
дили такова през 1846 г. 

Чешмата, изградена в чест на българския офицер Бобев, загинал в Междусъю-
зническата война. 

Община Каварна ще премахне 
незаконните бариери на “Русалка”

Първата си изнесена при-
емна в област Добрич 
проведе на 15 юни  в 
Каварна екипът на Об-
ластния информационен 
център /ОИЦ/. Близо 20 
души получиха безплат-
на експертна информация 
за възможностите за фи-
нансиране на проектни 
идеи чрез европейските 
фондове. Интересът на 
посетителите бе най-ве-
че към мерките по Про-

грамата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. за 
преодоляване на иконо-
мическите последствия 
от пандемията COVID-19, 
насочени към собствени-
ци на риболовни кораби, 
рибари, преработвателни 
предприятия на продукти 
от риболов и аквакултури, 
както и производители на 
риба и други водни орга-
низми.
Получени бяха запитва-

ния за финансиране на 
неправителствени органи-
зации, образователни ин-
ституции и микро фирми 
в община Каварна. Екс-
пертите информираха и за 
възможностите за финан-
сиране към Местната ини-
циативна рибарска група 
„Шабла-Каварна-Балчик“ 
в изпълнение на одобре-
ната Стратегия за местно 
развитие.
Отговорено бе и на въпро-
си за предстоящи възмож-
ности за финансиране до 
края на 2020 г. за подкрепа 
на земеделските произво-
дители по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони 2014-2020 г.
Следващата мобилна при-
емна бе  на 16 юни, от 10 
до 12 часа в Шабла, пред 
офиса на Местната ини-
циативна рибарска група 
„Шабла-Каварна-Балчик“.


