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Ех, живот, живот. 
Щрихи от фамилията на автора

Ранна есен на 1944 г. Багрите на сезона започват все по-ви-
димо да настъпват в дефилето на неголямата река с много 
имена – Дерменка, Първенецка, Мичкюрка... Селото, което 
тя прекосява и което заема първите дипли на планината, 
тогава носи името Фердинандово. По-късно, след устано-
вяване на комунистическата власт, то е преименувано на 
Първенец.

Семейството ни е евакуирано в имението на тютюнотър-
говеца Найден Стоянов. Имотът е разположен на около ки-
лометър над селото и е отделен от пътя с масивна каменна 
стена. Входът му е очертан от внушителна дървена порта. 
Веднага след прекрачването ѝ вляво се вижда постройка, 
също градена от камък, в която се приемаха работници за 
обработка на пресния тютюн от района. От готварната на 
фабриката са останали „най-вкусни“ спомени за чудесните 
супички и манджи.

Двуетажна жилищна сграда – също каменна, заема сре-
дата на терена и е обградена от дървета като огромни ча-
дъри. На тях често се окачваха люлки и много вълнуващо 
се изпълняваше премеждието „жива торпила“.

Приземният етаж включва широк хол с камина, около 
него са разположени кухнята и сервизните помещения. 
Горният кат е разпределен на няколко спални.

„Фабриката“ и жилището са свързани с цветна леха. На-
стъпващата есен е обагрила алеята с ярко червенеещи цве-
тя, наричани „пламъци“.

Имотът е грижливо поддържан от стопаните, които, 
като близки приятели на моето семейство, са ни предложи-
ли подслон при евакуацията. Те не само ни приеха, но не 
преставаха да ни обгръщат с непринудена човещина. Боже 
господи, как в ранната ми детска възраст потъвах с голямо 
удоволствие в тази безгранично топла среда.
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Дните минаваха безгрижно и много забавно, в игри и 
безспирни занимания. Ритахме топка, люлеехме се на люл-
ки, окачени високо в клоните на вековните чинари, с шепи 
ловяхме рибки във вадичката под двора. Рядко, много ряд-
ко по-големите сред нас се досещаха, че краят на лятото 
идва и настъпва време за училище.

Бяхме невинно малки, за да не успяваме да осмислим 
безпокойствата на възрастните, принудили ги трайно да за-
живеят далече от удобствата на градския дом. Понякога, 
във вечерните раздумки, до ушите ни достигаха разменени 
новини за опасности от бомбардировки, за прелитане на 
аероплани над града, но това не помрачаваше ваканцион-
ното ни безгрижие. Пък и си беше твърде непонятно за на-
шите малки мозъчета.

Всяка сутрин, с камионетката на чичо Найден, мъжете 
слизаха на работа в Пловдив. Надвечер ги очаквахме с не-
търпение и любопитство, защото рядко се случваше да се 
приберат, без в чантите да са сложили някои любими ла-
комства: саварини, баклавичка, торта, халва, балсуджук...

9 септември 1944 г. – най-мрачната дата 
в моя живот

Утрото беше слънчево и тихо, поредният красив есенен 
ден започваше. Нищо не предвещаваше драматичните съ-
бития, които ще последват. Закусихме и тъкмо се готвехме 
да наченем игрите, когато голямата порта се разтвори с 
гръм и трясък и в двора нахълтаха множество непознати 
мъже и жени. Видът им беше странен и необичаен за спо-
койната обстановка, владееща чифлика. Едни носеха вехти 
войнишки куртки, други бяха облекли кожени якета, обути 
бяха с ботуши или с доста износени туристически обувки, 
а някои – с цървули и навуща, мнозина от тях бяха опаса-
ли на кръста си патрондаши. Въоръжението им съставяше 
различни, непознати за нас оръжия. Всички бяха превъзбу-
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дени, говореха гръмогласно, едни викаха силно, други се 
опитваха да пеят песни.

Явно цветният килим от цветчета-пламъци беше граб-
нал вниманието на новодошлите, та те вкупом обградиха 
лехата и безразборно заскубаха цветята от нея. Мигове 
след това от красивата гледка нямаше и помен – грозно 
разровената пръст бе осеяна с остатъци от цветчетата... 
Оскубаните стръкове бяха набучени на дулата на оръжия-
та, непознатите размениха няколко думи с майсторите от 
фабриката, след което излязоха от имота пак така набързо, 
както и нахълтаха. Само голямата порта остана да зее не-
привично широко разтворена...

Този ден игри нямаше. Големите се събираха и обсъжда-
ха необичайното посещение, хората от фабриката не под-
новиха работа, усещаше се някакво безпокойство, странно 
за безгрижния ни живот в Стояновото стопанство. По-ре-
човитите обясняваха, че тези били шумкари, които досега 
се криели в планината и днес, вече усетили промяната, се 
готвели да влязат окичени в селото. Това бяха твърде не-
понятни за нас неща, но колкото невръстни и неразбиращи 
да бяхме, имахме тревожното усещане, че днес нещо се из-
вършва и то ще прекрои дните ни занапред. Така и стана.

Обичайно, надвечер камионетката забръмча, шофьорът 
чичо Пешо натисна клаксона да съобщи за пристигане на 
татковците от работа, а те се изнизаха набързо от платфор-
мата. Скоро след това обаче, научили за преживяното от 
нас през отминалия ден, бързо помръкнаха. Станаха сери-
озни, мълчаливи, угрижени. Нямаше ги добре познатите 
смехории, веселите закачки, кръшния смях... Отново не-
обичайно, тази вечер дечурлигите бяхме натирени да си 
легнем рано-рано. Всякакво противопоставяне на родител-
ската заръка сега беше недопустимо, още повече след този 
объркан септемврийски ден.

Тъкмо, уморени от преживяното през деня, се бяхме 
унесли в сънища, когато ни стресна познатият вече гро-
хот от грубото отваряне на дървената порта. Още не бях-
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ме осъзнали какво става, когато в спалните нахлуха пети-
ма въоръжени мъже с вид, който ни беше уплашил през 
деня. Вдигнали пушките на прицел, те крещяха страхови-
то: „Търсим Светослав Славов“, все едно че търсеният ни 
баща беше някъде тайно скрит и се налага така гръмко да 
го дирят. Без забавяне баща ми излезе от съседната стая в 
преддверието и каза: „Аз съм Светослав Славов“. Послед-
ва зловещото: „Дошли сме да те арестуваме“. Татко попита 
кои са те и може ли да се легитимират. Сякаш не го очакваха 
и го извършиха обидено и без охота. После попитаха: „Ис-
каш ли да те вържем?“ Баща ми ясно потвърди съгласие-
то си. Години след това имаше поводи да ни разказва, че 
без колебание е приел да бъде завързан като една искрица 
надежда, че конвоят няма да инсценира опит за бягство, 
за да го очисти още в тъмнината на пътя към селото. Изва-
диха дебело конопено въже и започнаха да връзват ръцете 
му отзад. Децата неутешимо се разплакахме и бързо бяхме 
натикани в спалнята, а татко, охраняван от петимата въоръ-
жени, изчезна в тъмното.

Дълго след това не можехме да заспим. Майка ни вли-
заше от време на време в стаята да ни проверява, но сън не 
идваше. Мислех си, ококорил очи, какво стана в тази зло-
веща вечер? Защо тези мъже ни отнеха най-добрия татко 
на света? Какво може да им е направил той? Кога ще ни го 
върнат?

На сутринта всички бяха мълчаливи, опитваха се да ни 
прегърнат и погалят, но настроение нямаше никакво. Хла-
пашкият ми мозък трудно успяваше да подреди преживяно-
то, още по-несръчно да предвиди това, което предстоеше.

Не само покъртителното за семейството ни събитие, 
което трябваше да преживеем през този ден, но и всичките 
страдания, които последваха, ме принудиха да запечатам в 
паметта си датата 9.09.1944 г. с най-лоши чувства, макар 
тогава да бях само на пет години, два месеца и девет дни.

Седмица по-късно момчето се прибира в града заедно с 
дядо си Михаил. Той, достолепният старец, бе напълно съ-
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крушен. За кого ли първо да мисли, благородникът? Един-
ственият му останал син е пред жестока разправа с непред-
видим край. Пред очите му снахата се чуди как да осигури 
живота на двамата внуци, а те самите, без да разбират на-
пълно създалата се бъркотия, изглеждат дори по-наплаше-
ни и неориентирани от големите около тях.

Не заслужаваше дядо Михаил такъв жесток завършек на 
жизнения си път. Изкарал детството в родното село Орехо-
во, скътано в дивните Родопи, в подножието на връх Пер-
сенк, той рано решава да предприеме решителна стъпка 
и да се установи в бурно развиващия се град Пловдив. В 
местната гимназия продължава образованието си. Тук се 
жени за старозагорката Ана, която го дарява с двама сина. 
Дядо намира поприще в делата на авторитетната тогава 
църковна институция. Труди се всеотдайно и успешно, за-
ради което получава покана за работа в Българската екзар-
хия в Цариград като секретар на екзарха. В следосвобож-
денското време ролята на нашата Църква е важна, нерядко 
даже решаваща. Михаил Славов се вписва усърдно в актив-
ната дейност на църковната власт, резултатите от работата 
му в продължение на шестнайсет години се забелязват и 
той е удостоен с български и турски медали за граждански 
заслуги. Годините минават, момчетата порастват, достигат 
предучилищна възраст и семейството преценява, че е най-
добре да се върнат в Пловдив.

Така и постъпват, прибират се, но възниква въпросът: 
къде да се приюти четиричленната фамилия? Дядо Михаил 
бързо намира свободно общинско място на пътя, свързващ 
града с жп станцията, купува го и построява последовател-
но две къщи – едната за настаняване на семейството и дру-
га – по-малка – за помощниците на домакинството. Спо-
менавало се е името на архитект Шнитер като проектант 
на предната къща, но не се откриха потвърждаващи доку-
менти. Откровеността изисква да се сподели, че видът от 
1905 г. на тази представителна за времето си къща се раз-
личава доста от днешните изисквания за градско жилище. 
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Два етажа и таван се издигат над нивото на висока изба. 
Таванът служи за склад, етажът под него включва три спал-
ни, а на първото ниво, след широко представително стъл-
бище, от голям вестибюл се влиза в гостната и в столовата. 
Кухня-готварна се намира в избата, като всички споменати 
нива се свързват със скърцаща дървена стълба.

Стана дума вече, че къщата в дъното на двора не е за-
мислена като подслон за живот от по-висок стандарт – тя 
трябва да дава покрив на хората, наети да помагат в под-
държането и обслужването на стопаните от предната сгра-
да. Не може да се твърди, че между двете къщи има особе-
на разлика, що се отнася до удобства, погледнати от днеш-
ните виждания за комфорт. Както повечето къщи от онези 
времена, отоплението разчита на печки с дърва и въглища, 
за баня изобщо не става дума. Само таваните се различа-
ват – във вътрешната къща той не допуска влизане – явно 
строителят бай Рафаил го беше предвидил само за изола-
ция. Изба изобщо не е предвидена – няколко килера служат 
да приберат всичко, предвидено за съхранение.

Осиротялото семейство, придружено от съкрушения 
дядо, се принуждава веднага след зловещата дата да на-
пусне предния, по-обширен дом и да се настани на етажа 
в задната къща. Момчето трудно може да си обясни защо 
се налага да се преместват в къщата зад двора. Та когато 
освободят татко и той се прибере вкъщи, къде ще изправя-
ме коледната елха, която той ни доставяше чак от София? 
Къде ще посрещаме децата на хората от отсрещните тю-
тюневи фабрики, с които всяка Коледа се веселяхме около 
елхата? А онези така приятно пеещи мъже от Пловдивско-
то певческо дружество, водени от чичо Марока – тях къде 
ще приемем?

От София, където бяха конвоирали татко, пристигаха 
лоши новини. Готвеше са безпримерна съдебна разправа 
със задържаните. Въпреки огромното напрежение, майка 
ми полагаше неимоверни усилия да ни осигури спокой-
ствие, нужно ни за детското житие, и нормално учение. 
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Брат ми имаше допълнителни проблеми, защото учеше 
в Немското училище, а то „на бърза ръка“ затвори врати. 
Кокетната школска сграда на улица „Иван Вазов“ запустя. 
Брат ми беше принуден да продължи в Трета прогимназия 
„Митрополит Максим“. На „пришълците немци“ не се гле-
даше с добро око.

Неоценима помощ ни оказваха роднини, съседи, позна-
ти. Всички те бяха напълно наясно какви беди и неприятно-
сти може да ги споходят заради подобни жестове. Властта 
беше поета от необразовани, озлобени хора, за които няма-
ше пречки да слухтят за всяка подкрепа на нашето нароче-
но семейство и да прилагат сурови репресии на дръзналите 
да помагат. И въпреки риска, добрите и признателни хора 
го правеха, пренебрегвайки опасностите. Ако не бяха те, 
нашето оцеляване беше обречено. Млекарят от съседната 
млекопродавница бай Манол си имаше доста неприятно-
сти, защото на тръгналите да събират сведения, уличава-
щи баща ми, беше заявил безстрашно, че за г-н Славов е 
готов в огъня да се хвърли. Скоро след това млекарницата 
му, едва съхранила се от вражеската бомбардировка, из-
чезна без видима причина и излишен шум. Леля Анче от 
кючукпарижката улица „Гевгели“ през ден-два отскачаше 
до нас да пита има ли нещо ново за съдбата на баща ми. 
Тя беше продиктувала прочувствена писмена защита на 
татко като признателност за добрините, извършвани за се-
мейството ѝ. Подобни изяви на храброст, които предизвик-
ваха сурова реакция от страна на прясно докопалите се до 
властта, имаше много.

В София започнаха заседания на така наречения Наро-
ден съд. Колкото и претенции да има днешното общество, 
че прелива от динамика, че темповете сега са поразител-
но нараснали, че технологии и техника стремглаво се усъ-
вършенстват, има нещо, което трудно може да се обясни 
за преживяното още през първите дни след Деветосеп-
темврийския метеж. Нима седемдесет години не бяха дос-
татъчни да се проучи и да се изясни как така за по-мал-
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ко от пет месеца получилите власт смогнаха да заключат 
политическия, стопанския, научния и всякаква друга част 
от елита на България, да проведат жалко подобие на про-
цесуално-следствени действия, да скалъпят нещо като съд 
(наречен изключително нагло „народен“), да имитират 
нещо като съдебен процес и о, боже опази, да произнесат 
на 1 февруари 1945 г. присъди, най-жестоките от които да 
изпълнят още през същата нощ!

Баща ми попадна във Втори състав, който трябваше да 
се разправи с народни представители от ХХV обикновено 
народно събрание. Съдебната практика по света не позна-
ва такъв прецедент. Получи сурова присъда от 15 години 
лишаване от свобода, пълна конфискация на имущество-
то, 3 000 000 глоба и отнемане на правото да упражнява 
професията си. Независимо от всичко това той до края на 
живота си повтаряше: „Оставиха ме жив! Синовете ми ус-
пяха! Синовете ми успяха!“

Майка ми произхождаше от виден род от казанлъшкото 
село Долно Съхране. Баща ѝ, с професия ветеринарен ле-
кар, придобита във Франция, беше привлечен във войската, 
където тогава са имали обяснима нужда от такива специа-
листи. Майка ми беше завършила Музикалната академия в 
София, специалност пиано. Какво е трябвало да преживее 
и да преодолее в мрачните години след 9.09.1944 г. остана 
само тя да си знае (светла ѝ памет!).

В края на 1956 г., след кървавите събития в Будапеща, 
брат ми, тогава студент в Инженерно-строителния инсти-
тут, беше предложен за изключване. Спасиха го, с много 
остра реакция и непоколебимо твърда позиция, неговите 
колеги от специалността ПГС (Промишлено и гражданско 
строителство) и съотборниците му от баскетболния отбор 
на института.

През 1957 г. завърших с отличен успех Второ единно 
училище в Пловдив. През тази години нямаше кандидат-
студентски изпити и класирането се извършваше само по 
успеха от дипломата от средното образование, но допуснах 
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фатална грешка. По силата на родовата традиция канди-
датствах в ИСИ (Инженерно-строителен институт), там, 
където учеше брат ми. Резултатът ми беше изпратен пис-
мено, в телеграфно кратък текст, който ще помня, докато 
дишам: „По сведения на Градския народен съвет – Плов-
див и по решение на съвета на ИСИ не се допускате до 
кандидатстване“. Кратко, категорично и съдбовно. А дали 
решението може да се обжалва пред еди-кого си, в такъв и 
такъв срок – няма и буквичка. Започнах работа като общ 
работник (хамалин) в „Елпром“ – Пловдив. Последва по-
виквателна за военна служба, като трудовак, което е съвсем 
разбираемо. Отново близки хора поеха инициатива, за да 
постигнат смяна на направлението и да служа в пехотата.

Стана дума вече, че брат ми, също отличник от учили-
щето, само благодарение на категоричното застъпване от 
колегите му не бе изключен от ИСИ. Той успя да стане 
инженер, да работи упорито и професионално, като при-
ключи кариерата си с висок авторитет всред дейците в про-
мишленото строителство.

В края на пролога не искам да пропусна едно явление, 
вплетено в низ от запомнящи се събития, които съпровож-
даха живота ми в семейство на „засегнати от мероприя-
тията на народната власт“. Трудно е да се обясни какви 
крещящи нужди имахме постоянно от помощ, подкрепа, 
съдействие... изобщо от „протегната ръка“. Оказа се обаче, 
че е много по-трудно да се изброят всички онези хора, кои-
то оказваха неоценима опора в преодоляване на ежеднев-
ните проблеми. Длъжен съм да подчертая две отличител-
ни характеристики на тези взаимоотношения. Първо, че в 
семейството никога не сме си и помисляли да откриваме 
домашно гише „Търсим помощи“. Добрината достигаше 
до нас по инициатива на роднини и близки, на приятели 
и познати с различен обществен статус и с широк обсег 
на възможности за подкрепа. Второ, че тези уникални жес-
тове бяха още по-ценни затова, защото бяха непринудени 
и безкористни. Без тях аз никога нямаше да прекрача пра-
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га на ВУЗ, никога нямаше да прекося зорко пазените гра-
ници на НРБ (и то семейно, представете си), често трапе-
зата ми щеше да остава непривлекателна и още, и още, и 
още... изобщо житието ми щеше да бъде коренно различно. 
Имах идея да направя опит за изброяване на всички наши 
спомоществователи. Оказа се трудна и високорискова за-
дача, защото рискът от неволен, но незаслужен пропуск в 
огромния и многолик списък е огромен и той не би ми дал 
мира до края на дните ми.

Изразявам огромната си благодарност към неизброими-
те и безценни прояви на човещина, с които ни дариха през 
онези трудни времена роднини и близки, приятели и по-
знати – Хора, Хора, Хора...!!! А за значителна част от тези 
Хора, които отлетяха в отвъдното, най-искрено ще призова: 
„Светла и вечна им памет!“

Откровено въведение

Не е особено дълго отстоянието на средата на миналия век 
от съвремието, но разликите между днешния и онзи Плов-
див са съществени. Съзнавам, че на тази тема има редица 
интригуващи изследвания, задълбочени публикации с ви-
сока научна и познавателна стойност, много увлекателни 
описания на тогавашните живот и бит, заради това ще се 
старая да не повтарям вече коментираното. Целите, които 
си поставям тук и сега, са далеч по-скромни.

Надявам се, че за мнозина млади днес ще бъде забавно 
да узнаят нещо повече за любимия ни град преди 60–70, 
та и повече години. Мисля, че все още пловдивчаните, 
които носят в себе си картината на тогавашната градска 
среда, на живота и общуването на хората с причудливите 
особености и традициите, имат задължението да се опи-
тат да опишат това, което е съхранила паметта им, за да 
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го оставят на наследниците. Аз се захващам с този опит, 
воден от един-единствен стремеж – да защитя позицията 
си на филибелия, като оставя на хората след мене инфор-
мация за миналото на града, който всички много обичаме. 
Но ако някъде допусна неточност, особено във времето на 
съ би тие то или в някое наименование, или в нещо друго, 
по-дребно и незначително – моля, не се сърдете. Че някоя 
година разлика или грешка в името на това или онова в 
станалото преди 60–70 години не е беда. По-доброто е спо-
менът за него да се съхрани и да се предаде на идващите 
след нас. Това е памет за нашия град и тя трябва да бъде 
запазена за поколенията.

Има още едно силно предизвикателство, което е много 
лично. Колкото и да съм го молил, всеки път баща ми на-
стръхваше и не сподели нищо от ужасите, които е прежи-
вял в политическото отделение на Централния затвор, вед-
нага след Деветосептемврийския метеж. Разбирам какво 
му е коствало всяко връщане към дните на жестокия терор, 
но резултатът е един – отиде си заедно със зловещия спо-
мен за тях. Негово задължение беше да сподели, за да се 
знае „от извора“ повече за безчинствата през онези години. 
Сега съм обхванат от мисли за невъзвратимото, които няко-
га скъпият ми баща не поиска да възприеме.

Правя още една, последна уговорка. Всичко тук написа-
но е плод на директните ми спомени, без да съм търсил и 
ползвал други източници.

Средата, в която изживяхме 
детството и младостта си

Тук няма да стане дума за политическата ситуация, в която 
съдбата ни отреди да растем и да се образоваме. Не че тя 
не повлия решително върху самочувствието ни на гражда-
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ни, които желаеха да се развиват като свободни млади хора 
и постоянно срещаха непреодолими ограничения по своя 
път. Не че тя не потискаше плахите ни опити да се сравня-
ваме с връстниците ни оттатък Желязната завеса. Не, но в 
откровението, което оставям, няма място за такъв вид ко-
ментари и анализи, защото те биха помрачили пъстрата все 
пак картина, която се стремяхме да поддържаме в нашия 
град, докато израствахме. И много радостно е, че въпреки 
всичко посвоему успявахме...

Само един човешки живот назад ние битувахме в среда 
без неща, които днес определят облика и начина, филосо-
фията и стила на живот. Споменавам само някои от тях – 
без пластмаси, без химикалки, без телевизия, без мобилна 
комуникация и представете си, преди Джон Атанасов да 
предостави на човечеството онази, постоянно снижаваща 
се във времето от размери на гардероб до джобен формат, 
но все по-вълшебна кутийка, наречена компютър.

В средата на века тук-там започна да се появява баке-
литът, предимно в технически изделия. Предприемчиви 
хора прецениха, че идва време да пробват потребителите 
как биха възприели такъв материал в бита си. Появиха се 
сгъваеми чашки, удобни за туризъм, сапунерки и други по-
добни дреболии за широко потребление... Чехите предста-
виха на панаира машина, която бълваше купи за салата... 
Но всичко бакелитено си беше неприятно миришещо, с тя-
гостни цветове, силно чупливо... Днес отправям молба към 
читателя: „Обгърни за момент с поглед или с мисъл окол-
ността, където и да се намираш, и прецени колко пластма-
сови изделия се намират около тебе – столът, масата, бюро-
то, лаптопът върху него, мишката, папките, лампата, прос-
торът, покривката върху него, щипките и други, и други...“

И още един пример, на който сигурно не сте обърнали 
внимание. Често в заведение искаме „сламка“ за пиене на 
питие, но това не е никаква сламка, а пластмасова тръбич-
ка. Наименованието е останало от годините, когато вместо 
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това просто и полезно нещо от пластмаса служеше отрязък 
от житно стебло.

Оцелелите до днес от предпластмасовото време често 
си припомняме живота тогава – различен, труден, но не не-
възможен.

Бяхме ученици в началните училища, когато се появи 
чудото за писане, което днес се мотае навсякъде в житие-
то ни. За първи път химикалка (не зная кой сътвори това 
не скопосано наименование, но то си остана) видях в ръ-
цете на д-р Койчо Коев. Беше се върнал от Виена и пред 
прехласналите дечурлига я демонстрираше горделиво. Из-
мислихме ѝ име, плод на учудените ни глави – вечна писал-
ка. Сега ни е ясно, че вечни могат да бъдат съвсем други, 
възвишени неща. Но тогава?!?

До този момент пишехме с перодръжки с метални 
пера. В началното училище беше забранено използване-
то на автоматични писалки, които без това бяха рядкост, 
предизвик ваща завист. Най-търсени за дървените писал-
ки бяха перата марка „Рустика“. На чина пред тебе имаше 
стъклена мастилница, в която топиш перото. И пишеш до 
изчерпване на мастилото, полепнало по него при потапяне-
то. После пак топиш, пак пишеш...

Не след дълго се появиха бакелитените посестрими на 
мастилничките, които се рекламираха като неразливащи 
се. Страхотно привлекателно качество! Загадката беше в 
конуса, с който завършваше отворът на съдчето и който до 
голяма степен предпазваше от разливане при обръщане.

Последни с мастилото се разделиха банките. Там, в 
средата на салона бе разположена голяма маса с няколко 
мастилници, перодръжки и преси за попиване на мастило-
то посредством хартия, наречена попивателна. Навън хора-
та вече ползваха химикалки, макар и не съвсем качествени, 
прекъсващи почти на всяка буква. В банките новото писало 
дълго беше забранено.

Другото чудо – телевизионните предавания – у нас се 
появи в началото на шейсетте години на миналия век. Пър-
2*
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воначално пробно, от Машинно-електротехническия ин-
ститут, после редовно от БНТ. Черно-бели, разбира се, но 
не там беше белята.

Проблемът се състоеше в това, че тогава приемниците 
се брояха на пръсти и зададе ли се интересно предаване, 
щастливите притежатели на приемник се виждаха в чудо! 
Звъни се на вратата, някой далечен познат влиза, казва или 
не „Добър вечер“ и се настанява пред телевизора. След 
него други и още, и още... Помня, че така попаднах (воден 
от роднини все пак) у съвсем непознати домакини на бу-
левард „Толбухин“ в София да гледам мач, мисля, с отбора 
на Западна Германия. Отсреща, от стадиона, се вижда сия-
нието от прожекторите, а ние, нагъчкани в една стая – кой 
седнал, кой не, сме вперили очи в черно-белия екран на 
ошашавените собственици.

Какво сме правили вечер, че и по цели нощи без риа-
лити, без „Биг Брадър“, без екшъни, без прочувствени се-
риали или дотягащи политици? Е, живели сме някак си, а 
какво сме правили, не е за приказка.

Иначе радио имаше. Радиоприемниците бяха малко на 
брой, но все пак ги имаше. За компенсация на дефицита на 
радиоапарати като средство за пропаганда на няколко мес-
та по средата на пловдивските улици висяха доста мощни 
високоговорители, които от ранна сутрин до късна вечер 
бълваха агитация. Такъв висеше точно в центъра на кръс-
товището „Иван Вазов“ и днешната „Авксентий Велешки“ 
(и сега там личи носещият кабел). Случвало се е, когато 
има радиопредаване на интересен футболен мач, на кръс-
топътя да се събира внушителна група, за да слуша със за-
хлас много популярния тогава спортен коментатор Митко 
Чуков. Как са се чувствали съседите наоколо, може само да 
се предполага.

Особено внимание и грижа се обръщаше на радиоапара-
ти, които преодоляваха блокадата и позволяваха слушане-
то на „Свободна Европа“, „Гласът на Америка“, ВВС и пр. 
Това удоволствие се изживяваше при специални мерки за 
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сигурност, с проверени участници и спуснати завеси. Го-
лямата смешка беше, че сред новите апарати, заради ка-
чеството им да пробиват Завесата, най-търсен беше пор-
тативният „ВЕФ 12“, производство на завод в столицата 
на Латвийска ССР – Рига. Заради това търсенето и жела-
нието за снабдяване с рижките машинки се превръщаше в 
приключение.

Стигнахме до телефоните. Хайде, скъпи млади съвре-
менници, опитайте се да си представите деня си, защо не и 
нощта си, без мобилен апарат! Не успявате ли? Няма и да 
успеете. Тогава дори стационарните бяха кът, а мобилните 
въобще не бяха познати. Някъде до средата на века Плов-
див имаше четирицифрена телефонна номерация, което 
означава всичко на всичко не повече от 9999 поста. Днес 
сигурно само в един квартал могат да се изброят повече 
джиесеми. А само преди петнайсет-двайсет години дори 
не знаехме за съществуването им.

От дума на дума дойде ред на най-уникалното пости-
жение, появило се през миналия век и променило коренно 
света – вълшебния компютър. 

Пътят на моето поколение от вехтата сметачна линия 
до компютъра

Започнах инженерната си практика през шейсетте годи-
ни. Проектирахме на грамадни чертожни дъски, линеалът 
ни се водеше от многозвенев механизъм, завършващ с ме-
тален топуз за баланс, пресмятахме със сметачна линийка, 
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чертаехме с молив, изтривахме с гумичка, размножавахме 
на самоделна хелиографна маса. Малко преди този момент 
са копирали директно на слънчева енергия, като са проска-
ли чертежите на двора!? Компютри зърнахме по-късно – те 
бяха или машини съветско производство, с размери на гар-
дероб, или родните „Правец 8“, по пъргавина почти побра-
тими на градинския охлюв. Те се променяха, за да дойдем 
до днешното време, когато техническото чудо се превърна 
в масова потребност, която не само информира богато и 
пребогато, но и като че ли тя формира живота на млади-
те с техния начин на мислене и поведение. Понятията за 
най-обикновено общуване са други – комп, мишка, лаптоп, 
линк, сайт, блог, таблет, смартфон, интернет, сканинг, прин-
тер, Скайп... И това само за малко повече от половин век!

Безспорно, различен беше животът преди 60–70 годи-
ни. Не само споменатите чудеса липсваха, но посочването 
им е достатъчно ярко, за да се очертае другата динамика 
на бита. Дори не е необходимо да прибавим автомобила и 
кухненските машинарии във всичките им разновидности. 
Скоростта беше друга, а и времето стигаше. Налагаше се 
бързо приспособяване към шеметно променящи се усло-
вия, които ни заобикаляха, и се постигаше благодарение на 
безценната човешка способност за адаптация.



ПОМНЯ ПЛОВДИВ
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Безпощадното рушене и прекрояване 
в центъра на Пловдив

В началото на четиресетте години на миналия век за съ-
ветник в Общината е бил поканен немският специалист с 
име проф. Херман Янсен. След като се запознал с величие-
то на Пловдив, след като побродил по стръмните калдъ-
ръмени улички на Стария град и потънал в лабиринтите 
на „Капана“, той отсякъл, че каквото и да се предприеме в 
централната част на града, добро няма да се стори. Събо-
реният калкан ще открие друг зад него, от събарянето на 
следващия ще се получи същото и т.н., и т.н. Според него 
този уникален град трябва символично да се покрие със 
стъклен похлупак, за да се гарантира неговото съхранява-
не за поколенията, а новото развитие на Пловдив да поеме 
посока на юг, докато естествено и безконфликтно градът се 
слее с подстъпите към планината.

Точно през петдесетте години на миналия век управ-
ниците предприеха ужасяващи стъпки и нанесоха непо-
правими поражения на градския център. Тогава тръгваше 
мегаломанската мода в градовете да се оформят някакви 
грамади по подобие на каменните мастодонти, обсебили 
софийския център. Само че в центъра на София след бом-
бардировките по време на войната имаше повече руини, 
отколкото здрави сгради, а в Пловдив всичко си беше за-
пазено и читаво. Двете бомби, паднали на „Иван Вазов“ и 
няколкото други в покрайнините, не бяха нанесли видими 
поразии на центъра. Поразиите ги започнаха велможите от 
партийните комитети.
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Как изникна „Тримона“

Kаре от жилищни сгради, магазини, работилници и гаражи 
беше сринато и предоставено за строежа на представите-
лен хотел на града. Кварталът даваше началото на ул. „Ка-
питан Райчо“. В челото се открояваше красивата къща на 
Хаджи-Калчовата фамилия. Пред нея бе добре поддържан 
магазин за месо. Навътре имаше къщи, работилници, доста 
примитивни авторемонтни ателиета...

Всичко рухна едно подир друго.
През есента на 1956 г. тук изникна хотел-ресторант 

„Тримонциум“. Нека бъдем честни – радвахме се, защото, 
първо, името някак си се връзваше с локалното пристра-
стие към всичко пловдивско, още повече то не беше напри-
мер „Сталин“, „Червеноармеец“ или нещо подобно.

Не, не се усмихвайте недоверчиво, разсъждавайки, че 
този писач съвсем се увлече. По-възрастните хора вероятно 
си спомнят, а младите едва ли знаят, че през 1953 г. Варна 
беше преименувана на Сталин, със същото име бе „удос-
тоен“ и връх Мусала, и язовир „Искър“ стана „Сталин“, и 
Бунарджика стана хълм „Сталин“, и булевард „Витоша“ в 
София стана „Сталин“. Малко по-рано Перник беше вече 
Димитрово, Шумен – Коларовград... после Карлово стана 
Левскиград, Сопот – Вазовград, а Карнобат – Полянов-
град?! Дори тунелът под Трихълмието носеше името „Ге-
орги Димитров“?! Скимне ли им нещо на другарите пар-
тийни велможи тогава, никой не беше в състояние да го 
възпре, за да не се случи.

Вероятно затова нашето поколение твърде бързичко 
възприехме хотела и си го „обменяхме“ в лафа помежду 
си с простичкото „Тримона, майна“. Пък и ни допадна. В 
сладкарницата, срещу дребни стотинки, музикалната кутия 
можеше да ти поднесе приятни парчета, низвергнати от ре-
пертоара в другите заведения. Дори и срещу това малко 
удоволствие се надигна властови вой. В неделя предобед 
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салонът се пукаше по шевовете, та беше голяма сгода, ако 
успееш да влезеш, после да намериш някъде свободен ня-
кой от тежките тапицирани столове и в крайна сметка да се 
вместиш на масата на някоя компания от филибелии, както 
би ги удостоил Евгений Тодоров. 

Представителният хотел „Тримонциум“ 
скоро след завършването му

Още по-сложно беше на входа за ресторанта вляво. Там 
стоеше страж в черно-бяла униформа, който те посрещаше 
с неумолимия въпрос: „Ще вечеряте ли?“ Ако си неопитен 
и отговориш „Не“, просто трябва да забравиш за влизане. 
Ама може да си с нагласа да се наквасиш яко, без да ядеш – 
не, не става – явно си сбъркал паролата. Е, ако преминеш 
успешно контролата, хубавото беше, че дори в тежкарския 
ресторант менюто се побираше само на една страничка, та 
причина за дълбок размисъл при заформяне на поръчката 
съвсем не съществуваше. Кебапчета, кюфтета, пържола, 
най-луксозното – мешана скара, и толкоз.

Пиячката също бе по-особена. За разлика от днес, беше 
особено непрестижно да се пие гроздова ракия. За плодо-
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ва – да не говорим. Как можеш да харесваш такова „ка-
руцарско“ питие??? Цокни си сливова, мастика, мастичка, 
смесена с ментичка, коняк... за да разбереш за какво става 
дума. Много вървеше конякът. В началото бе „Златна кот-
ва“, по-късно се появиха екстрите със звезди – „Слънчев 
бряг“, „Плиска“, „Преслав“, „Поморие“...

Тогава се пръкна едно пловдивско изобретение – питие-
то, наречено „манджа“, със следната рецепта: сто грама ко-
няк, изсипан във водна чаша, се смесват със съдържанието 
на малка бутилка кока-кола. Пие се лекичко като разхлади-
телна напитка, а те удря където свари. Прекаляването има-
ше кошмарни последствия, но кефът някъде извън Плов-
див да си поръчаш „манджа“ и сервитьорът да те гледа не-
доумяващо беше несравним с нищо.

Още един случай на поднасяне по пловдивски:
Бяхме в барчето на витошкия хотел „Морени“. Пловдив-

ска мъжка компания, маниаци по автомобилизма – неделя, 
по обед.

Един от масата, събрала пловдивчаните, поръчва на сер-
витьора да донесе цигари „Родопи“.

Категоричният отговор, поднесен небрежно, е: „Немаме 
„Родопи“.

Следва ново питане: „А „Слънце“ имате ли?“
Очакван отговор: „Немаме „Слънце“, наблягайки, че 

имат само западни марки и че изобщо българските цигари 
са под нивото на заведението.

Нов въпрос: „Е, тогава какви марки имате?“
Отговор: „Имаме „Кент“, „Камел“, „Честърфийлд“...
Сломеният клиент пловдивчанин заключава смирено: 

„Хай, остави“, но само след миг извиква: „А случайно да 
имате „Нъ Въ“? (Целенасочено, съвсем примитивно е про-
изнесена марката западни цигари „Ейч Би“ (НВ) или по-
българено ХАШ БЕ.)
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Сервитьорът машинално отговаря „Немаме“, спира се, 
усеща се за уловката, обръща се към компанията и призна-
ва: „Вашата мамка, майнички, пак ме наденàхте на гвоз-
дей“.

През 1957 г. всички абитуриенти на града ни събраха на 
традиционния абитуриентски бал в ресторанта и в слад-
карницата на „Тримонциум“. Организатор беше Градският 
комитет на Комсомола. Че кой друг да бъде по това време? 
Събирането на едно място сигурно е целяло по-лесното 
следене за прояви на упадъчно увлечение по пагубното за-
падно влияние в музиката, танците, разговорите, поведе-
нието...

Едно непрограмирано съвпадение обърка тогава про-
грамата на нашето знаменателно събитие. В късната вечер 
се появи самият Тодор Живков, обикалящ страната с деле-
гация от Молдовската ССР, начело с колегата му, другаря 
Зиновий Тимофеевич Сердюк. Всичко се обърна с главата 
надолу. Няма абитуриенти, има партийни величия. Добре 
че другарите не се бавиха много, та след тях бързо се въз-
станови красотата на абитуриентските преживявания.

Ние, също както сега, направихме продължение на не-
забравимата нощ. Е, не бяхме се нацелили към Кушада-
съ или към Халкидики, нито дори към Слънчев бряг или 
Пампорово. Такива проекти тогава бяха недопустими и в 
най-развинтената фантазия. Отидохме наблизо, в Бресто-
вица, на гости на съученичката ни Митка. Бяхме десети-
на души. Посрещнаха ни на горния етаж на модерната им 
къща, върху тапицирана с кожа мебелировка. Нахвърлихме 
се на разкошното им вино. Забравихме, че все още сме да-
лече от наложителното уважение към вълшебната напитка. 
Подредихме се както не трябва. В това време се прибра ба-
щата на Митка – уважаван винар-технолог, много кротък и 
разбран човек. Поогледа ни (представяте си каква картинка 
сме изглеждали) и без много приказки потърси транспорт 
да ни проводи.
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Лятоска, свечери ли се, нямаше по-голямо удоволствие 
от това да седнеш в градината на хотел „Тримонциум“. 
Чудесна проектантска сполука бяха амфитеатрално раз-
положените в четири посоки тераси, долу завършващи с 
малко водно огледало, стреха за оркестър и дансинг. Около 
дансинга тогава засадиха тънички фиданки и те, милите, 
малко преди да ги отсекат след години, заради тоталната 
и безразсъдна реконструкция, бяха станали вече солидни 
дървета с красиви корони. Как ли са имали секачите сърце 
да замахват с брадвите? 

Източната част на разкошната лятна градина на „Тримона“

Тук сме се кефили на Леа Иванова и Ахинора Куманова, 
на загребския квартет „М“, на нашите виртуози от „Джазът 
на оптимистите“... А към музикантите от постоянното със-
тавче се включваха и оркестранти от градския симфоничен 
оркестър во главе с бай Цачо на барабаните, цигуларите 
„Златното циганче“ и Венец.

Както във всяко емблематично пловдивско местенце, и в 
„Тримона“ се забелязваха интересни фигури.
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Много симпатичен и чудесно обслужващ беше „махале-
нецът“ от улица „Иван Вазов“, който се казваше Людмил 
Ковачев. Когато попаднехме в поверения му район, вина-
ги се радвахме на особено внимание, нещо, което рядко 
се срещаше в подобно общуване. От един такъв контакт 
с него е останало удивлението от споделеното за седемте 
километра път с пълна табла или без нея, които изминава 
келнерът през работния си ден.

Помним и друг образ от заведенията. Името му беше 
бай Ахмед. Обикаляше между масите и с типичен дрезгав 
глас повтаряше напевно: „Цигааари, фастъъъчки“. Винаги 
официално облечен, със зализана с брилянтин назад коса, 
доста мазничък, той носеше неизменно в ръката си сан-
дъче с капачки, изработени от месингови ленти със стък-
лени стенички. Дори и досега, в нашата все по-оредяваща 
среда, когато се подхване вечната тема „Тримона“, все ще 
се намери някой, който проточено да пропее: „Цигааари, 
фастъъъчки“. 

Легендата бай Ахмед с неговото напевно 
„Цигаааари, фастъъъъчки“
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И други герои се изявяваха от персонала на „Тримона“ – 
Ванчо Пикека, Гошо Спиридонов, Гоцака, винаги усмих-
натата церберка на входа на сладкарницата Мама Данче и 
други, и други.

Епизод от битието на „Тримона“ се носеше от уста на 
уста години наред. Една екскурзоводка водила група ту-
ристи от СССР, но в този случай само от жители на сред-
ноазиатските републики, т.е. такива, които век след век, 
поколение след поколение са отглеждали чай и само чай. 
Виждали са тонища чай на купища, в чували, в торби, в 
бохчи, но откъде да знаят, че се сервира в пакетче. Сутрин-
та, когато сядат на закуска, виждат в чинийката някакво 
хартиено пакетче, закачено на връвчица с картонче накрая. 
Да де, ама откъде милите труженици да схванат, че това 
точно е чаят. Какво са виновни, че дори землякът им Джу-
гашвили (Сталин) не ги пожали в сатрапските си мании и 
ги потискаше колонизаторски.

Екскурзоводката решава да се изгаври гадно с неинфор-
мираността им. И им демонстрира да лапнат пакетчето с 
чай, връвта с етикетчето да виси на бузата им и да отпиват 
глътки гореща вода. Колко пъти сме си представяли глед-
ката: седнали, горките, да закусват, на бузите им висят ети-
кетчета и те сърбат гореща вода!?! Не зная точно какво е 
сполетяло шегаджийката екскурзоводка, но допускам, че 
не е дочакала вечерта като служителка на „Балкантурист“.

Кофти хумор!
Без да изглежда заядливо, но ще спомена за младите, че 

и тук, при изкопа за основите на хотела, е блеснала високо-
стойностна археология. По онова време обаче беше доста-
тъчно от Комитета да скръцнат със зъби и на пазителите на 
древното им оставаше единствено възможността да козиру-
ват и да си затраят. Че как някакъв си камънак може да спре 
строежа, да забави плановете ни, отсичаха властимащите и 
плахите претенции на специалистите рухваха безнадеждно.

Много приятно беше във „Винарната“ на „Тримона“, 
особено когато там работеше неповторимият майстор на 
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всякакви мезета и най вече на ястия от дреболии бай Кун-
чо. Да си поръчаш бумбар, език, плетеничка чревца, дала-
че, шкембенце на масло и какво ли не още, а и да не си 
оближеш пръстите – е, не става. Много пъти сме водили 
гости на града за проба там, най-често предпазливо са под-
хождали към първото вкусване, а после от тях не можеш да 
хванеш ред да си повториш поръчката. Точно заради това 
находчивите пловдивчани лепнаха на заведението непри-
нудено името „Бумбарника“ и то си остана през годините 
в приказката на хората, дори и след като кръчмето беше 
сринато, за да се освободи място на огромното казино.

Около „Тримона“

Около „Тримона“ започна да става тясно. Ден през ден дой-
де някой важен гост с кола, няма къде да я спре на тясната 
уличка „Капитан Райчо“ или в късото джобче пред входа. 
Нямаше къде да се развихрят салтанатите на местните вел-
можи при посрещане на някоя височайша „братска“ деле-
гация. А в онези времена други, освен „братски“ делега-
ции, въобще не ни сайдисваха. „Дрешката“ на хотела ста-
ваше все по-тясна. Тогава за някакви подземни начинания 
нито можеше да се каже, нито и да се помисли. Че такива 
проекти и практики вече са осъществявани толкова често 
оттатък Океана, та и по-наблизо, не се знаеше и беше поч-
ти невъзможно да се научи. Имахме си „желязна завеса“, 
която ни предпазваше от подобни съблазни.

Ха, това не знаете ли – какво е Желязна завеса? Ще 
разкажа накратко – имаше тогава два свята, две Европи, 
две системи. Нашата, източната, т. нар. демокрация на-
чело със Съветския съюз („Тва пък какво беше?“ – стига 
вече, ще кликнете в нета и ще разберете!) и западната – от 
Титова Югославия до Острова. Ние бяхме напълно изо-
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лирани. Още нямаше телевизия, но радиото се заглуша-
ваше най-редовно от мощни бучащи инсталации, всичко 
западно беше гнило и упадъчно, да слушаш дори западна 
музика беше осъдително, да носиш тесни панталони беше 
чуждопоклонничество и се наказваше с нарязване на са-
мата улица, а дългите коси подлежаха на прокарване на 
една-две деруги с машинка по тях, които тутакси те праве-
ха смешен. Грижейки се за нашето спокойствие, партията 
(тогава имаше само една, ако не се брои верният сателит в 
лицето на земеделците) не допускаше никакво надникване 
оттатък, за където се носеше лафът, че по улиците било 
„кореком до кореком“. Та заради тази политика на тотал-
на изолация и на категорична недостъпност хората спо-
лучливо назоваваха разделителната граница между двете 
системи „желязна завеса“. Все пак като първоизточник на 
понятието се спрягаше името на Уинстън Чърчил.

Споменатите неудобства вероятно станаха причина да 
се започне едно поголовно бутане на сгради наоколо за 
разширение, в което колкото и да се напрягаш, не можеш 
да съзреш капка здрав разум. В началото с лека ръка беше 
сринато карето срещу хотела. Е, че в него влизаха къщата 
музей на музиканта Ангел Букорещлиев, че там работеше 
все още Цар-Симеоновата баня, че имаше още много жи-
лища, като Табаковата къща, фамилната къща на Кабаива-
нови, модерната, почти нова къща на фамилия Вулеви (по 
това време обсебена от десенемето) и още други, но какво 
от това? В разразилото се „цунами“ рухна Цар-Симеонова-
та баня. Така я наричаха филибелиите, въпреки че по това 
време понятията цар, кмет, полицай бяха абсолютно табу 
и ако някое „будно ухо“ чуеше употребата им, нищо добро 
не чакаше този, който ги е изговорил. 

Малко по-късно рушителите на съвременен Пловдив се 
преместиха от другата страна на „Тримона“. Някой хвър-
ли око на терена в началото на нечетните номера на улица 
„Иван Вазов“. Там дотогава намираше място професио-
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нално девическо училище, а на ъгъла пред него грабва-
ше погледа магазин за зеленчуци и плодове с оригинална 
витрина, обливана постоянно от течаща вода. На № 3 съ-
ществуваше едноетажна сграда с интересна архитектура. В 
нея някога се помещаваше Пловдивският клуб, разбира се, 
със стаи за игра на карти, с билярдна, със зала за приеми. 
Зад зданието на клуба се устрои лятно кино, мисля, че се 
наричаше „България“, после стана някакво стрелбище, а 
сградата се насели от ДОСО (Доброволна организация за 
съдействие на отбраната). Партерът на следващата къща се 
заемаше от сладкарница и книжарница.

Решено беше теренът да се разчисти, за да се въздигне 
дом на БКП. Дотогава партийните комитети заемаха сгра-
дата на бившето Немско училище, пак на улица „Иван Ва-
зов“. Случаят пращи от символика, нали! И както ставаше 
в подобни случаи, строежът се начена тутакси, работеше се 
трескаво и безпроблемно, така че много бързо се издигна 
едно високо тяло с формата на изправена кибритена кутий-

Червеният площад с дареното от Кудоглу здание 
за обществени нужди

3*
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ка. За да се внесе поне малко атмосфера в студенината на 
вътрешността ѝ, пловдивските художници получиха анга-
жимент да се развихрят. И те го сториха – както можеха и 
както подобаваше на таланта им. В ниската част се откри 
концертна зала. Нейното оформление и съоръженост с не-
обходимите инсталации никога не бяха в ред и никога тя не 
предложи удобства за основното си предназначение. Доста 
дълго след официалното откриване, което бе с участието на 
великия Николай Гяуров, щастливците, посетили концер-
та, споделяха, че едва са издържали задухата.

Другото каре, това около 
кино „Септември“ („Капитол“)

Разрушителният поход срещу централната част продължа-
ваше. Явно никой не знаеше, не помнеше или просто не се 
съобразяваше със съветите на проф. Янсен за посегател-
ствата към ядрото на града, които не можеха да имат раз-
умен край. Понеже ще става реч за карето пред сегашната 
Община, сигурно мнозина ще реагират, като се мотивират, 
че сега има повече въздух, че фонтанът е много красив, че 
„Копчетата“ са любимо място за социални и емоционални 
контакти, че гълъбите се установиха трайно и без уплаха 
тук, поднасяйки допълнителен колорит, и т.н., и т.н. И те 
ще имат своето право, което изисква уважение. Но от дру-
гата страна, нека ги наречем „янсенците“, ще защитават 
тезите за плътността на строителството в градския център, 
за оформения архитектурен облик, за съхраняване на ис-
торията, и то не без свое основание. Още повече че и в 
следващите разкази ще се открояват доста мащабни и като 
че ли без особен замисъл посегателства към строеното в 
миналото. Това беше характерна особеност на начинанията 
на тогавашната градска (или партийна) управа. Воден от 
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всичко тук посочено, ще се огранича само в обрисуване на 
въпросното каре преди неговото тотално разрушаване.

Около шейсетте години градът се блокира от обекти в 
самия център.

Подхвана се поголовното срутване на посоченото каре 
между „Гурко“ и „Патриарх Евтимий“ пред сградата на 
сегашната Община. Не блестеше с някакви особени забе-
лежителности тази градска част. Изключение може би пра-
веше челната сграда към Главната, в партера на която се 
помещаваше Станчо-Ивановата аптека, запомнена с голе-
мия термометър и барометър, окачени на фасадата. Много 
често минувачи надигаха глави с поглед към уредите и със-
тавяха шумно метеопрогнозата.

В долепената до нея ниска къща, на ъгъла с „Гурко“, 
работеше бръснаро-фризьорски салон. Една личност от 
персонала заслужава повече внимание и уважение поне 
от градското футболно общество. Става дума за винаги 
усмихнатия, дребничък арменец Хари Узунян. Не съм му 
бил клиент, за да имам впечатления от професионалното 
му майсторство, но неведнъж съм го наблюдавал като съ-
дия по футбол и съм категоричен, че като такъв той беше 
подчертан новатор.

Малко отклонение от темата. У нас дотогава (края на 
50-те години) на футболните мачове се реферираше по ко-
ренно различен начин. Главният съдия се движеше по тъч 
линията пред централната трибуна, срещу него двамата 
му асистенти заемаха места в двете половини на отсрещ-
ната тъч линия. Появи се понятието „диагонална систе-
ма“ за рефериране и първият съдия, който започна да я 
прилага в Пловдив, беше именно Хари Узунян. Така бе 
назован начинът, по който съдиите работят и понастоя-
щем. Близостта до топката, към която се стремеше рефе-
рът, понякога създаваше проблеми, предизвикващи под-
биви от страна на зрителите. Веднъж топката ще уцели 
съдията и пасът „ще отиде на вятъра“, друг път съдия и 
играч ще се сблъскат и пр., и пр. Истина е, че дори днес 
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има случаи на неприятни за съдиите и играчите ситуации. 
А тогава всичко беше ново, непривично, непознато, но в 
крайна сметка се наложи трайно. Затова внедрителите му 
заслужават уважение.

След внушителната сграда, която „приютяваше“, както 
вече стана дума, една от големите аптеки на града, фасадата 
на карето се допълваше от ниската постройка на сладкар-
ница „Букет“ и – след коридора към киното – една паянто-
ва сграда заобляше връзката с улица „Патриарх Евтимий“. 
Тази постройка имаше своето странно място в центъра. 
Изгради се като книжарница на БКП (Българска комуни-
стическа партия). Отвън беше облицована с шперплато-
ви листове, боядисани, разбира се, в натрапчиво червено. 
Вътре беше пълно с партийни писания, като се започне от 
томовете на Маркс, Енгелс, Ленин и Сталин (още нашият 
Тато не беше прописал) и се приключи с книжлета „На-
ръчник на агитатора“. Книжар беше един човек със строга 
осанка, с масивни очила и по геомилевски паднал, силно 
прошарен перчем – изобщо с вид, отговарящ изцяло на 
обстановката и на длъжностната характеристика. Не зная 
по каква причина, пък и тогава нямаше откъде да се знае, 
но предназначението на сградата изведнъж коренно се про-
мени. Книжарницата се закри, а сградата беше превърната 
в заведение за бързо хранене, иначе казано – кебапчийни-
ца. Подчертавам, че в него никога не е имало столове за 
посетителите и затова, колкото е погрешно да се нарича 
в спомените „бирария“, толкова точно и навременно беше 
наименованието, поставено на заведението от филибелии, 
а то беше „Кракмаг“. Щом вече имахме Нармаг, Хоремаг, 
Стройматметиз и какво ли още не подобно, защо да няма 
Кракмаг. Велик е градският гений! 

Ясно беше, че вътре има голяма скара и от нейната вен-
тилация или нейната липса непрекъснато се бълваха ми-
ризливи облаци. Затова из района цял ден и до късна вечер 
се разнасяха дим и миризма на апетитна скара. Мила про-
винциална картинка!
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Южната част на карето беше доста зловеща. Старите 
къщи, заели място точно срещу управлението на „народ-
ната“ милиция (днешната Община), приютяваха милицио-
нерски служби, в които по разни поводи се привикваха 
заподозрени или просто набелязани за разпит. Знам го от 
собствен опит, ето защо споменът за това място е повече 
от тягостен.

На север беше далеч по-весело и приветливо. До тротоа-
ра се нареждаха файтоните от най-реномираната пиаца. Тук 
човек най-лесно можеше да се добере до лукса „файтон, 
теглен от два коня“. Малка, но постоянна вадичка, „под-
държана“ от кончетата, се стичаше до бордюра, остра ми-
ризмица се разнасяше наоколо, особено през горещините, 
а колоритът се допълваше с дремещи в очакване на клиен-
ти файтонджии на каприте. Скромна бакалница допълваше 
патриархалния сюжет.

В средата на карето намираше място киносалонът „Сеп-
тември“, някога именуван „Капитол“. Подходите към него 
бяха два: единият през пасаж откъм Главната, другият от 

Кракмагът на Главната и трите комина на скарите
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„Патриарха“. Този, вторият, подход към киното си имаше 
трайна емблема. Там, зад своята сергия неотлъчно стое-
ше колоритният продавач на семки сакъски и фъстъци (не 

Продавачът на семки Капрела „оцветяваше“ подхода 
към кино „Септември“.
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помня дали тогава вече беше усвоено „цъкането“ на слън-
чогледово семе – мисля, че това стана по-късно) с име Кап-
рел. Наченатата разруха принуди човечеца да премести 
търговията си пред дома „Тракийски юнак“, тогава превър-
нат в Окръжен съвет по физкултура, а сега – Телевизионен 
център.

Самото кино беше скърцащо, задушно, въобще дос-
та примитивно, но това не пречеше там да се прожекти-
рат привлекателни ленти. В спомените е останал филмът 
„Бандита“ с Амедео Надзари. Касата беше отстрани, в 
дворчето, билетите бяха с цени, както навсякъде: 1,60 за 
първите два-три реда, по-нататък 2,40, в дъното и на бал-
кона – 3,20 лева.

С това затварям кратката снимка на някогашното каре.

За ъгловите сгради на кръстопътя 
между Главната и „Патриарха“

На срещуположния ъгъл на Кракмага се разполагаше старо 
здание, изпъкващо със своята изисканост. Представям си, 
че като Граждански клуб преди в него е имало и билярдна, 
и стая за разговори, и помещение с маса, покрита със зеле-
но сукно, с подразбиращо се предназначение. По времето, 
което се опитвам да възстановя, на етажа бяха устроени 
зали за различни културни прояви. Незаличими са спо-
мените от годишните музикални продукции на ученици 
от Музикалното училище, провеждани точно там. И име-
на съм запечатал: Тошко Кювлиев, Гошко Петров, Стойка 
Миланова, Марче Груева, сестри Пееви, Емичка Хазарян, 
Марето Самоковлиева, Славянка Влахова, Надя Тикларова, 
Джото Панайотов и др., и др. Този род прояви май почти 
липсват в дневната програма на днешното младо поколе-
ние!
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На партера беше разположен ресторант с неслучайно 
име – „Културна среща“. Много приятна атмосфера, про-
чута кухня, благородно обслужване. Но забележителното 
за това място беше друго – присъствието почти всяка ве-
чер на достолепния деец на музиката г-н Петър Караджи-
ев. За него се запазваше масата в дъното, вляво от входа. 
И сега виждам снежнобелокосия, почитан в обществото 
човек, винаги строго облечен, с чаша вино пред себе си и 
много често с уважил го приятел до него.

Има още нещо, когато става дума за „Културна среща“. 
По това време играехме баскетбол в юношеските отбори 
на „Ботев“. Може би спортен парк „Република“ фокусира-
ше нашите спортни увлечения, но това е тема по-нататък. 
Като спортисти на „Ботев“ бяхме уреждани от незабрави-
мите Бъча и Бат’ Динчо Кичука да се храним именно тук, 
на обед и вечер, по време на лятната подготовка.

Какво се случваше вечер? Тръгваш да сториш тегел по 
чарка (в превод от филибелийски: едно преминаване по 
Главната от Пощата до „Джумаята“ и назад) и срещаш 
приятели, още по-желано, приятелки. Получаваш предло-
жение да се спретне нещо за вечерта, ти се съгласяваш, но 
небрежно поставяш условие: „След половин час, защото 
съм на вечеря в „Културна среща“. Скромно оглеждаш учу-
дените, понякога и малко завистливи погледи на околните 
и се отправяш към ресторанта. Там те посрещат с такъв 
ихтибар, че сам се питаш: „Кой съм толкова?“ А за вкусно-
тиите да не говорим. Толкова неща съм опитвал през годи-
ните, но никъде другаде не съм хапвал с върховна наслада 
например задушеното заешко, което предлагаха тук.

И това здание не издържа! Срутиха го заедно с още две 
зад него, за да освободят място за новата версия на хотел 
„България“. С риск да бъда сочен като консервативно мис-
лещ или по-жестоко – като носител на тъпи, ретроградни, 
старчески разбирания, никога няма да приема скучната 
фасада на новия строеж в замяна на красивото оформле-
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ние на ъгъла с къщата на Гражданския клуб. Остана да ѝ 
се възхищаваме от пожълтелите снимки.

Неотдавна прекосявах Централния площад. Вдигнах по-
глед на север и пред очите ми „блеснаха“ калканите – и 
този на началната къща вдясно, и другият – до хотел „Бъл-
гария“. Дори опитите да се маскират с рекламни материа-
ли или с по-трайни, почти художествени пана не постигат 
никакъв резултат. Освен че стават повод да се сещаме за 
мъдрия проф. Янсен – „Калканът калкан открива и така до 
безкрай!“.

Ех, Янсене, Янсене, тъй си остана неразбран!
Импозантната дъ-

говидна сграда от-
среща, в която се 
помещаваше кино 
„Балкан“ (днес там 
се е наместило по-
редното казино), а в 
етажите се бяха на-
несли профсъюзните 
ръководства, също не 
се размина с префа-
сониране. Само че, 
за разлика от другите 
наоколо, това здание се надгради. Дали приятната тераса, 
с която преди завършваше горният етаж, беше по-красива 
от надстроения етаж и особено тежката козирка над него, 
нямам желание да налагам. Няма обяснение обаче защо 
градостроителите и краеведите избягват коментара на тази 
промяна. 

Само красивото здание на четвъртия ъгъл оцеля непо-
кътнато. То и днес ни радва с пищната си фасада и доброто 
ѝ поддържане. Тогава се отличаваше с популярно фото-
ателие на ъгъла, в което се изпълняваха всякакви снимки в 
стайна обстановка. Славеше се с добро качество и заради 
това бе търсено. Пък и беше на тиферич.

Красивата сграда на кино „Балкан“ 
някога изглеждаше така.
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Налага се да преминем за момент кръстопътя и да на-
влезем малко навътре по „Патриарх Евтимий“. Причина-
та е сладкарница „Марица“. Тя бе съвсем непретенциозна, 
разположена на партера или au rez-de-chaussée, казано по 
френски, а обзавеждането бе примитивно според нивото 
на онова време... Мястото ѝ беше точно срещу хотел „Бъл-
гария“. Доста време след събарянето ѝ беше паркинг за 
автомобили. Сега е издигнат двуетажен магазин. Старото 
заведение привличаше с нещо особено в атмосферата вът-
ре, затова трудно се намираха свободни места. Тумби уче-
ници често пълнехме сепаретата. Предлагаха разкошни си-
ропирани сладкиши – баклава, кадаиф, тулумбички. За да 
се изфукаме по момчешки обаче, в нашата поръчка винаги 
се добавяха сто грама шоколадов коняк. Даже понякога се 
палехме да повторим!

Покушението срещу незабравимата 
аптека „Марица“

Аптека „Марица“ бе прочута като едно от знаковите места 
в по-широкия градски център. Много често служеше като 
ориентир за срещи, като показалец за чаршията около нея 
или за насочване към близкостоящите съдебни инстанции. 
Беше така не заради това, че зданието се разполагаше на 
видно кьоше. Причината за известността на аптеката беше 
уникалното ѝ фасадно оформление. От позицията на човек 
без претенции на специалист, но с отношение към мате-
рията ще споделя, че винаги съм бил захласван от архи-
тектура, която е толкова характерна, че елегантно прави 
ненужни указателните табели. Заставаш пред релефните 
фигури, пред бюстовете в нишите, пред увитите змийчета 
в медицинските символи, пред гирляндите над прозорците 
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или венчетата под тях, и няма 
нужда да питаш къде е аджеба 
аптеката. 

Имаше и друг повод да от-
скачаме често до това място. В 
скромна стара сграда, долепе-
на до аптеката, се приготвяха 
и предлагаха много вкусни и 
разнообразни закуски. Стиг-
неш ли до ъгъла, погледът 
ти тутакси отскача отсреща, 
грабнат от леко запотената 
витрина, натрупана с какви 
ли не лакомства. Най-търсе-
ни сред тях бяха милинките и 
затова се знаеше – приядат ли 
ти се милинки, повод за коле-
бание нямаш, спускаш се към 
Марица!

Околовръст не блестеше нещо впечатляващо. Струва 
ми се, че карето затваряше някакъв хан, по-малко известен 
от другите. От тези, другите ханове, по това време още не 
бяха поразени само два – Панаир хан, близо до Марица, 
в подножието на пешеходния мост, и Кацигра хан, в дво-
ра на жилища на ул. „Райко Даскалов“. Мисля си, че поне 
първият от тях можеше да се съхрани с подходящо пред-
назначение, защото беше интересен и в добро състояние. 
Сега на неговото място, западно от пешеходния мост на 
Марица, събира пек и студ разпилян и неугледен паркинг 
за автомобили.

Намери се безсърдечен властник, който постанови да 
се посегне на аптеката и – както бяха привикнали – хай-
де и цялото каре до „Хан Кубрат“. Защо бе всичкото това 
безчинстване? За да изникне една грамада, замислена като 
жилищен блок, която никога няма да влезе в хармония с 
околността, и съм сигурен, че рано или късно ще дойдат 

Пищно украсената фасада 
на аптека „Марица“ 
грабваше погледите.
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по-добри времена и тя толкова ще дразни, че ще последва 
логично и заслужено съдбата на старата аптека. Вероятно 
за да бъде подигравката с паметта на хората пълна, в пар-
тера на грамадата сториха място за аптека, която нахално 
нарекоха „Марица“. Като че ли можеше да се намери дори 
прашинка общо между пищната похитена и безличната ѝ 
наследничка!?

Безистените по Главната

Като правя усилия да си припомня колко бяха безистените 
по Главната, не мога да не оценя, че и към тях отношение-
то е било твърде сурово. А те бяха интересни средища за 
контакти и търговия, особено през зимата и в дъждовните 
дни, за пазаруване, за услуги и за доста други занимавки.

Първият от тях беше вляво, близо след Площада. Попу-
лярен бе като безистен „Торино“ заради името на магазина 
за колбаси и деликатеси. Той работеше от времето преди 
1944 г. Имам детски спомени от него, които явно много са 
ме впечатлили, защото още намират място в съзнанието 
ми. Баща ни, когато ни разхождаше с брат ми по Главната, 
никога не подминаваше магазина „Торино“. Процедурата 
пред щанда беше приблизително следната. Татко поръчва-
ше едно „топло“ и едно „студено“, което за двамата мъже 
в бели манти, без много приказки, означаваше смеска от 
топли и от студени колбаси. Ние с татко продължавахме на-
вътре, преминавахме през малко сводче, затворено с кади-
фена завеса, украсена с пискюлчета, и сядахме в приятно 
заведение за аперитив. За нас, малчуганите, имаше сайдер 
в стъклена бутилка с порцеланова запушалка, а възраст-
ните си поръчваха малка чашка мастика с добро мезе. В 
това време пакетите с колбасите са приготвени, пийваме си 
питиетата, възрастните разменят някоя и друга приказка, 
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ставаме, взимаме покупките и поемаме към къщи. Силен 
социален контакт, нали?

Другият безистен беше днешният вход на Драматичния 
театър, кратък, незадънен както другите. Тук се намира-
ше бръснаро-фризьорският „салон“ на господин Аракел, 
работилницата за поправка на домашни уреди, най-вече 
примуси, и др. А на Главната, там, където днес е бързото 
хранене, беше магазинът на Яфата – за ядки и цитрусови 
плодове, и друг – за меса и месни изделия, май на прочути-
те Братя Матеви.

Малко по-нататък се разполагаше третият безистен. 
Днес мястото му заема внушително стълбище, което – за 
съжаление – не води до никъде. Много пъти съм си мислил 
за това колко малко усилия и ресурси са нужни, за да се 
отвори хълмът по-нагоре и така да се осмисли бетоновото 
струпване на пъпа на града. Смътен ми е споменът от този 
кът, но освен малка сладкарничка възстановявам магазина 
на симпатичния търговец г-н Апрахамян с оригиналното 
название „Магазин номер седем“.

Да се качим на Сахата

Сигурно авторите на идеята за стълбището „Каменица“ са 
замисляли удобен и съвсем кратък подход от душната през 
лятото Главна към сенчестия хълм.

Имаше случай, през шейсетте години, да се изкачим по 
този път заедно с младо семейство французи. Само след 
няколко минути бяхме сред китните цветни туфи, красиво 
оформени около алеята към кулата. Гостите се захласнаха: 
„Това го няма никъде другаде! Как така неусетно напуснах-
ме зноя на улицата и се озовахме в прохладна, изпъстрена 
с красиви цветя градина? Вие трябва да сте много горди с 
такава уникална възможност!“
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Дали бяхме горди, е трудно да се установи, но покуше-
нието срещу шапката на хълма, извършено скоро след това 
незнайно по какви причини, беше безобразно.

Някога между Часовниковата кула и върха на тепето се 
оформяше китна сенчеста площадка с фонтанче, с чешмич-
ка за питейна вода, с кокетна къщичка, за която се говоре-
ше, че приютявала скаутите, преди да забранят дейността 
им. Младежите се свързвали с колегите си, заели места на 
Бунарджика, ползвайки свой своеобразен език (като: чи-
кирлики, чикирлики, чао, чао, чао). На днешните млади в 
подобна ситуация въобще няма да им потрябват никакви 
чикита-микита, а просто си набират на джиесемчето и за 
секунди са свързани. Времената се менят!

Източната част на площадката се заемаше от приятен 
ресторант. Обиколено от тераси, заведението предлагаше, 
наред с всичко според стандартите на времето, и уникален 
изглед към Трихълмието и градския център. Взривиха го, 
без много да му мислят. Защо ли – не се разбра. Мълвата 
спрягаше проект на уникално заведение според плановете 
на възникващите тогава фирми, впечатляващи с неограни-
чена свобода на действия и възможности. После се чу, че 
се намесили природозащитници и осуетили проекта. Фир-
мите изчезнаха така, както се пръкнаха, но никой нищо не 
предприе за облагородяване на района. Резултатът е един – 
мястото е неугледно, пустеещо. Дали там няма място за 
площадка с цветя, пейки и уреди за наблюдение, каквито 
по широкия свят има над далеч по-незаслужаващи внима-
ние обекти?

На юг, където се намира върхът на хълма, нещата из-
глеждаха далеч по-сурови.

Един строеж стана причина за обезлюдяване на този 
връх. Територията трайно беше поверена на организациите 
по отбраната и сигурността и както се полагаше по тога-
вашните порядки, грижливо оградена с мрежа от бодлива 
тел. За да е всичко доизкусурено, пред входа висна стра-
ховит надпис: „Вход строго забранен. Стреля се без пре-
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дупреждение“. Без много шум и разбира се, без никакво 
обществено обсъждане на най-видното място се издигна 
обемиста, но грозна сграда, набучена с множество антени. 
Тя и днес потиска величието на красивите скали.

Няма съмнение, че тази отвратителна измислица на ня-
когашния режим се вижда директно от прозореца на кмет-
ския кабинет. Дали някой от временните бащици на града 
не е усетил раздразнение в очите си, отправяйки поглед на-
татък? Едно е сигурно – когато и да се освободи скалистата 
снага на хълма от наложения ѝ товар, ще бъде видяно и 
признато!

Хайде на Стъргалото! Среща пред кабините

Типичен навик, влязъл трайно в битието на пловдивчани, 
беше онова уникално стълпотворение от хора на Главната, 
което ставаше всяка вечер – зиме и лете, пролет и есен – 
и което носеше различни имена: движението, стъргалото, 
чарка... Тук, при условие че понятието мобилен телефон 
беше съвсем непознато, се откриваше богата възможност 
да се срещнеш с приятели, да случиш на ново запознан-
ство, да се нагледаш на красиви момичета или просто да 
се поразходиш няколко пъти от Пощата до „Джумаята“ и 
обратно. Бе невъзможно да извървиш разстоянието и да не 
кажеш десетки пъти „Здрасти“. Контакти без аналог! Има-
ше си неписани правила на чарка – най-важното беше да се 
движиш вдясно, на изток, където се ориентираха пò така 
хората.

Дори когато пуснаха тролеите през Главната, Стъргало-
то упорито не им отстъпваше територия. Пък и водачите 
бяха спокойни и търпеливи. Ще дръннат да си проправят 
пътека, човешкият поток ще се раздели да им стори място, 
веднага след края на возилото хорското множество отново 
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ще се събере, но след стотина метра ще се наложи ново и 
ново повторение на действията. Нямаше ругатни, нямаше 
ярост – намираше се място за всички.

Нека бъдем точни. Беше дошло време, когато вече мо-
жеше да се разчита на телефон – от тези, стационарните, 
разбира се, но предоставени за обществено ползване. В 
подножието на часовника, монтиран на Пощата, бяха по-
ставени няколко телефонни кабини за градски разговори. 
Срещу стотинки! В началото бяха 2 стотинки, после извед-
нъж скочиха на 5 стотинки. Помня със сигурност, защото 
работех в завод „Балкан“ и там получихме спешна поръчка 
да ерозираме петица върху двойката на табелките за теле-
фонните автомати. Кабините пред Пощата бяха място, на 
което се уговаряха стотици срещи. Искаш ли да видиш ня-
кого, достатъчно е да предложиш: „Пред кабините“. Ама 
кои кабини, ама къде се намират – повод за подобни въп-
роси нямаше.

Темата за телефоните повика желанието ми да разкажа 
как с акраните ми кодошим днешните млади, да са живи и 
здрави! Двама насрочват среща сега, разбира се, по джи-
есема. За нея са необходими най-малко три разговора. Пър-
вият – разбират се къде и кога да се видят. Вторият, поло-
вин-един час преди времето за среща, да потвърдят дали 
остава уговорката. Третият е най-забавен, защото е най-из-
лишен. Вече на мястото на срещата единият набира номера 
на близкия си с въпроса: „Къде си?“ Другият му отговаря: 
„Аз те виждам, обърни се, ще ме видиш и ти“. Станаха три 
разговора. Понякога са и повече. След като в джобчето ти 
кротува това чудо – мобилният телефон, давай на сигурно. 
Леле, как ли сме се засичали в предджиесемното време?!

В предджиесемната ера на човечеството, респективно 
на пловдивчаните, за да се направи среща, беше от лесно 
по-лесно, защото мястото беше предварително известно 
и не подлежеше на коментар. Остава да се закове часът 
и – готово. Вече споделих: сигурно стотици, че и повече 
се срещаха всяка вечер пред кабините. Ако разполагаш с 



Помня Пловдив 49

време, тук можеш да проследиш интересно явление. Около 
кръглите часове и половинките им настава струпване на 
хора, уговорили среща, те, за радост или грижи, се откри-
ват и си поемат по пътя. След това настъпва рязко намаля-
ване на калабалъка и на следващата половинка или цял час 
цикълът се повтаря отново.

Чаровникът Гешо Груда и жълтият булгаралпин, разперени 
един върху друг

Едно допълнение към краските на това много пловдив-
ско място „пред кабините“. В редицата на „незабравими-
те образи“ в града имаше запазено място младеж на име 
Гешо Груев – Груда. Момче от сой, самият той красавец, 
с нещо подчертано привлекателно в осанката си... Почина 
без време, за съжаление. Сред качествата, притежавани в 
изобилие от Груда, в никакъв случай не беше амбицията 
за кариерно извисяване. Дефекта си той компенсираше със 
способността всичко, с което се захване, да му „иде отръ-
ки“. Развихряше се само и единствено в подозрителния за 
милиционерството частен сектор. Започна да произвежда 
пластмасови дреболии, увлече се по химикалките, специа-
лизира се в рекламни подложки за бутилки... Имаше оба-
4*



Юлий Славов 50

че едно занимание, което никога не изоставяше – изпит-
ваше нескрито удоволствие да дразни всячески органите 
на властта. А поводи за това дал господ. Потекло буржоаз-
но, красива външност, изявено самочувствие, натрапчиво 
присъствие, готов да не си поплюе в приказките – когато и 
да го закопчееш, ще бъде късно. Гонеха го, изселваха го... 
Гешо си остана същият до края.

Защо го свързах с телефонните кабини? Защото едно от 
ярките му проявления да дразни властниците беше надве-
чер да спре точно пред кабините яркожълтия си булгарал-
пин (повече от ясно е, че няма да бъде москвич или запоро-
жец, още по-малко очаквано е цветът му да бъде невзрачно 
сив например), да прикове погледите на хорското множе-
ство, да слезе от колата, да се облегне небрежно и да се 
прави, че чака среща. Добре го умееше, много му допадаше 
на чаровника, а многобройните му врагове сред властници-
те се пукаха от яд.

Сигурно усещате, че колкото и да коря разрушителите 
на градския център, стане ли дума за картината и атмо-
сферата на това място, за уникалното вечерно струпване на 
хора, за очакваните и непредвидени срещи, умилението ми 
не може да бъде скрито.

На Стъргалото със задача

Предстои ни да направим поредния тегел. Срещата е стана-
ла и тръгваме. Този път обаче мисията е коренно различна. 
Няма да се отдадем на занимателен разговор, на закачки и 
шегички, а внимателно ще наблюдаваме, ще „надникваме“ 
и ще припомняме знакови места по любимия маршрут.

На левия ъгъл се е ширнала книжарницата за съветска 
литература, добила гражданственост с име „Съветската 
книжарница“, а също така я наричаха „Руската книжар-



Помня Пловдив 51

ница“. Държим да бъдем честни и да не отричаме, че за 
много хора това беше необходимо и желано място по ред 
причини. Тук можеше да се намерят произведения на све-
товни автори, разбира се, на руски, но тогава ползването 
на този език беше широко популярно. Намираха се и цен-
ни издания на професионална техническа литература и на 
практични справочници. За тяхното набавяне действаше, 
макар и елементарна, система за поръчване. Можеше да се 
попадне и на добре направени репродукции на класически 
и модерни художници (над бюрото ми още виси „Люби-
телка на абсент“ на Пикасо, с която сме неразделни повече 
от петдесет години). Не на последно място – цените се ре-
дуцираха по 0,8 направо от рубловата корична стойност на 
книгата и така ставаха повече от приемливи, а обслужване-
то беше с непозната другаде вежливост.

Отсреща, на десния тротоар, се намираше магазин за 
хранителни стоки и питиета, който се знаеше от хората 
като „военната кооперация“. Защо ли? Ами там, доколкото 
ми е известно, военните влизаха често, вадеха някакви кар-
ти и пазаруваха свободно срещу примамливи отстъпки. То 
и за нас, простосмъртните, цените бяха съвсем достъпни. 
Запомнил съм цената на бутилка – половинка, водка „Сто-
личная“ – 1,73 лева! Защо ли точно тази стока е останала в 
паметта ми ?

Пак прекосяваме Главната (внимание, огледай се, може 
да приближава тролейбус!) и ето ни в музикалния магазин 
с управител Янко Райчев, където се предлагаха инструмен-
ти, нотни албуми, та дори понякога и грамофонни плочи с 
класическа музика. Безспорно е, че за пловдивчани инте-
ресът към музиката беше подчертан. Ето още един факт в 
полза на това твърдение. Само на двеста метра по-нататък 
(след кино „Република“) действаше успешно още един му-
зикален магазин с управител Аргир Аргиров. Хайде сега 
кажете, че в годините на нашата младост са липсвали при-
ятели на класиката! 
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На отсрещния ъгъл срещу Янковия магазин (сега е ап-
тека от популярна верига) можеше да се закупи билет или 
карта за спален вагон за влака – там беше едничкото за гра-
да бюро за железопътния транспорт. През сезона на отпус-
ките още в малките часове на нощта тук настъпваше трай-
но стълпотворение. Народът търсеше отрано решение на 
проблема с извозването си до почивните станции, а най-по-
пулярният начин за придвижване беше несъмнено пътува-
нето с влак, макар невинаги удобно и леко поносимо.

Една година, в навечерието на първомайските празници, 
група студенти пловдивчани решават да се приберат от Со-
фия, където учат. Но как да се снабдят с билети за влака? 
Младоженката на един от младежите предлага решение: 
днес бях на профилактичен преглед и ми издадоха бележка 
за бременност. Ще използвам привилегията си и ще взе-
ма билети. Така и станало. Отишли на площад „Славей-
ков“, където се намираше едно от двете столични жп бюра. 
Опашка от поне стотина души се е проточила на тротоара. 
Младото момиче пристъпя към входа, показва документа 
на първите в редицата и те, макар с неохота, ѝ отстъпват да 

С радиоапарат „Симфония“ Янко Райчев опитва да развърже 
кесията на човека с ватенка и ушанка.
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влезе. Проблемът е решен, биле-
тите са в ръцете ѝ, но на изхода 
изнервен софийски отворко я ог-
лежда проницателно от горе до 
долу и я закача: „Другарко, вие 
от снощи ли сте бременна?“ Да, 
ама последва непринудено об-
ръщане и спокоен отговор: „Не, 
от тази сутрин“. Софиянецът е в 
туш. Както се казва: търкулнало 
се гърнето, намерило си похлу-
пака.

Неволите по времето на то-
талния дефицит бяха безчет, но 
имаше тръпка, когато откриеш 
начин да ги преодолееш! А сега 
какво – резервираш си за миг в 
мрежата, без да усетиш кефа от 
постигнатото.

Пак на този тротоар се намираше голям магазин за пла-
тове (магазин „Багра“), където продавач беше достолепен 
възрастен човек, името му беше май Захари или Запрян 
(дано още по-възрастните от мене уточнят), с права про-
шарена коса, сресана назад, с добре поддържан буен, си-
во-бял мустак и с рядко срещано тогава качество да загова-
ря клиентите, да ги консултира, докато стигнат до покупка. 
Доста куриозното явление за онази действителност си има-
ше обяснение. Всяка неделя този продавач можеше да се 
срещне я на „Здравец“, я на Студенец или на Бяла черква, 
я на Безово или на Гонда вода, че и по-далече. Планинар 
човек, широко скроен и с приветлив характер – друг не би 
могъл да бъде!

До него, по някакъв значим партиен повод (такава беше 
практиката), се преустрои магазин за хранителни стоки, 
нарекоха го Гастроном. Лъснаха едни големи стъклени 
вит рини, между тях заблестяха масивни колони, изобщо 

Стотина метра 
по-нататък Аргир 
Аргиров предлага вносен 
акордеон.
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невиждан разкош, който може да се допусне само в пред-
конгресно творение. Е, дойде време витрините да се пълнят 
със стока, което беше най-трудното занимание при зашеме-
тяващото нямане. Пък и не иде в такъв бляскав магазин да 
зареждаш рафтовете само с бутилки оцет примерно.

Следваше западащият ресторант „Молле“, овреме пре-
именуван „Република“.

А едва ли има пловдивско заведение с такава богата ис-
тория. Какви ли срещи са се състояли тук, какви ли лич-
ности и особи са предавали колорит на ресторанта и на хо-
тела... Но вече се бяха появили „Тримонциум“, „Марица“, 
„Бунарджика“, няколко уютни места в Стария град, така че 
съдбата на „Молле“ изглеждаше предначертана.

Пак прекосяваме и стигаме до първото от четирите кина 
на Главната. Да, на Главната (пропуснах, беше преимену-
вана на „Васил Коларов“), в продължение на двеста-триста 
метра се намираха кината „Капитол“ (тогава „Септември“), 
срещу него – най-модерното, „Балкан“, днес с обезобразе-
на входна част и характерно за прехода ново предназначе-
ние, после отсреща „Пикадили“ („Република“) и накрая, на 
левия ред – „Екселсиор“ („Христо Ботев“).

Равносметка в сегашно време: от четири действащи на 
Главната киносалона днес единият не съществува, а други-
те три са с рязко изменено предназначение. Времената се 
менят.

Темата за влечението на хората към киноизкуството в 
предтелевизионното черно-бяло време е била дискутира-
на от големи капацитети и у мене липсва самочувствие да 
се меря с тях, затова се ограничавам само в разходката до 
техните порти.

Има нещо дребничко, но любопитно, останало ми като 
спомен за кината от средата на миналия век. Пред всяко 
кино задължително висеше поне едно табло със затворен с 
телена мрежа капак, а вътре се нареждаха с рекламна цел 
няколко снимки от филма, който се върти (един филм се 
прожектираше една седмица – от понеделник до неделя, 
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по четири-пет пъти на ден. Ако има интерес – обявата, че 
филмът продължава втора седмица, беше най-голямата 
му реклама). Винаги обаче една от снимките на таблата 
се отличаваше с растер върху цялата ѝ повърхност. Обяс-
нението е лесно – така художниците на кината постигаха 
ръчното прекопиране на снимката върху голямото платно 
над входа, с което се привличаха посетители. Такова беше 
състоянието на фототехнологиите, че трудът на художника 
беше непреодолим, а той си търсеше и намираше по-лес-
ния път към целта.

След киноскока, който току-що направихме, ще се вър-
нем малко назад, за да отбележим друг знаков магазин – 
спортния. Намираше се непосредствено след хотел „Бълга-
рия“. Предлагаше не особено богат асортимент от спортни 
стоки, но привличаше интереса пропорционално на ха-
рактерната за онова поколение пристрастеност към спор-
та. Тук можеха да се намерят уреди, екипи, топки и пр., 
предимно произведени в софийското предприятие „Спорт-
пром“. Докато едно лято на витрината се появи чудо неви-
дяно – български кецове, продукт на Завод за гумени изде-
лия – Световрачене. Че нямаха нищо общо с рядко вижда-
ните китайски и американски кецове, това беше безспорно 
така, но все пак бяха кецове. Между галошите и цървулите, 
които произвеждаха, хората от Софийско решили да проб-
ват и друго. Добре са се сетили!

По-нататък един магазин твърде куриозно и днес напом-
ня за някогашното си съществуване – „Дрогерия Моллов“. 
Още се вижда релефният надпис на фасадата вдясно – 
„Дрогерия“.

Това е мястото, от което собственикът Николай Моллов, 
полезно подкрепян от фамилията си, предлагал разнообра-
зие от лекарствени и хигиенни препарати и пособия. Той 
по-рядко се е задържал зад тезгяха, защото е разчитал на 
близките си и преди всичко на благородната си съпруга. 
Свободата му е осигурявала време и възможности да по-
казва и развива вродения си ексцентризъм. Всяка есен той 
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е резервирал една ложа за всички премиери през сезона на 
Драматичния театър. Самият г-н Моллов, с небрежно раз-
пиляна начупена коса и закрепени на върха на носа кръгли 
очилца, твърде лесно грабвал вниманието на аудиторията. 
Мало и голямо се захласвали бързо по уменията му да при-
влича околните.

Спомням си от детските ми години неговите фокуси да 
изтегли с ръце безопасна игла или кибритена клечка, за да 
ги „уголеми“, а всъщност скришом, пред захласнатите ни 
очи, заменяше едно малко с друго голямо предметче. Фо-
кусът беше сполучлив, публиката шашната, целта бе по-
стигната: Тоя чичо няма грешка!

В дрогерията „чичото“ много умело боравеше с „разтега-
телни“ клещи, с които сваляше стъкленици от най-най-гор-
ните полици, най-често по искане на съпругата му – леля 
Цветанка.

Срещу дрогерията обширният магазин на Радомирови 
предлагаше вълнени платове. В този бранш се споменава-
ха с уважение фамилиите на Толев, Мильонов, Стайнови, 
Радомирови...

Пак се отправяме към „Джумаята“, за да надникнем в 
Показния магазин за плодове и зеленчуци, на ъгъла сре-
щу Галерията. Да, да, няма грешка. Правилно се наричаше 
„показен“, защото в него доста повече се показваше, от-
колкото продаваше. Портокали, банани, сушени смокини, 
кокосови орехи... Цени също показни, по-скоро неприлич-
ни. Хората влизаха, пооглеждаха, помирисваха чудесното 
цитрусово ухание и... обратно към вратата. Все пак само 
там и още един-два пъти годишно в предприятията, по спи-
сък, направен от профгрупорга (още един соцбисер, нали), 
се докопвахме до килограм портокали или връзка банани, 
достатъчни по-скоро да ги опиташ, отколкото да им се на-
ситиш. Заглеждам се сега в купчините тропически плодове 
по пазарите и отново се сещам за Желязната завеса.

След Показния магазин се намираше зала с често сменя-
що се предназначение. Ту изложбена площ, ту търговска, 
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представете си, за автомобили. Известно време там крася-
ха витрината един вартбург и един москвич, като че ли про-
дажбата им беше свободна и не се налагаше многогодишно 
чакане, докато ти излезе номерът.

Голям смях падна обаче през есента на 1969 г., когато в 
същата зала бяха подредили изложба „за дейността на на-
родната милиция, посветена на 25-годишнината от девето-
септемврийската победа“. Съвсем несъобразително някой 
беше допуснал на лично място да се набиват на очи фо-
токопия на факсимилета от разпитите в съда на арх. Боян 
Чинков – феноменалния майстор на „тънки“, но остро хап-
ливи вицове. Причината за това безумно решение със си-
гурност не е била желание да се популяризира уникално-
то творчество на архитекта, а по-скоро – липса на гънки в 
горния етаж на организаторските глави. И представете си – 
снимките бяха в достатъчно добро качество, за да се четат 
текстовете по тях без проблеми. Това, което не се знаеше от 
неговите шедьоври, тук се прочете и тръгна от ухо на ухо. 
Кой ли е бил този умник, допуснал големия гаф?

В съседство беше многоетажният магазин „Нармаг“, 
където твърде често можеше да се попадне на дефицитна 
ризка, фланелка, пуловерче и тем подобни. Не, не маркови, 
къде отивате? В смразяващия дефицит за маркови не мо-
жеше и дума да става. Пък и за добро, тогава никой не се 
наемаше да предлага имитации на световни марки, които 
днес ни заливат. От особена важност беше условието да 
разчиташ на познат отвътре в магазина. За нас в „Нармаг“ 
такава беше Весето. Подчертано приветлива и усмихната, 
тя смогваше да ни открехне още с появяването ни пред 
щанда, че е заделила нещо интересно и не бива да препи-
раме. Идваше удобният момент и харесаната стока беше в 
чантата ни. Така до другия път!

Два магазина след „Нармаг“ са свързани със скъпи спо-
мени – единият за електроматериали и уреди, като освен 
това бе и представителство на фамозната фирма „Филипс“, 
изпълнявано от инж. Трифон Трифонов, възпитаник на 



Юлий Славов 58

университета в Карлсруе, и другият за търговия с вълнени 
платове – на много известната казанлъшка фамилия Стай-
нови. Погледнете нагоре и вижте внушителната Стайнова 
къща, кацнала на най-високата точка на Таксим тепе, за да 
получите възприятие за хоризонтите на действия на фами-
лията. Днес тя е основно ремонтирана, но за съжаление, 
без някои от първоначалните ѝ красоти. Настъпи обаче 
безогледната национализация и от двата представителни 
магазина и помен не остана.

По-нататък се помещаваше друго знаково заведение, 
т. нар. Млечен бар. Не се запечата в паметта нито с кой знае 
каква обстановка, нито с отличаващ се асортимент, ни със 
запомнящо се обслужване... Но имаше нещо друго, което 
го превръщаше в магнетично привлекателно място. Тук, 
най-често на чашка кафе, гарнирано с цигарка или лулич-
ка, сядаха видни поети, писатели, музиканти и разбира се, 
прочутите художници от Пловдивската група. А тя, група-
та, беше всепризната у нас и често дори границите на стра-
ната не побираха таланта на творците, числящи се в нея. 
Няма да се опитвам да ги изброявам, те достатъчно ярко и 
трайно са в сърцата на ценителите. Ще отбележа само едно 
име – това на Златю Бояджиев, който там беше постоянно 
присъствие. Седнал някак си напрегнато, накриво, той ся-
каш постоянно търсеше поза, в която да потиска мъчещата 
го болка. Кепето, силно килнато настрани, не слизаше от 
главата. На рамото му беше провесено нещо между чанта 
и торба, където от време на време ровеше с все още служе-
щата му лява ръка. В даден момент се опитваше да изрече 
нещо и по-младите му колеги учудващо добре го разбираха 
и му отговаряха, засвидетелствайки голямото си уважение 
към уникалния творец. Мястото му беше винаги на масич-
ка до витрината, срещу барплота. Дълго време след като 
напусна този свят там никой не заемаше неговия стол, а на 
плота лежеше некрологът му до ваза с цветя...

Нима това духовно средище не заслужава тук да се по-
стави надпис, възпоменание на славното минало?
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Промените, следващи през годините, доведоха до невъз-
вратимо заличаване на две знакови пловдивски места, за 
които ми е много мъчно – Млечния бар и кръчмата „Плов-
див“ по-нагоре до градинката (сега там продават чинии и 
ножове). Места с история, места, тясно свързани с душев-
ността на поколението, места от пловдивски по-пловдив-
ски!

Точно на отсрещния тротоар по време на поредното пре-
устройство на един от магазините се откри добре запазен 
релефен надпис – „Моралията“ (подобен на надписа „Дро-
герия“, за който вече стана дума). „Разкритието“ предиз-
вика силни вълнения у пловдивската бохема от близкото 
минало, защото се оказа, че това е мястото на някогашна 
квалитетна пловдивска кръчма.

В края на Главната, в партера на Деспотовата къща, се 
намираше популярната сладкарница „Монблан“. Различ-
ното от другаде беше, че в нея винаги можеше да се хапне 
паста със същото наименование.

Тук някъде беше немаркираният край на „тегела“, което 
означава обръщане и отново напред. Ние ще си позволим 
малко продължение. Ще прекосим „Джумаята“ (велико-
лепният фрагмент от Римския стадион още не беше открит 
и мястото си беше просто един площад, леко наклонен към 
реката), за да стигнем до така известните Хали. Нашите 
пловдивски многострадални хали! Исторически не му вър-
ви на това място. Някога първенците на града са преце-
нили, че оловните покривни плочи на уникалния Куршум 
хан са прекалено тежки, за да се поддържат от крехките 
каменни устои. По тази причина, след поразиите, нанесе-
ни на сградата от земетресението през 1928 г., изравнили 
със земята импозантния хан и на неговото място изгради-
ли многофункционалното здание на Халите. Дълги годи-
ни под техния покрив, при съвсем прилични условия, сред 
много въздух и светлина се въртеше търговия с меса, риби, 
колбаси, консерви, хранителни стоки... Намираше се време 
и за разкошния вицаджия арх. Чинков да си поиска поло-
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вин „хрушчовка“, вместо да каже свинска глава, а отсреща 
продавачът да пребледнее, аха-аха да изпусне сатъра. Кол-
кото и да бяха оскъдни изброените продукти, шансът да 
се открият беше най-голям в Халите. В подземните поме-
щения действаше огромен за времето си хладилник. Дойде 
обаче най-новата генерация управници, със съгласието на 
които това приятно пространство беше натъпкано до та-
вана с етажи, стълбища, ескалатори, асансьори, магазини, 
павилиони и какво ли не. Прогониха простора, въздуха и 
комфорта да се разхождаш из сградата.

Е, хайде, съгласете се, че на това място никак, ама никак 
не му върви, макар че е прекрасно!

Деловата ни разходка по протежението на „тегела“ при-
ключи. Връщаме се назад и още около „Нармаг“, най-мно-
го около Показния, за да се притурим към многолюдието и 
да подновим чарка...

Да влезем в „Капана“

Преди много години в апартамент из покрайнините на Со-
фия поредният нескончаем, целонощен разговор бе на тема 
„Капана“. Наложи я домакинът – големият поет и големи-
ят пловдивчанин Иван Теофилов – Свежо. Поводът – из-
ключително тревожен. Дочул отнякъде, че пловдивските 
управници кроят унищожаването на целия квартал и на 
негово място да издигнат огромен ПУМ (пловдивски уни-
версален магазин). Такава мода се беше заформила. След 
ЦУМ защо да не се появят ГУМ в Габрово, ВУМ във Вар-
на, ШУМ в Шумен, БУМ в Бургас... Нали разбирате, че 
моловата одисея не е от вчера.

Свежо, с неповторимо майсторство, заразказва за мно-
гобройните си разходки из криволиците на квартала. За 
онези малки къщички, плътно долепили се една в друга, за 
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тесните улички, кръстосващи се под причудливи ъгли, за 
безбройните работилнички, за известния писоар, издигащ 
се на лично кьоше и подчертаващ, че в района място за 
жени няма. Питахме се един друг кой ли е кръстникът, дал 
името на квартала? По-сполучливо от това трудно би могло 
да се измисли.

Силно развълнуван от разказа на поета, не се бавих и 
още при първото прибиране в Пловдив влязох в „Капана“. 
Дълго обикалях и се впечатлявах от уюта, от странната, 
хем спокойна, хем делова, атмосфера. Една до друга, тесни 
и неугледни, но неспирно действащи стругарни, тенеке-
джийници, ковачници, ключарници, леярни и сред всички 
тях – прочутата работилница за заварки. Прочута не само 
с качеството и разнообразието на предлаганите услуги, но 
преди всичко с това, че майсторката беше жена и ателието 
се наричаше находчиво „Жената“. Тя се беше осмелила да 
наруши мъжката претенция за непристъпност в квартала, 
нещо повече, беше съумяла да превърне непривичния за 
занаята си пол в най-голяма своя реклама.

Дори да е клише, добре е да се знае, че „Капана“ дълго 
време беше ковачница на изпълнители за пловдивската ин-
дустрия.

Неотдавна „Капана“ бе видимо променен, за съжале-
ние – в ущърб на уникалността и колорита му. В източната 
и северната му страна изникнаха панелни грамади, които 
никога няма да се впишат в типичния за квартала облик. 
Вътре в него се допусна твърде голямо количество стъкла-
рия, която също променя към по-зле характера на средата.

Все пак, за собствено утешение, можем да си мислим на 
какво би заприличало мястото, ако някога се беше изпъл-
нил проектът ПУМ!

Няма да забравя разказа на моя колега от завод „Бал-
кан“ Лазар – един „събуден“, инициативен и технически 
начетен човек, с когото обичахме често да чукнем чашки 
и да се надприказваме. Нееднократно ми е повтарял исто-
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рията, както обикновено се случва в такава обстановка, но 
не затова съм го запомнил – други неща са ме впечатлили 
в него.

Лазар бил на 14 години, живеели в „Сарай кър“ и един 
ден баща му го привикал и му заявил: „Момчето ми, твое то 
учение беше дотук. Стига ти толкова. Утре сутринта оти-
ваме в „Капана“, предавам те на един майстор занаят да 
овладяваш“.

Така и станало, приел го майсторът и му наредил: „Тук 
ти са метлата, парцалът и кофата. Сутрин идваш преди нас, 
измиташ работилницата, премиташ отпред тротоара и го 
напръскваш с вода. Дойдем ли ние, трябва да е чисто и про-
ветрено. Един ден да не си смогнал – грабваш си чукалата и 
да те няма“. Захванал се Лазар, метял, чистил, кафе на май-
сторите носел, но крайчецът на окото му бил винаги към 
машините. Случило се, че на един от струговете се въртяло 
нещо интересно и Лазар втренчено се загледал. След миг 
получил як ритник в задника. Бил майсторът, който му се 
сопнал: „Какво си се зазяпал, нямаш работа тук, рано ти е 
още. Първо се научи да се трудиш, на занаята времето само 
ще дойде“.

След три години обучение в „Капана“ Лазар започнал 
работа като стругар в ДИП „Балкан“ и неговият майстор-
лък на машината беше неоспорим до последно, въпреки че 
вече беше израсъл в йерархията.

Днес кварталът „Капана“ е неузнаваем! В резултат на 
инициатива на млади хора с подчертан интерес към пуб-
личните изкуства и положителния отзвук от страна на ръ-
ководството на Община Пловдив през 2015 г. забележител-
ният квартал беше преустроен. Занаятите изчезнаха, а на 
тяхно място се развиха особено привлекателни обекти за 
контакт, приятни преживявания, шумни тостове, вкусно 
похапване, изобщо сладки часове, без никакво съмнение.

Добре е, че тази идея получи, без забавяне, чудесна 
реа лизация. Добре е, че инфраструктурата на квартала не 
беше засегната и реално „Капана“ си остана какъвто бе, 
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та с основание беше съхранено оригиналното му име. Не 
е добре, че на занаятите, обслужвали огромно количество 
хора, дали професионални знания също на мнозина и съх-
ранили историческия облик на отрасъла, безцеремонно и 
незаслужено се обърна гръб. Вярно, не ставаше дума, слава 
богу, за строеж на ПУМ, за което стана приказка по-горе, 
но занаятите заслужаваха поне малко внимание. Мисля си 
дали в партерите на „полегатите“ жилищни блокове, из-
дигнати в североизточния ъгъл на квартала, не би могла да 
намери място музейна сбирка с две секции – документал-
на и действаща!? Тук през годините се пробваха какви ли 
не предназначения: бакалница, зарзаватчийница, винарна, 
агитпункт, китайски ресторант... та защо да не намери мяс-
то едно предизвикателно съчетание на днешното с минало-
то и с още по-миналото?!

Тунелът под Трихълмието

Тук ще иде реч повече за съзидание, макар че и то си беше 
интервенция в снагата на Трихълмието. След като веднъж 
се посегна на градската твърдина, спиране не можеше да 
има. Пробиването на тунел беше наложително, колкото и 
съоръжението да не пасваше на патриархалния пейзаж, 
царстващ в района. Задаваше се бурна автомобилизация 
и някъде трябваше да се поеме стремглаво нарастващият 
трафик.

Работата по обекта започна с поголовно разчистване на 
подхода към северния вход, което означаваше бутане на къ-
щите от „Чифте баня“ до Тунела. Тук се установи и ръко-
водството на строителството.

Ще обясня защо така отчетливо помня подробности, 
свързани с пробиването на Тунела. Причината е, че негов 
ръководител беше мой много близък роднина, на когото 
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лично дължа най-добрите моменти от съдбата си – инж. Бо-
рислав Славов.

Една нощ, през пролетта на 1949 г., той се прибра от 
работа в два часа след полунощ. Всички се разбудиха, и 
децата не правеха изключение. Цветът на дрехите му не 
можеше да се определи – целият беше в сиво-бял прах. На-
бързо ни разказа как през деня усетили, че много скоро два-
та подхода на миньорите ще се срещнат и всички решили 
да не спират, докато не постигнат пробива. Имаше някакъв 
обичай, когато пробиващите усетят близост от двете стра-
ни, да извадят от джоба си постоянно висящата там лъжица 
и да започват да почукват скалата с нея. От кънтенето са се 
ориентирали колко е останало между двата фронта и така, 
все по-нетърпеливо, са ускорявали пробиването. Подобна 
възбуда е обхванала в онази нощ всички, които са се боре-
ли със скалата на Трихълмието. И продължили да къртят, 
докато двата пробива се срещнали...

Доста време ми трябваше, докато отново дойде сънят. 
Бях превъзбуден от току-що чутото. И познайте към кое 
небе съм полетял, когато на сутринта вуйчо ми (инж. Б. Сла-
вов) с типичния за него стил небрежно подхвърли: „Аз от-
ново отивам на Тунела, бако, искаш ли да дойдеш с мен?“ 
(Бакото в случая бях аз, а това му беше неговото най-мило 
обръщение.) Не усетих как се приготвих и тръгнахме към 
Градския народен съвет – в сегашната сграда на полицията 
на „Княз Богориди“. Излезе един човек с къдрава коса и 
тънки мустаци – после разбрах, че това е самият предсе-
дател на ГНС (Градския народен съвет) – Пловдив (сега се 
казва кмет) Иван Перпелиев. Поздрави вуйчо ми за успеха 
и с една лъскава победа (за който не знае – това е първият 
съветски лек автомобил, произведен след войната) продъл-
жихме към Тунела. Поискаха да влязат до отвора. За ра-
дост, взеха и мен! Закрачихме от камък на камък, опирахме 
се на скалите, разчитахме на оскъдното осветление и така 
стигнахме до целта – отвора, при който се бяха срещнали 
миньорите от двете страни посред нощ. Самата дупка не 
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беше по-голяма от детска главичка. Не зная точно къде по 
дължината на Тунела е било това място, но отворът някак 
си ярко светеше. Допускам, че дотам са стигали лъчи на 
пролетното пловдивско слънце. Следваха поздравления 
към присъстващите миньори и обещания от тях за скорош-
но пускане в експлоатация на Тунела.

Само че този момент закъсня с години.
Строежът беше прекратен по неизвестни причини и 

едва след десетина години се заговори за неговото подно-
вяване. Прокарването му отваряше градската магистрала 
към Марица.

Дори след влизане в редовна експлоатация Тунелът пак 
създаваше доста дертове на градските власти. В него се 
стичаха вадички вода постоянно, независимо дали навън 
вали или не. Дълго време се търсеше изолация от съдържа-
нието на отпадни ями над него и резултатът все не идваше. 
Стигна се до абсурдния знак за ограничение на скоростта 
на тролейбусите до 15 км/час. Крайната мярка се наложи, 
тъй като при всяко откачане на прътите на градските вози-
ла облицовката от пластмасови листове някъде се повреж-
даше и течностите рукваха. Години изтекоха, преди да се 
стигне до сполучливото решение.

Сега Тунелът ни служи вярно, без отказ се експлоатира 
от автомобилите, дори пешеходци набират смелост да го 
преминат, което не е забранено, но не е и най-приятното 
преживяване.

Централният площад (тогава наричан 
Червен) нараства на шир, но губи от уюта си

Цялата страна бе обхваната от надпревара в центровете 
на големите градове да се оформят огромни площади. За 
знойните пловдивски лета това беше разминаващо се с 
5*
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разума начинание, откъдето и да го погледнеш. Но има ли 
решение – било то хитро или тъпо – няма коментари, след-
ва изпълнение. Тогава беше така. В това начинание се из-
върши едно от най-кощунствените посегателства на онова 
време. Без капка срам и уважение към жеста на дарителя 
Димитър Кудоглу се разруши зданието, залепено към юж-
ния калкан на Централна поща, за да се открие възможност 
за нейното разширяване. Имам усещането, че едва сега се 
осъзнава величието на делата, осъществени от благород-
ника Кудоглу. Доста късно! За зданието на площада, даре-
но от него, е писано немалко. Ще допълня, че модерната 
за времето лекционна зала на партера със стилна дървена 
ламперия околовръст се наричаше Централен агитпункт и 
се използваше изключително за агитация и пропаганда на 
постоянно компрометиращия се строй. Горкият дарител! 

Иначе архитектурното решение на пристройката на По-
щата, издигната на мястото на срутения дом на дарителя, 
не е от най-сполучливите. Напротив, новото крило излъчва 
и днес хладина, типична за сибирските полета, но неподхо-
дяща за слънчевия Пловдив.

Площадът без Партийния дом, с изящната цветна леха 
на Цар-Симеоновата градина
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Хората очакваха, а специалистите бяха съвсем сигурни, 
че при изпълнение на изкопите тук ще грейне богата ар-
хеология. Така и стана. Изникнаха великолепия! Само че 
възникна една наглед лесно преодолима подробност, която 
всъщност бе по-важна и по-ресурсоемка от самите разкри-
тия. Как да се експонира богатството? Археологията изиск-
ваше обгрижване, за което, оказа се, ние сме неспособни. 
Допусна се изящните каменни дантели, стройните колони 
и всичко намерено в пластовете на историята да бъде об-
сипано с бурени и боклуци. Какво се предприе? Част от 
тях безпардонно бяха погребани отново с няколко камиона 
пясък. Затова и днес ме стряска сериозно ентусиазмът, с 
който се подхващат нови и нови интервенции към древ-
ните пластове, като че ли сме променили поведението си, 
гражданската си позиция или безразличието си към ванда-
лите. Дали?

И в този случай решението за разширение на площада 
беше чисто партийно. Някаква пошла традиция, другарите 
се надпреварваха всяка година най-високото държавно ве-
личие – Тодор Живков, да повежда дипломатическия кор-
пус в град, който най-много е лъснат. Така ми се струва, че 
се стигна и до тъпото бетониране на пловдивския площад. 
Свързвам деня с неотклонимата директорска заповед в за-
вода, където работех, по средата на работния график, да 
бъдем изведени от предприятието на площада. А той вече 
беше станал толкова огромен, че сигурно са трябвали ма-
щабни усилия „да се изведат“ достатъчно трудещи се на 
митинг за височайшето посещение на Живков, придру-
жаван от дипломатите. За пловдивчани остана споменът 
за реда красиви декоративни дървета, широкия тротоар, 
ниската оградка с железен парапет и накрая разкошната 
цветна алея. Всичко беше превърнато в бетон, постлан с 
каменни плочи.

Стъпили сме на площада, нека припомним някои съби-
тия, на които това място ставаше арена, и поводи за които 
по онова време се намираха често.
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През лятото на 1945 г., от посока „Джумаята“ към пло-
щада, се източваха дни наред войнишки колони, които за-
виваха преди Пощата наляво към казармите. Току-що беше 
приключила войната и нашите славни войници от Първа 
българска армия се прибираха. Множеството обхващаше 
двата тротоара, хората внимателно проследяваха потока с 
надеждата, че ще видят свой близък, оцелял в сраженията. 
Ние безпокойно очаквахме двамата ми вуйчовци, за които 
нямаше никаква вест.

Скоро на това място, подобно на арка, беше издигнат 
огромен сегмент от зъбчато колело, сигурно като символ на 
предстоящото социалистическо изграждане!?

Тогава се заредиха и лудориите, наречени манифеста-
ции. Естествено, те не можеха да бъдат други освен „ве-
личествени“, настроението на хората се определяше само 
като „празнично приповдигнато“, дирижираните възгласи 
на колоните се отразяваха единствено като „спонтанен въз-
торг на трудещите се“...

Четири пъти в годината задължително се организира-
ха подобни безумия: на 1 май – бойния празник на труда, 

Градските партийни величия приемат поредната спонтанна 
и непринудена манифестация.
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24 май – Ден на славянската писменост и култура, 9 сеп-
тември – празник на победата над фашизма, и представете 
си, 7 ноември – годишнина от ВОСР (сещай се какво оз-
начава, ако не можеш – питай)! Системата за изтезаване 
беше безупречно смазана. Ако отсъстваш – ще ти се върне 
тъпкано още при първия повод. Например кандидатстваш 
за нещо, но ако откажеш да носиш плакат, транспарант или 
знаме – мисли му, защото това е вражески акт. Ако не скан-
дираш определения възглас пред трибуната или не вдигаш 
ръка с усмивка – тежко ти, няма да ти се размине... И така, 
всяка година по четири пъти – само 24 май се приемаше 
като необходимост, защото дечурлигата винаги са били 
красиви и сладки, а поводът е наистина български. 

Дотам шествията бяха проникнали в битието ни, че пар-
тийните другарки даже специално шиеха тоалети, с които 
се контеха.

Сред тези площадни изхвърляния обаче през 1953 г. 
се преживя събитие, което надмина всички представи за 
блюдолизство и сервилничене. Почина Сталин – Йосиф 
Висарионович Джугашвили. Мало и голямо беше дове-
дено до стъписване, защото стриктно се следеше да не си 
весел и да не изразяваш радост по какъвто и да е начин. 

7 ноември 1970 г. – на Площада блика в изобилие радост 
и красота – чества се Октомврийската революция.
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Върхът беше нареждането да се отиде на поклонение пред 
Й. В. Сталин, което засягаше и нас – пепелчуците от на-
чалните училища. Разбира се, строени излязохме от учили-
ще, стигнахме площада и се присъединихме към колоната, 
проточила се по цялата му дължина. Пристъпяхме бавно в 
тишина и изисквана тъжна съпричастност. Да си призная, 
не знаех какво ни очаква и бях доста притеснен. Влязохме 
в денеато (през 50-те години Военният клуб в Пловдив бе 
прекръстен на Дом на народната армия – ДНА). Целият 
входен вестибюл беше в полумрак и обвит с черни и черве-
ни платове. Колоната бавно продължава хода си. Стигнах-
ме до входа на залата – и там полумрак, и там драперии... 
но и много, много цветя. И изведнъж, там горе, на сцена-
та, огромен гипсов бюст на покойника лъска с лаковото си 
покритие на оскъдните лъчи светлина. Пълно детско разо-
чарование от безсмислената, но помпозно нагласена ими-
тация на някакво поклонение. Но можеш ли да питаш за 
какво е всичко това?

Днес усилията да се върне идеята за цветя и дървета на 
площада звучат съвсем неестествено и несполуката им на-
вява само тъга у малцината, помнещи старото оформление.

7 ноември 1970 г. – смайващ текст на транспаранта. Третият 
отляво – Динчо Кичуков, не гледа правилно.
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Река Марица, когато все още беше река

Макар че водата открай време не е най-любимата ми среда, 
не може като филибелия да не съм се топвал във водите на 
нашата Марица, да не съм бил свидетел на поне едно кри-
тично покачване на нейните води. През петдесетте години 
започна опасването ѝ с яки каменни стени по двата бряга в 
чертите на града. Дотогава твърде свободно напролет води-
те напускаха коритото и живеещите наоколо си знаеха, че 
най-малко избите им ще плувнат във вода.

Имаше повече общуване между голямата река и хора-
та. Погледнеш ли водите ѝ, винаги ще мернеш някой каик 
да преодолява бавно течението, тикан по венециански, с 
дълъг кол от лодкаря. Няма грешка – каик, а не каяк. Така 
се наричаха дървените лодки, сковани от плътно нареде-
ни дъски, уплътнени с дзифт. Десетки имаше в чертите на 
града. Служеха преди всичко за два поминъка: риболов или 
вадене на пясък от реката. „Гарираха“ ги покрай брега, за-
вързани за побити в дъното колове. Остатъците от коловете 
в тези „гаражи“, за съжаление, понякога причиняваха теж-
ки наранявания на хвърлящи се във водите дечурлига.

В паметта ми изплува една случка с дядо Нако, прекарал 
живота си неизменно в къщичката си на маришкия бряг, 
там, където днес е разположен Университетът по храни-
телни технологии (както си го знаем ВХВП). Дядото меч-
таеше до последния си дъх да види голямата сграда като 
голям хотел, „гато го върнат заграбеното“.

Докато обработвал бахчията си, старецът бил настъпен 
от коня. На крака му се появила кървяща рана и мястото 
сериозно се подуло. Съседи съпричастно телефонирали на 
дъщеря му, за да дойде и да му помогне. Пристига бързо 
жената, вижда татко си да чопли нещо в лехите и хем се 
успокоява, хем ядосано го кара да разкаже случилото се. 
Дядо Нако описва премеждието, но по-важно е как при-
ключва то. „Като видях на какво заприлича кракът ми, как 
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се поду, па и кръвта не спираше – хич не се мотах и... право 
в Марица. Топнах крака във водата и стоях така сума вре-
ме. Като го извадих, подутината беше спаднала и раната 
се затворила, па и спря да ме боли. Оти маришката вода е 
лековита, от мен да го знаеш!“ Това беше реката за хората 
наоколо.

Много риба ловяха тук не само любителите. Друго мезе 
може да липсва в менюто на кръчмите по брега, но топя-
ща се в устата пържена маришка мряна – никога. Като че 
ли последният опит да се съхрани традицията се напра-
ви с построяването по това време на ресторант „Кемера“. 
Край него изградиха циментови резервоари, в които, при 
поръчка, отбиваха реката и събираха рибата. Това интерес-
но хрум ване скоро беше прекъснато от променената обста-
новка около шосето, довела до радикалната подмяна на по-
сетителите в заведението.

С риск да бъда обвинен във фантазьорство, ще споде-
ля още един спомен, свързан с Марица. В един слънчев, 

Каик с пътници плава по спокойните води на Марица 
(гравюра на Цанко Лавренов).
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но здраво студен зимен ден по обед прекосявам Главната и 
забелязвам необичайно оживление около кино „Републи-
ка“ и малко преди него. Виждам две-три каруци, от които 
свалят големи ледени блокове и по една талпа ги плъзгат 
право в избата на ресторант „Москва“, който преди носе-
ше името „Съединена България“. Там ги увиват със слама, 
съхраняват ги продължително и по този начин цяла година 
в заведението нямат проблеми с охлаждане на напитки и 
храни. С помощта на ледените блокове, доставяни ежегод-
но от реката, дълбоката хладна изба се превръща в огро-
мен хладилник. Днес, само 60–70 години по-късно, всичко 
това звучи нереално. Но ако въобще понятието хладилни 
витрини е било непознато, ако в града е имало само една 
фабрика за производство на лед, известна като хладилник 
„Черноземски“, ако от нея едни след други излизат каруци 
и камиончета, натоварени с калъпи лед, недостатъчни оба-
че да покрият растящите нужди, то тогава и най-причудли-
вото се очертава като реалност. Просто става дума за още 
един случай, в който Марица богато се отплаща за обичта 
на пловдивчани. Да де, ама защо сега реката не влачи леде-
ни късове дори когато силно застудее? Отговорът е елемен-
тарен – днес няма и следа от бистрата вода, която някога 
прекосяваше града.

За още една маришка отплата се сещам.
Благодарение на мощния ѝ отток подпочвените води 

дори доста далече от бреговете бяха високи, което пред-
лагаше несравними условия за отглеждане на зеленчуци, 
плодове, цветя... Прочуто с качеството си беше всичко, 
отгледано в бахчиите на запад: „Мараша“, Русин махала, 
„Матинчеви градини“ и оттатък в „Каменица“. Славата на 
овошките се носеше на север – от земите, отдадени след 
това за Панаира, и на юг – от кварталите „Остромила“ и 
„Беломорски“. А сред цветарите често се спрягаха имената 
на Филиповите с градини за отглеждане на холандски лале-
та там, където са тенис кортовете пред стадион „Пловдив“, 
и другите, Манафите, чийто чифлик със солидни парници 
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и най-разнообразни цветя по всяко време заемаше част от 
мястото на днешния голям жилищен блок срещу Област-
ната управа.

Такова земеделие иска много труд, много грижи, много 
вода. Помпите, колкото и лесна да им бе задачата заради 
високите води, бяха все още рядкост. Заради това доста до 
късно оцеля последното съоръжение, при което се впря-
гаше конската сила, за да изтегли водата от кладенеца до 
повърхността и да я насочи към напоителните вади. Нари-
чаше се „долап“ и представляваше една верига с тенекие-
ни съдове (долапи), която се въртеше непрекъснато под 
действието на конския впряг. Долапите загребваха вода от 
дъното, качваха я горе и при завъртането тя се изливаше в 
улей, водещ директно до вадата. Движението, както вече се 
разбра, беше грижа на дръгливо конче с превързани очи, 
което с часове крачеше около кладенеца и дърпаше гре-
да, впрегната за него. Да, ама гредата се върти по отвесна 
ос, а веригата – по хоризонтална. Техническият проблем в 
Древността е решаван с две кръгли дървени трупчета, по 
периферията на които са набити колчета. Последните до-
лапи вече бяха модерни – с отлети от чугун конусни зъбни 
колела.

Най-късно издържа долапът на улица „Младежка“, в ра-
йона на днешния пазар. Той все още действаше, кончето 
пак безропотно сновеше в кръг дори когато покрай него 
минаваха тролеите на „петицата“.

Маришките мостове

Над реката надвесваха снага четири моста – Старият, Но-
вият, Панаирният (след септември 1960 г.) и Железният 
(„Германският“).
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Старият беше останал от османско време. Чрез него про-
дължаваше Главната (след „Джумаята“ тя пак се наричаше 
„Райко Даскалов“) и стъпваше на „Карловска“ в „Кършия-
ка“. Не беше красив. Няколко неравномерно разпределени 
по дължината му опори носеха съвсем елементарна плат-
форма, а широчината на платното бе оразмерена по пове-
лите на отдавна отминали норми. Над него бяха опънати 
медните кабели на първата за Пловдив тролейбусна линия. 
И когато един от средните устои не издържа на напора на 
водата и се срути, две звена от платформата над него рух-
наха във водата. Провиснаха и кабелите на тролейбусната 
мрежа. Специалисти решиха, че не е разумно да се възста-
новява мостът и наредиха изцяло събаряне. Не узнахме ня-
кои от пазителите на старините да реагира на това реше-
ние и скоро Старият мост изчезна. Продължително време 
връзката с най-гъсто населената част на „Кършияка“ беше 
кошмарна. 

Новият мост (при „Герджика“) някога впечатляваше 
с красивата си конструкция (гравюра на Цанко Лавренов).
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Окончателното установяване на Панаира на север от 
Марица наложи ускорено изграждане на мост в непосред-
ствена близост до входовете. Като начало на строежа на 
моста се изгради помощно дървено съоръжение между 
двата бряга. Дълго то се радваше на голямо уважение от 
минувачи в двете посоки. Дори се наложи да противостои 
на поредното прииждане на Марица през 1957 г.

Това пределно повишаване на водата е свързано със спо-
мена за смело приключение на две момчета в ученическа 
възраст. Те се обзаложиха, че ще преплуват реката въпреки 
грохота и страшния вид на вълните, въпреки че по бурното 
течение се носеха дървета, части от каруци, животни... Но 
облогът си е облог. Хвърлят се те от южния бряг някъде 
до следите от турския мост и след много усилия и борба с 
потока на водата успяват да се доберат отсреща чак в под-
ножието на дървеното мостче. Смелчаци! Само който не е 

Строи се Панаирният мост. 
Вляво – спасителната дървена свръзка
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виждал разгневена Марица, той не би могъл да оцени под-
вига им, каквито и да са подбудите за него.

В западна посока се простираше Новият мост, свърз-
ващ бул. „Руски“ с „Кършияка“. Днес той е популярен като 
моста „Герджика“, по името на много известното заведе-
ние, допиращо северната му част. Имаше доста финес в 
иначе бетоновата му конструкция. Затова беше в очите на 
много пейзажисти, захласнати от летните залези на оглеж-
дащото се в реката слънце. Даже великият Цанко Лавре-
нов в красива гравюра е запечатал изглед на Новия мост, 
поглед нат срещу „Герджика“. При съвременната му рекон-
струкция, за голямо съжаление, от красивото му оформле-
ние не остана почти нищо.

Още по на запад желязна конструкция с жп линия 
свързваше двете гари на Пловдив. За добро или за лошо, 
отстрани на релсите беше монтирана тясна дървена пътеч-
ка. Какво точно е било предназначението ѝ, е трудно да се 
твърди. Може би за ревизия и поддръжка на моста, може 
би за контрол и охрана, не зная. Най-често, въпреки изрич-
ната забрана на предупредителната табела, по тази пътечка 
мнозина преминаваха от бряг на бряг и поемаха сериозен 
риск за здравето и живота си. Признавам, правил съм го 
и аз, много бе неприятно, когато те засече влак, особено с 
парен локомотив. Пък имаше ли футболен мач оттатък, на 
игрище „Марица“, движението ставаше толкова интензив-
но, че разминаването на потоците от хора в двете посоки се 
изпълняваше с опасни пируети над водата. Но при положе-
ние че другата възможност да преминеш през реката е чак 
при „Герджика“, рискът намираше оправдание.

През пролетта на 1957 г. реката се разля сериозно и до-
стигна на юг до „Орта мезар“ (днешните светофари на 
„6 септември“ и „Руски“).
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Цар-Симеоновата градина

Така се наричаше градината в приказката на хората, дори 
във времена, когато „цар“ беше низвергната дума. Имало 
история?! Хайде, съобразявайте се с някои дадености, да 
не стане лошо.

Припомням, че градината беше наречена Парк на свобо-
дата. Защо? Трудно е да се обоснове. Тя винаги си е била 
много красива, много свежа, много грижливо уредена, а 
това, че някога е била терен на Първото българско изложе-
ние, ѝ придава допълнителна важност.

Когато плъзнах да я опознавам, тя беше почти изцяло 
опасана от ниска каменна ограда, върху която дечурлигата 
тичахме с огромно удоволствие. Носеше се слух, че в пър-
воначалния ѝ вид оградата продължавала нагоре с красив 
метален орнамент, но по време на някоя от войните се на-
ложило да покриват свръхнуждите от метал, та прибегнали 
до градинското ограждение. Сега и от каменното долнище 
е останало само едничък фрагмент – входът към ул. „Ве-
лико Търново“, на север от Военния клуб, но липсата на 
ограждение не влияе зле на общия изглед.

Алеите не бяха покрити с асфалт, след по-напоителен 
дъжд целите се покриваха с кал и локви, осветлението 
беше символично, та затова в такива случаи се препоръч-
ваше заобикаляне по съседните улици.

Отколе темата за езерото в градината постоянно е била в 
устите на пловдивчани. И с право! Хората винаги са обича-
ли да поемат глътка свежест, преминавайки покрай водата, 
особено в знойните летни дни, но годините отредиха нера-
достно съществуване на нашето езеро. За тези неволи и за 
посегателствата върху водната площ ще стане дума по-до-
лу, при спортните обекти, защото колкото и да не е за вяр-
ване, тук доста време се практикуваха поне три вида спорт: 
гребане, пързаляне с кънки през зимата и спортен риболов.

Сега ще се обърнем повече към местата на брега.
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На западния бряг се разполагаше стара дъсчена сграда, 
която служеше и за склад на инвентара, и за стая на „Мор-
ски сговор“ и персонала. Тя завършваше с уютно салашче, 
опасано от градина и тераса към водата. 

До последно, преди да го съборят, кръчмето, без да 
е претенциозно, носеше някакво особено очарование. 
Най-многолюдно беше през летните месеци. Обширният 
двор се ограждаше от рехава дървена ограда, често „наки-
чена“ от зяпачи. Имаше какво да се гледа. Целият под беше 
покрит с грижливо валирана сгурия. Само едно неголямо 
кръгче беше циментирано – дансингът за танцуващите. 
Естествено, до него се виждаше мястото на музикантите – 
едно дървено, боядисано в розово навесче с умело израбо-
тен сферичен покрив. В него се устройваха музикантите 
и имаше място за всички, защото звуковата техника беше 
достатъчно оскъдна, далеч от днешните възможности.

Беше приятно в заведението. Едно заради непринуде-
ната обстановка под куполите на дърветата и свежестта, 
прииждаща от водата, друго – заради скромната, но много 

Старият кей и пълноводното езеро
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мераклийска кухня, трето – заради възрастните готини кел-
нери, които разглезваха клиентите си „като в доброто старо 
време“. Че от градинския клозет в непосредствена близост 
се разнасяше във въздуха особено ухание, че големи кота-
раци постоянно ровеха в сгурията и си очертаваха легови-
ща, та дори и че една вечер, по късна доба, нагли бабаи-
ти решили да разплитат любовен възел със саблени удари 
по музикантите на подиума – такива неща се възприемаха 
като допълнителни щрихи към колорита на заведението. 
Не пречеха и любопитните зяпачи, които постоянно висяха 
на оградата, едно – да се насладят на приятната музика, 
друго – да понапълнят и освежат своя арсенал от жълтини 
(тогава май по-точно на туй му казваха клюки). Не предиз-
викваше изненада и появата край оградата на незлобливия 
градски чешит Мильо – каква изненада, та той живееше 
в къща на малката уличка „Теодосий Търновски“, на един 
хвърлей отсреща.

Това място остана сред малкото, съхранили в атмосфе-
рата си и доза патриархалност, и доза провинциалност, но 
може би точно това го правеше силно привлекателно.

Очаквахме вместо кръчмето да се издигне нещо ново, 
по-съвременно, по-красиво. Но не би. Тупнаха някакъв 
ску чен хамбар с отблъскващ вид.

На източната страна също се посегна. Там се разпола-
гаше скромна колонада с чешмичка и скулптура на риба, 
прегърната от ангелчета (или амурчета, не знам). Тъкмо 
заради тях кътът беше широко известен в града като „Риб-
ката“. Колко срещи са станали на това място, колко емоции 
са преживени! На някой голям естет обаче това не му се 
понрави и споменът за къта вече оживява само от старите 
черно-бели снимки.

В средата на все още водната площ беше построена и 
облицована с венецианска мозайка ваза, в която се монти-
раха пеещите фонтани. Доста по-късно дъното се цименти-
ра, като до ден днешен не се намери начин да се херметизи-
ра както трябва и да се пълни трайно с вода. Иначе това не 
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е езеро, а грозна площ, чието предназначение за тези, които 
не знаят сагата, ще остане неразгадаемо завинаги.

В програмата на проявите, свързани с езерото, поне вед-
нъж в годината се провеждаха градински увеселения. Вой-
ничета от инженерна войскова част построяваха понтонен 
мост – нареждаха едно до друго здрави лодки, наречени 
понтони, отгоре поставяха дъсчени платна почти до другия 
бряг. Ползата излизаше двояка. От една страна, военните 
провеждаха занятието си, от друга – младежта на Пловдив 
получаваше оригинална площ на емоционални изяви под 
звуците на униформено оркестърче.

Източно от езерото се простираше красиво слънчево 
място, популярно като „детската градина“. Кътчето пак си 
е на мястото, само че тогавашните дечица пораснаха, а фи-
данките избуяха и засенчиха рая на най-мъничките. Вярно 
е, че малчуганите по онова време не можеха да се радват 
на пъстрите и разнообразни днешни съоръжения за игри. 
Те „спореха“ за място върху няколко люлки, една ламари-
нена пързалка и трапове с пясък. Най-привлекателна беше 
чешмата в центъра на сектора, която е послужила за фон на 
безброй детски снимки.

Още един кът тук е неузнаваем. Прочутият фонтан със 
скулптура на Деметра беше в значително по-добро състоя-
ние, въпреки че не пасваше добре с идеологическите нагла-
си на властимащите. Близо до изящната фигура струпаха 
каменна купчина като паметник на Петър Ченгелов – кому-
нистически функционер. Не влизам в спор дали заслужава 
такава специална почест, но непосредственото ситуиране 
дразнеше взора до самото изчистване на каменната пира-
мида.

Носеше се приказка, че преди години, около натъкмява-
нето на Изложението, възникнал повод за басиране меж-
ду градски първенци. Спорели дали оформени дървета, 
доставени тук, ще оцелеят. Спечелил оптимистът! Много 
грижливо изпълнили операцията по пренасяне на дели-
катния товар. Дърветата били извадени с възможно повече 
6*
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пръст около коренищата. Всичко било опаковано с чували. 
Скъпоценните вързопи пренесли много внимателно с го-
леми каруци. На мястото изкопали дълбоки ями и отново 
с повишено внимание поставили дърветата на местата им. 
Успехът бил пълен!

Дълги години кръглата площадка около шадравана беше 
обиколена от огромни красиви куполи, които осигуряваха 
сенчестия уют наоколо. Всяко нещо на този свят има край – 
дойде краят и на величествената огърлица. Едно след друго 
дърветата започнаха да изсъхват и разбира се, ги събаряха 
с много зор. След това работниците доста се измъчиха да 
извадят коренищата и да засадят нови фиданки. Красотата 
на кътчето е възстановена до голяма степен и това е една 
от причините то като магнит да привлича ежедневно и през 
всеки сезон многобройни посетители.

По-късно, по време на подготовката на града за „Евро-
пейска столица на културата“, фонтанът и околността му 
грижливо се ремонтираха и кътът видимо се поднови. Ех, 
по този повод категорично беше изместено мястото за по-
стоянно присъствие на пенсионерите, но в замяна те полу-
чиха уютно кътче наблизо и разумно възприеха промяната.

Пресичаме само една алея и се озоваваме пред езерцето 
с рибките. Така беше популярно това маломерно гьолче, в 
което постоянно плуваха десетина рибки и грабваха взора, 
особено на дечурлигата. Сигурно не е толкова трудно да се 
възстанови и поддържа една интересна практика?

И друго съседно местенце „плаче“ за възстановяване. 
Недалеч на запад до неотдавна съществуваше голяма дър-
вена беседка, сполучливо вписана в зеленината наоколо. 
Казваха, че била на възрастта на Изложението. Използваше 
се с удоволствие за отдих, а през летните месеци тук се ор-
ганизираше читалня за деца и родители. Чудесна идея! Не 
очаквам да се достигне истината за причините за нейното 
събаряне. Пък и не е важно. Но защо досега не е повдиган 
въпросът за новото ѝ изграждане, дори и в най-новите про-
екти за модернизация на градината, нямам обяснение. 
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Ландшафтна изява на вход на Парка на свободата

Не е възможно да е ставало приказка със стари плов-
дивчани за Цар-Симеоновата градина и да не се е споме-
навала Червената алея. Веднага правя уговорка, че тук не 
става въпрос за някакви идеологически пристрастия или 
неприязън към червения цвят. Случаят е далеч по-прос-
тичък и затова предизвиква умиление и емоции. Алеята 
започва от пещерата с мечката и завършва до паметника 
на Васил Петлешков. Любимата за мнозина част от парка 
някога се украсяваше само с червени цветя, без да е имало, 
предполагам, изрично разпореждане за това. Така възниква 
сполучливото ѝ наименование, което се обменяше между 
хората години наред. Сега не е така. Една традиция, уста-
новена съвсем естествено и непринудено от хората, заслу-
жава внимание и уважение!

Ъгълчето на градината около пещерата с мечката при-
тежава още един чар – години наред то е припознавано от 
жителите на Пловдив като Шеваласовия кът по името на 
прочутия паркостроител Люсиен Шевалас, който е създа-
тел на Цар-Симеоновата градина.
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Квартал „Гюл бахча“

Едно от местата в Пловдив, заселени рано-рано, скоро след 
величието на Трихълмието, е районът между двете тепе-
та – Бунарджика и Сахата.

Спорът за правилното произнасяне на името „Гюл“ или 
„Гьол бахча“ е отколешен. Кореняците, естествено, се за-
стъпват за розите, сред които е възникнал кварталът. Опо-
нентите им твърдят, че къщите са построени върху блато, 
откъдето произтича името „гьол“. Каквато и да е истината, 
това е и типичен за пловдивската атмосфера, и много удо-
бен за битуване сокак.

Някога улиците бяха покрити с едри камъни (калдъръм). 
Изключение правеше павираната улица „Преслав“. Пожар-
ната и Гроздовият пазар оформяха централната ос. 

Не съм закачил от времето на пожарната с водоноските, 
теглени от коне, но имах възможност с голямо любопит-
ство да проследявам живота и занаята на пожарникарите. 
Честия контакт правехме на калдъръма, по средата на кръс-
топътя между „П. Ю. Тодоров“ и „Виктор Юго“, където 

„Птичи поглед“ към знаменателния квартал „Гюл бахча“
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развъртаха уличен кран и миеха автомобилите. Върхът на 
удоволствието беше колата стълба, обута не с напомпени, а 
с бандажни гуми, която изкарваха доста рядко за хигиени-
зиране. Останалите коли имаха по-скоро вид на цистерни, 
с коренно различна конструкция от днешните противопо-
жарни автомобили.

Прозорец на дежурната стая на Пожарната, днес незнай-
но защо зазидан, гледаше към „Виктор Юго“, така че сиг-
налът за всяка тревога достигаше бързо-бързо до дечурли-
гата. И припвахме на бегом до портала да зяпаме бързината 
и напрежението, с които бойците излизаха при пожар.

През останалото време те бяха подчертано дружелюб-
ни към нас. Пускаха ни в малката градинка вътре, сядахме 
на пейките до оригинално фонтанче и зяпахме играта на 
топчето за тенис, постоянно подскачащо под ударите на 
водната струйка. Седяхме и чакахме някой пожарникар да 
се спре до нас и да ни разкаже за подвизите на своя занаят. 
Когато поотраснахме, ни включваха в игрите на волейбол, 
но най-интересно ни беше да ни позволят да се спуснем от 
дървената кула по брезентовата тръба, служеща за евакуи-
ране при бедствие.

Уличката между училище „Карнеги“ (днешното „Але-
ко Константинов“) и Пожарната не беше затворена, както 
сега, и не съм чул да е пречила някому.

По това време началник на службата беше Дойчинов. 
Бяхме в една банда с неговите двама сина – Димитър и 
Цветан, които по-късно израснаха като прочути танцьори. 
Войната още не беше приключила. Често, както си игра-
ем на улицата, завиваха сирените, излизаха възрастните и 
заедно побягвахме към скривалищата. Ние се насочвахме 
към Бунарджика. В подножието на хълма, където някога 
беше мястото на паметника на Апостола, имаше дълбок 
тунел – нашата защита от бомби. Бяхме достатъчно малки 
да не усещаме ужаса на войната, затова повече се забавля-
вахме, отколкото да се тревожим, че трябва да се скрием. И 
така, до новата сирена, която свири „отбой“.
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Несъмнено акцентът на квартала представляваше него-
лемият площад „Гроздов пазар“. Не съм бил свидетел на 
времената, когато тук наесен са се струпвали каруци, на-
товарени с кехлибарено и рубинено грозде, а селяните са 
търсели купувачи на стоката си. Но помня пътническата 
агенция на това място, притежаваща няколко автобуса на 
преклонна възраст. Отсреща, в магазинните помещения, се 
разполагаха чакалнята, продажбата на билети и ръководи-
телите на движението до 1959 г., когато трудоваците изгра-
диха автогара „Юг“ и освободеният от старите таратайки 
площад бе назован „Преслав“.

Друго се запомни от промяната. В опразнените помеще-
ния се устрои култово заведение с име „Тихия кът“, което 
бързо стана толкова известно, че по-лесно ще ориентираш 
търсещия чрез него, отколкото чрез площад „Преслав“. 
Тук винаги се намираха квалитетни напитки, поднесени 
със страхотни мезета, но най-забележителното беше онзи 
непринуден, ала невероятно ефективен вътрешен контрол 
от страна на самите посетители за съхранение на нивото на 
публиката. Кръчме, но със стил!

Иначе хляб си купувахме от Кузевата фурна на „Виктор 
Юго“, а мляко намирахме на „Гладстон“ при Графето.

Знатни фамилии населяваха „Гюл(гьол) бахча“, затова 
си заслужава да им се отдели специално краеведческо вни-
мание.

Стъпки в кварталите, които малко познавах

„Кършияка“

Беше късен летен следобед и играехме в двора на Коевата 
болница, когато се появи д-р Койчо Коев. Бе повикал своя 
файтонджия Реза, защото имал намерение да води тримата 



Помня Пловдив 87

си сина в „Кършияка“, да им поръчва сандали. Видя ни и 
нас с брат ми и съвсем в негов стил ни разпореди: „Хайде, 
качвайте се и вие двамата!“ Изпълнихме без забавяне по-
велята, натикахме се на файтона и отпътувахме към при-
дворния обущар. Скромната му работилничка се намираше 
оттатък Марица, на ъгъла на „Пазарджишка“ и днешната 
„Победа“.

Попаднал на съвсем непознато място, очите ми шареха 
любопитно. Отсреща потискащо мрачно се издигаха сте-
ните на Пловдивския затвор (на мястото на днешния гра-
маден хотел „Санкт Петербург“). В съседство се разполага-
ше легендарният Девети полк.

Обърнах се отново към обущарницата и ме грабна рек-
ламата: „Изработвам калеври по поръчка“. Поразпитах и 
разбрах, че така се наричали обувките с бутони за футбол. 
В този момент прозвуча отново заповедническият тон на 
доктора: „Хайде, вие двамата, какво чакате? Елате бър-
зо майсторът да ви вземе мярка!“ Събухме обувките си и 
стъпихме с единия и после с другия крак върху бели лис-
тове. Майсторът умело очерта стъпките ни с молив вър-
ху хартията. Мярката е взета, въпреки че момчетиите се 
поглезихме, че моливът ни гъделичка. След седмица полу-
чихме подаръка си от д-р Коев – нови сандали.

Най-типичните къщи за квартала бяха наредени по про-
тежението на улица „Карловска“, от моста на Марица ня-
къде до баня „Филипово“. Бяха сходни по оформлението 
си. Отпред красива фасада на „градска“ сграда, но с едно 
допълнение – масивна порта, която води до вътрешен двор, 
покрит с калдъръм и ограден със стопански сгради – склад, 
килер, хамбар, работилница, яхър...

Като някакво подобие на триумфална арка, подходът 
към квартала се акцентираше от две открояващи се жи-
лищни сгради. С неприкрито самочувствие те бяха приели 
да служат за устои на арката. От тях източната беше по-из-
вестна, защото осигуряваше покрив на прочутата Мисова 
хлебарница.
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Преминал през „триумфалната арка“, човек мигновено 
попада в приятно триъгълно площадче, около което може 
да намери всичко, което търси: уютно кафене, кръчма на 
кьоше, склад за строителни материали, доста богато за-
редени железарии и пр. Най-привлекателно е, че цялата 
патриархална среда осезаемо излъчваше атмосфера на 
човеколюбие и съпричастност. Така запомних сърцето на 
още непокътнатия квартал „Кършияка“. Не е трудно да 
се обясни, че той е дал на Пловдив изтъкнати личности 
във всички сфери на живота. И понеже „Кършияка“ е раз-
личен, колоритен, специфичен пловдивски регион, е пра-
во, пък и ангажимент на местен кореняк да го съхрани с 
по-богати спомени за идващите поколения. Друг не би мо-
гъл.

В един летен ден играехме у нас на двора с братовчед 
ми Петър Берон, когато съвсем изненадващо бай Митьо, 
живеещ в нашата къща, ни покани да отидем с него на лов. 
Отзовахме се с удоволствие. Тримата взехме градски авто-
бус и слязохме сред ниви и храсталаци, северно от Панаи-
ра, там, където днес се е разположил жилищният комплекс 
„Гагарин“.

Ловецът вървеше отпред със заредена пушка, след него 
пристъпяхме ние двамата. Движехме се по синорите и 
между храстите. Не след дълго младоците се изморихме, 
или по-скоро ни писна да обикаляме, и поискахме да сед-
нем. Бай Митьо каза, че ще направи още една обиколка, и 
тръгна. Няколко минути по-късно ловецът се завърна при 
нас, носейки, увито около цевта на пушката, малко змий-
че. Сподели, че го е цапардосал с приклада, което беше 
достатъчно да разгневи до крайност Берона. Разкрещя се, 
разфука се – да не си му насреща. Човекът се опита да го 
успокои, но напразно. „Чакай бе, момче! Хей сега ще ти 
наловя колкото искаш змии. Наоколо по вадите само змии 
да искаш.“ Завъртя се около един напоителен канал и не-
забавно донесе друго влечуго. Петьо ги прибра в пазвата 
си, където двете се плъзгаха по голото му тяло. Случаят ни 
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донесе доста неприятности, защото с мърдаща от змийче-
тата ризка на Петьо трябваше да ползваме автобуса, да оти-
дем до роднини, да се приберем вкъщи. Пристрастеността 
у Петър Берон към живинките на природата се проявяваше 
неудържимо още в детските му години.

Ловът в гъсто населения днес район, изпълнен с жилищ-
ни блокове и индустриални постройки, остана спомен от 
редките срещи с „Кършияка“.

„Кючук Париж“

Кварталът е много близо до нашата улица, но не съм имал 
много поводи да шетам из него. Ходех до игрище „Христо 
Ботев“ и обратно, но то си е точно след Гарата.

Бетонният мост съществуваше и тогава. Построяване-
то на съоръжението е било инициатива на легендарните 
Калпакчиеви – собственици на тухларната. Първоначално 
платното му бе двупосочно по цялата дължина.

В онова време силно впечатление правеше лозунгът, из-
писан на един от сводовете на моста скоро след 9 септем-
ври. Ще го цитирам дословно: „О, вий, опозиционери, кой-
то прекрачи този мост, надежда всяка оставете!“ Не комен-
тирам.

За името на квартала съм слушал доста спорове и няма 
как да е иначе при този странен турко-френски компот, 
измислен от местните жители. Най-правдоподобно ми се 
струва обяснението, че поводът е една метална кула, която 
беше в състава на ДИП „Балкан“ и до неотдавна се изди-
гаше на ъгъла на „Н. Вапцаров“ и „Братя Бъкстон“ (тогава 
„Братя Чапликови“). Служеше за производство на оловни 
сачми за ловни патрони.

Технологията за производството на сачми не беше 
сложна, но будеше интерес. На върха на кулата, на около 
25–30 метра от земята, се разполагаше разлат съд, в кой-
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то се стопяваше оловото заедно с необходимите примеси. 
Подгряването се изпълняваше първоначално с въглища, 
после се премина на течно гориво. Цялото количество ос-
новни и спомагателни материали се качваше на площад-
ката на ръце, по тясна вита стълба. Когато стопилката е 
готова, се отваряше малка дюза и капка по капка сместа се 
изливаше във вана с вода, поставена долу, на земята. При 
свободното падане се образуваха сферичките на сачмите, 
които се запазваха при рязкото изстудяване. По-нататък, 
посредством приспособление, наречено сепаратор, сачми-
те се претъркулваха по съответни улеи и се разпределяха 
по размери.

Та някой кварталец видял някога далеч на къра да се 
откроява конструкцията на кула, която много му напомни-
ла символа на Париж. Само че малко, ама съвсем малко 
по-малка, затова нека бъде „кючук“. И ето ти поредното 
пловдивско творение: Кючук Париж. То се оказа невероят-
но устойчиво, като не се даде нито на режимно налагано-
то име „Въстанически“, нито на твърде сухото и безлично 
„Южен“ по-късно. Хората и днес на въпроса „Къде жи-
вееш?“, отговарят с гордост: „В Кючука“.

Представата за квартала по онова време беше пейзажът 
от натрупаните плътно една до друга къщички на бежанци-
те от юга, от жп линията, безпардонно прекосяваща райо-
на, и от проснатите надлъж и нашир фигури от тухли, под-
готвяни за изпичане около керамичната фабрика. Едва през 
шейсетте години изникнаха ЕАЗ „Елпром“, ДИП „Бълга-
рия“, ОЗ „П. Ченгелов“, завод „Антон Иванов“, завод „Гочо 
Грозев“.

Преди това там си съществуваше и полезно си работеше 
електроцентралата „Въча“. Дълги години тя подпомагаше 
електроснабдяването на все по-нарастващите консуматори 
наоколо. И на нея ѝ дойде краят. Не остана и следа ни от 
турбините, ни от сградата.
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Съдийският квартал

Това е районът, ограничен от „Христо Ботев“, „Източен“ 
и „Найчо Цанов“. Някога тук се простирала разкошна гра-
дина-разсадник, известна като „Пипиниерата“. През трий-
сетте години на миналия век в Общината взели решение 
да парцелират мястото и да оземлят държавни служите-
ли – съдии и учители. Доброто дело било сторено, имо-
тите били раздадени при най-изгодни условия и веднага 
пловдивският гений се задействал: как да се нарече новият 
квартал? От дума на дума изборът спрял на „Съдийски“, 
защото там преобладават съдии. И това име се мъчеха да 
катурнат градските власти, но не успяха. Наименуваха го 
„Университетски“, свързано с планове наоколо да се из-
гражда университетски комплекс, но нито проектът стана 
факт, нито кварталът се преименува и поне в речника на 
пловдивчани си остана „Съдийски“.

Всичко си притежаваше тази зона на града: близост 
до центъра, спокойствие и уют за живеене, детска гради-
на, училище, стадион, парфюмерийна фабрика „Папазов“ 
(докато се роди „Ален мак“), голяма казарма, обществена 
баня, най-продължително затвореният в света жп прелез, 
приятни кръчми... докато не ѝ посегнаха.

Първо продължиха бул. „Менделеев“ и унищожиха дърт-
рак пистата. Да не пропуснем, че крайната уличка на квар-
тала се нарича „Стадион“. Последва безумната идея да по-
сегнат на спокойствието и пейзажа на квартала по най-груб 
начин, като положат основите на жилищен блок небостър-
гач. Дигнаха два-три етажа и строежът спря. Кварталците се 
обнадеждиха – може да са се вразумили и да са се отказали 
от „пирона“. Напразно – двайсет и две етажният блок се 
построи и насели. И досега си стърчи това огромно обще-
житие на непознати помежду си хора, без да има някакъв 
шанс да се хармонизира поне с новите сгради наоколо.

Със следващата интервенция „разрязаха“ квартала по 
средата. Построяването на надлез „Родопи“ наложи ради-
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кално разширяване на подхода към него и квартал „Съдий-
ски“ се разцепи на две парчета.

Остана само очакването в уличките на квартала да на-
хлуе буйният автомобилен поток. Това стана поразяващо 
бързо и спомените за спокойното и уютно живеене се пре-
върнаха в безвъзвратно минало.

Пловдивският панаир

Какво представляваше тогава Пловдивският панаир? Най- 
лесно ми е да заключа – и той беше в преход. Пътят му 
беше начертан първоначално от пръснатите постройки 
около Гарата, за да се отиде към прехвърляне на реката и 
установяване на определено за целта място. 

Доста време, освен специалните постройки, за устрой-
ване на изложението се ползваха и няколко училища – трета 
прогимназия „Митрополит Максим“ на ул. „Иван Вазов“ и 
„Авксентий Велешки“, Промишленото училище в подно-
жието на Бунарджика и част от Търговската гимназия (то-
гава Икономически техникум) по-долу. Само на три места 
около жп гарата имаше построени за целта сгради – на „Ва-
сил Априлов“, там, където сега е училището, на булевард 
„Руски“ на ъгъла с улица „Тракия“ и отсреща, в района на 
автогара „Юг“ и на жилищния блок до нея. Постройките 
бяха примитивни, стените – направени от рогозки, замаза-
ни с киреч. А на пано, долепено до болницата, се извисява-
ше доста внушително мъжки торс, сякаш да грабне внима-
нието в общата сивота.

На северния бряг на реката започна да се строи т. нар. 
Панаирно градче върху местата, заемани до този момент от 
многогодишни овощни градини и пъстри зеленчукови бах-
чии. Първият етап на строежа включваше десетина палати 
и предния парк. Вдясно от входа се наредиха четири-пет 
еднотипни сгради за експозициите на Съветския съюз и на 
източните демокрации – Полша, Чехословакия, ГДР, Унга-
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рия, Румъния. Вляво от парка се издигна палатата с кулата, 
на която се позволяваше изкачване, и това беше една от па-
наирните атракции. На изток от нея – палатата, предназна-
чена за нашата тежка промишленост, в която можеха да се 
видят „първият български локомотив“, „първият български 
камион“ и други социзмислици. Още по на изток – палатата 
на леката промишленост (известна повече като Китайската 
палата, а днес носеща № 7), която освен с невижданите по 
търговската мрежа експонати беше в устата на хората и за 
друго. От нейното сполучливо заобикаляне се постигаше 
по-предно пристигане от входа до базара, разположен на 
мястото, което заема палата № 13. Дошлите за първи път 
тук биха могли да имат късмет, за да си купят виетнамски 
бамбукови торбички, чешки бакелитени купички, руски 
шпроти, сьомга, хайвер (рекламираше се като стръв за 
пъстърви) и други дреболии. Най-щастливите, обикновено 
след два-три опита в рамките на двуседмичния панаир, се 
докопваха до лелеяната мечта – велосипед „Диамант“ или 
„Мифа“, или, о, щастие! – мотоциклет „Ява“. 

Търговската гимназия и Промишленото училище като 
панаирни палати (гравюра на Цанко Лавренов)
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От това време е споменът ми как мой близък, вече по-
сетил панаира, сподели, че там видял „стъклени“ чорапи. 
Признавам си, когато воден от огромно любопитство, се 
запътих нататък, очаквах да видя нещо подобно на стъкло. 
Бях доста разочарован, като видях чорапи, подобни на коп-
ринените на майка ми, но изтъкани от непознато дотогава 
изкуствено влакно, назовано найлоново. 

В източния край на „градчето“ се организираше животно-
въдна изложба, заемаща площта на парка и площадката пред 
все още тогава несъществуващите пета и шеста палата, и 
там беше краят на панаира. Експонираха се породисти крави, 
шампиони бикове, яки кочове, потънали в огромното си руно 
овце, едва дишащи огромни шопари... Съдбата ми отреди да 
работя през една от ваканциите точно на това място. 

Да поработват младите през ваканциите, не беше не-
обичайно явление. Помагаше се на твърде оскъдния семеен 
бюджет, добиваха се някакви навици, опознаваха се йерар-
хичните отношения... Работеше се какво ли не! „Чукане“ на 
щайги, изправяне на пирони след разглобяване на дървено 
строително скеле, трисменна обща работа в консервния 
комбинат, сортиране на плодове и зеленчуци на пунктове-
те, изкопни работи, хамалски услуги и пр. Имаше изобилие 

Входът на Панаира и кулата с посетители
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на ръчен труд заради оскъдната техника и затова шансът да 
се открие подобно трудово занимание не беше малък.

Моят избор не беше от най-добрите. Общ работник по 
площите на Панаира означаваше груба работа, където въз-
никне нужда. На мене се падна група за разравяне кана-
лизацията на животновъдната изложба, под свинските ко-
чини, краварниците, овчарниците и т.н. Целта, поставена 
от иначе добродушния ни началник бай Пано, беше да се 
изровят циментовите тръби и след като се изчистят от оста-
тъка в тях, с извинение, да се подредят за повторно ползва-
не. Много вода е изтекла по Марица, но още усещам в носа 
си острите, гадни миризми в лятната жега.

На изток лентата между реката и Рогошко шосе все още 
се изпълваше с просторните чифлици на известни плов-
дивски фамилии, обречени на унищожаване заради урба-
низация.

През 1955 г. се завърши палата № 6, като ѝ беше дадено 
името „Съветска“. Архитектурата ѝ очевидно беше нало-
жена на проектантите и тя с външността си много напом-
няше силуетите, познати по-късно от снимки със сградите 
на московската изложба ВДНХ. Доста години след това 
огромната сграда бе подложена на генерален ремонт и ре-
конструкция, така че днешният ѝ вид няма нищо общо с 
първообраза. Но и в самото начало, и след модернизира-
нето ѝ палатата респектираше с доминиращия над всичко 
останало силует, нещо, което отговаряше изцяло на внуша-
ваните ни представи за СССР.

Едно лято работих и в Съветската палата. Имаше голяма 
и разбира се, извънредно спешна поръчка за дърводелска 
работа по вътрешното оформление, затова от кооперацията 
изпълнител обявиха, че търсят дърводелци и общи работ-
ници. На другата сутрин няколко момчета се струпахме на 
служебния вход на Панаира с чук в ръка (такива бяха ука-
занията). След като ни одобриха, веднага се включихме в 
трудовия кипеж на палатата. За да се смогне с неотмени-
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мите срокове, работехме по десет часа на ден, за което се 
плащаше допълнително. Взехме невиждани за възрастта и 
квалификацията ни пари.

Тъй като годишно имаше само един панаир – есенният, в 
края на петдесетте години, след неговото приключване, ня-
кой се сети Съветската палата да се преустройва в спортна 
зала за баскетбол и други спортове, както и с лекоатлети-
ческа писта на партера, под балконите. Няколко зими не-
изменно тя се превръщаше в средище на вълнуващи спорт-
ни емоции.

По това време възникна сериозен пожар, който унищо-
жи северната палата № 11. Всяко зло за добро – новата, 
която и днес посреща изложби, изникна по-красива, по-мо-
дерна, стояща по-хармонично с околните сгради.

Искам да разкажа за две български привички, които се 
изявяваха все по-натрапчиво по време на панаира. Ефектът 
от тях беше да правят „разногледи“ чужденците. Главно за-
падните.

Първата беше особената страст на малчуганите да съби-
рат всякакви рекламни материали от фирмите. Те от година 
на година ставаха по-настойчиви и караха изложителите да 
взимат крайни мерки за защита от тази напаст.

Една година се разчу, че ще има павилион на САЩ. Раз-
бирате, че те не бяха дошли да търсят бизнес контакти. За-
това пък не жалеха количествата информационни, а защо 
не и пропагандни книжки. На това действие реакцията 
беше типично нашенска, често срещана в битието по онова 
време. Минават сюрии момчета, пък и по-големки люде, 
щастливи, че са получили пъстрите задокеански книжлета, 
но на метри по-нататък, преди да са успели да ги разгърнат, 
биваха пресрещани от редица намръщени чичковци, които 
им грабваха от ръцете тъй ценната находка, без да дават 
никакви обяснения. За наглите чичковци обаче причината 
е пределно ясна – трябва да се изпълни стриктно задачата. 
Не може да се допуска гнусна империалистическа пропа-
ганда. Смешно или тъжно, американците не пропускаха да 
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фиксират продължаващото събитие със своите фотоапара-
ти. Хайде чичковците да им ги вземат, де!

Второто явление беше типична наша направия. Шефове-
те от централите ни залъгваха, че можем да закупим маши-
ни от панаира за заводите, в които работехме. Беше ясно, 
че техниката предварително е разпределена безусловно. 
Вариант да се избегне установената процедура просто не 
съществуваше.

Въпреки всичко задачата е поставена и ти първо се до-
копваш до пропуск за откриването, което не беше никак 
лесно заради ограничения им и контролиран брой. Добрал 
ли си се до скъпоценното картонче, влизаш и чакаш някъде 
по пейките. И пиле не може да прехвръкне по палатите, 
докато не се изниже сборището велможи во главе обикно-
вено с Тато. Най-после идва часът за нас, надяващите се на 
машини. В оставащите часове до края на първия ден сме 
задължени да видим интересуващите ни експонати, да по-
пълним техническите спецификации и настоятелно да по-
искаме от щандовете по три комплекта проспекти за всеки 
експонат. Е, те това последното условие побъркваше и на-
шия състав, и изложителите, или и искащите, и даващите. 

Панаирното градче зад дълбоките води на Марица

7*
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Отиваш на щанда, посрещат те учтиво, но ти нямаш време 
и търсиш проспекти. Добре, заповядайте пълен комплект. 
Не, не комплект – три ни трябват! Тук срещаш учудения 
поглед на хората от щанда. „Но те са еднакви, няма никаква 
разлика в текст, снимки, чертежи, защо тогава три?“ Три и 
нито един по-малко, настояваш ти! Тръгваш си, до вечерта, 
срам не срам, събираш каквото можеш и предаваш мате-
риа лите си. Най-голямата гадост настъпва в следващите 
дни, когато става ясно отдавна знайното, че машините си 
имат клиенти и всичките усилия, неприятности и излага-
ции на големи групи хора са били абсолютно напусто. Да 
беше само това! Волю-неволю, намразих Панаира, който 
от дете приемах като добър и интересен приятел.

Постепенно Панаирното градче порастваше, изложбе-
ните палати около Гарата ставаха ненужни и освобожда-
ваха една след друга заеманите места. Руската палата на 
„Васил Априлов“ беше унищожена от огромен пожар и на 
нейно място се построи училището в началото на булевар-
да. От другата страна на градинката трудоваци събориха 
твърде паянтовите изложбени сгради, изградени от рогоз-
ки и киреч, и през 1959 г. на разчистената територия се ус-
танови автогара „Пловдив – юг“.

Пазарите на Пловдив

Тогава бяха популярни два пазара – Четвъртък и Понедел-
ник. Носеха тези имена, защото те се устройваха само в 
определения ден. Имаше обяснение и разположението им. 
Стана дума, че градът граничеше с два богато развити ра-
йона от зеленчукови градини: на запад бахчиите на Русин 
махала, „Мараша“ и „Матинчеви градини“, а на изток – на 
„Каменица“.

Дали ще предпочетеш да дочакаш пазарния ден, за да 
заредиш кухнята, или ще отскачаш по-често до кварталния 
„Плод-зеленчук“ беше въпрос на избор.
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Преди коренно различен вид имаха пазарите, а пък и 
двата вече не са на местата, които заемаха.

Четвъртък пазар се стъкмяваше на днешния Площад 
на Съединението. Върху цялата площ се струпваха кару-
ци, пълни с щайги и касетки с току-що набрани зеленчуци 
и плодове. Животните се разпрягаха и или се връзваха за 
талигите и лениво похапваха, или се отвеждаха встрани, 
там, където днес е голямото здание. И друго правеше впе-
чатление в района от запад. Тук доминираше доста висок 
бетонов пиедестал, предвиден някога за основа на бъдещ 
паметник на Съединението.

Най-ползваната теглилка беше кантарът. Ако стоката 
беше по-тежка, продавачите закрепваха някак си хоризон-
тален прът, на който висеше съоръжението. По това време 
тук-там сред градинарите се появиха и паланзите. Възприе-
маха се като модерна техника.

Времето нанесе генерални промени на плановете.
Първо пазарът беше преместен на доста ограничено 

по площ място, в близко съседство. Дълго не можехме да 
свикнем с новата, доста притеснена обстановка и с проме-
нения начин на предлагане на стоката. Но като че ли исти-
ната беше друга – промени имаше и във вида, и във вкуса 
на прочутия пловдивски зеленчук. Станахме по-модерни и 
полека-лека се наложи да си спомняме с носталгия за пре-
красните, събрали щедрото слънце на Тракия и необозри-
ми в разнообразието си плодове и зеленчуци.

Понеделник пазарът бе сполетян от същата участ. Той 
бе сместен в маломерното триъгълниче отстрани, след като 
години наред се ширеше на площада, преди да се изгради 
поликлиниката.

Шестият ден от седмицата се зае от пазара в „Кючук 
Париж“. Той се славеше с това, че събира бисерите на Ро-
допската яка – от сочните череши на Куклен и Брестник до 
кехлибарените гроздове на Брестовица и Перущица.
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Магистралата през града

Получи се няколкогодишно затишие, докато се подеме 
ново рушене в центъра. Поводът този път беше прокарва-
нето на трасето от магистрален тип на булевард „Георги 
Димитров“. Начинанието беше провокирано от вече почти 
готовите съоръжения, предвидени тук – тунела под Трихъл-
мието и моста над Марица при Панаирните палати. Иначе 
идеята имаше по-стара дата и предвиждаше прехвърляне 
с мост над жп линиите на Сточна гара и продължаване на 
юг. Не вярвате ли? Обърнете внимание на адресите на ня-
когашния електроапаратурен завод и на съседния обувен и 
ще се уверите, че и такъв мегаломански проект е узрявал в 
нечии глави.

В този етап беше ликвидиран площадът, чийто акцент 
беше кокетна градинка с паметника на Гюро Михайлов в 
средата. Не повдигайте вежди учудено – това бе същият 
този паметник, който най-после зае полагащото му се вид-
но място до входа на Военния клуб. (Отбелязвам, че това 
е четвъртото му устройване.) Отстрани на площада може-
ха да се намерят лятно кино, ваксаджийница, медицинска 
служба, кафене, цветарница, вестникопродавница и... едно 
от местата (на ъгъла с улица „Отец Паисий“), в което се 
печаха и продаваха прочутите пловдивски гевреци. Те бяха 
стъкмявани от варено тесто – тънички, но с голям диаметър, 
оваляни щедро в сусам, хрупкави и от вкусни по-вкусни. 
Нищо общо със сегашните им наследници. Нямам обясне-
ние защо при все още значителен брой работещи пекарни 
в Пловдив – никой не се заема да възстанови направата на 
знаково за града ни изделие. 

В проекта за поредното преустройство се включи и под-
лезът по улица „Гладстон“. Това бе безспорно необходимо 
инфраструктурно съоръжение. Преди неговото пробиване 
кръстовището на Главната с „Гладстон“ беше на едно ниво. 
Нали си представяте, че такова движение при днешния 
трафик би било невъзможно?
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Друг факт, свързан с не-
избежното преминаване по 
време на строителството през 
пребогати с археология пла-
стове, отново изскочи на дне-
вен ред. Припомням си оскъд-
ната обществена информация 
за удивителните находки при 
изкопите за подлеза, която се 
предаваше от уста на уста. 
Говореше се за уникати, за ке-
рамичен питеен водопровод с 
непрекъсващ през столетия та 
поток от бистра студена вода 
и ред други чудеса. Днес сме 
свидетели на нова интензив-
на кампания в същия район и с пак толкова богати раз-
крития. Настръхвам, като си помисля как някога загрижен 
експерт е правил опит да защити археологията, но в име-
то на изпълнение на управ ленска повеля усилието му се е 
превърнало в нечут глас в пустиня. Какви ли куриози от 
Древността са пропилени безвъзвратно под греблата на 
булдозерите?! Тогава беше така и това добре си спомнят и 
днес по-възрастните пловдивски археолози.

Тази тема предизвика спомена за още една подобна аг-
ресия. Предприе се преустройство на ул. „Мария Луиза“ 
(тогава „Лиляна Димитрова“). И се заговори, че правата 
линия на трасето пресича църквата „Св. Петка“ и тя тряб-
ва да се премахне?! Слава богу, достигна се до компро-
мисно решение булевардът да позавие (да се чуди човек 
как?) и се отряза само дворът на имота. Представяте ли 
си какви безумия са минавали през главите на велможите? 
Добре че не свариха да реализират всичко, което им хрум-
на.

Последователно се изпълни довършването на Тунела и 
моста над Марица и по средата на града се ширна магис-

Къщата, известна с 
продажбата на прочутите 
пловдивски гевреци къща 
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тралата с име булевард „Георги Димитров“, която в днешно 
време е преименувана на „Цар Борис ІІІ Обединител“.

Как пловдивчани и гости се придвижваха 
в града и около него

Старата жп гара

Имаше едно клише, което се тръбеше винаги по онова вре-
ме, когато стане дума за транспорт – че той (транспортът) 
за обществото е нещо като кръвоносната система в ор-
ганизма. Ако приемем и тук употребата му, трябва да се 
съгласим, че за 50–60 години и в пловдивския организъм 
настъпиха страхотни промени както в кръвта, така и в пре-
носните „съдове“. И все пак това е нищо в сравнение с ус-
корението на пулса. Днешният ритъм на живот няма нищо 
общо с условията по времето, за което си спомняме. От 
файтон или каруца – на автомобил, от автобус или влак – 
на самолет. Такава е разликата в темпото, наложила се във 
времето само на един човешки живот.

На тази дейност, някъде на 140–150 км западно от на-
шия град, ѝ казват „градска мобилност“ и създават адми-
нистративни мастодонти за дирижирането ѝ.

На югозапад от центъра тогава се открояваше величието 
и впечатляващата архитектура на пловдивската жп гара. Тя 
и днес няма особена конкуренция наоколо, въпреки че от-
татък линиите се появи една груба грамада. Вгледайте се в 
красивите елементи от палитрата на железниците, накаца-
ли богато по фасадата на сградата, и вие не ще се нуждаете 
от други ориентири за това, че пред очите ви се извисява 
гарово здание. Красота и символика в най-хармонично до-
зиране! Може би това архитектурно великолепие заслужа-
ва малко повече внимание и грижи.
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Всичко си имаше нашата гара – и две чакални с гишета 
за билети, и стаи за ръководството на движението, и забе-
лежете, стая за майки с малки деца, и багажно отделение, 
та дори денонощен ресторант (райско кътче за недопили-
те си) и кафе-бюфет... На перона се излизаше контролира-
но, обикновено срещу билетче на пренебрежителна цена. 
Представяте ли си какво оживено сноване на пътници, 
посрещачи и изпращачи цареше тук ден и нощ? А висо-
коговорителната уредба беше толкова мощна, че информа-
ции от типа „Бързият влак от Бургас за София се движи 
навреме и ще пристигне на първи челен коловоз след три 
минути“ звучаха цяла нощ и достигаха далеч навътре в гра-
да. Коловозите не бяха повече, но още нямаше подлез и до 
крайните линии се стигаше доста трудно, след пресичане 
на релсите по дървени скари, наречени пасарелки.

Как ще стои описанието на Гарата без няколко думи за 
главните „герои“ по онова време? Това бяха онези огром-
ни железни туловища, създадени от човешкия гений с една 
важна мисия – да преработят водата в пара и с помощта 
на могъщата ѝ сила да се задвижат стотиците тонове на 
върволицата, закачена им отзад. Толкова бе внушително 
демонстрирането на мощност, че застанал пред готовата за 
път машина, ти си изцяло завладян от необхватните възмож-
ности на съзиданието. Големите близо човешки бой колела 
са впрегнати в лостове, които всеки миг са готови да им 
придадат шеметно движение. Десетки отвори изпускат със 
свистене свършила работата си пара. На достолепна висо-
чина, от кабината се показват действащите персони – маши-
нистът, помощникът му, огнярът... Те вече са с почернели от 
саждите лица, но от искрящите им очи се излъчват нескрито 
самочувствие и гордост от способността им да подчиняват 
на своите команди страховитата машина. В този момент ог-
нярят изчезва от „сцената“. Миг след това таванът на каби-
ната се озарява от отворения капак на пещта, където бушува 
огънят. А той иска да погълне още и още, и още въглища, 
които огнярят прехвърля от тендера в устата на „ламята“. 
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Ето го и диспечера, който се приближава с червена шапка, 
обменя някакви документи с екипажа и вдига зеления цвят 
на палката. Потеглянето е разрешено, машинистът пуска 
пара в свирката (ех, какъв сладък виц имаше по соцвремето 
за парата в свирката), от комина със сила и шум изригва 
стълб черен дим и огромната машина бавно потегля и със 
зор набира скорост, теглейки низа от вагони...

Така беше до седмото десетилетие, в началото на което 
по линията Пловдив – София започнаха пробите с чешките 
електровози ЧКД. Времето на парната тяга привършваше. 
Нищо че тогава събраха много на брой излезли от употре-
ба локомотиви край гара Мирово и правоверните партий-
ци твърдяха, че това е стратегически ход срещу хищните 
империалисти. Обясняваха, че когато гадовете ни нападнат 
и унищожат елмрежата, ще ги изненадаме, като впрегнем 
отново парните ветерани?!? Впрочем не само тук враго-
манията сковаваше разума на властващите в тези години. 
Пак резултат от същото побъркване бяха онези сектори от 
жп линии, поставени с цел да свържат съседно разположе-
ни линии в периферията на Пловдив, ако пак същите злодеи 
бомбардират гаровите коловози. Мамка им империалисти-
ческа! Слава богу, и локомотивите, и секторите никога не 
влязоха в действие и не след много време изчезнаха, за да 
се превърнат в скрап.

И все пак тези халосни разходи са нищо в сравнение с 
чудото, на което ставахме свидетели на входната гара Унге-
ни, откъдето се влизаше в Съветския съюз. Тук е мястото да 
го припомня. Влизаше се, ама само след като целият влак се 
повдигне с помощта на хидравлични крикове, изтеглят се 
колоосите на всички вагони, включително и на машината, 
след което на тяхно място се придвижат и прикачат други, 
с по-голямо разстояние между колелата. Междурелсието в 
цялата съветска жп мрежа било по-широко от обичайното 
по света. Защо ли? Сигурно пак с цел да спънат агресорите. 
Може би и днес е така? Не зная.
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Но да се върнем у дома. Въпреки огромната популярност 
на пътуването с влак тогава, Гарата винаги се оказваше 
достатъчна да приеме и изпрати човешкия поток. Изклю-
чение правеха дните и нощите по време на единствения в 
годината панаир, когато в Пловдив се изсипваше невъоб-
разимо множество от хора. За овладяване на напрежението 
се изграждаха коридори от дървени греди пред входовете. 
Пропускането до перона се следеше строго, а на помощ се 
прибавяше конна и пеша милиция.

Имаше подобни преживявания и лятоска, когато в полу-
нощ пристигнеше влакът от София по посока Бургас. Идва-
ше препълнен, а на перона го очакваха мераклии за морето, 
достатъчно на брой поне за още половин влак. При липса на 
всякакви други възможности се начеваше тъпчене по кори-
дорите, дори в тоалетните, отвоюване на местенце за двата 
крака, нагласяне на дечурлигата върху куфарите... Шумо-
тевица, детски писъци и ругатни от възрастните се носеха 
наоколо, а жепейци и изпращачи натискаха вратите на ваго-
ните с надежда да ги затворят, та возилото да потег ли.

Техническото решение, наречено „Ухо“

Като основен възел на Южна България Гарата все още при-
тежаваше и ползваше едно уникално съоръжение, наход-
чиво и свойски наречено от хората „Ухото“. Думата е за 
жп линия, която веднага след Бетонния мост правеше ши-
рок завой надясно, пресичаше с прелез кръстовището до 
футболното игрище и покрай локомотивното депо поемаше 
курс на запад. При равнището на техниката тогава реше-
нието е забележително, защото не е имало друг, по-изгоден 
начин да накараш бургаския влак, пристигнал от Филипо-
во, да направи обратен завой и да продължи към София. За 
жалост, по някакво неписано правило покрай линията бяха 
струпани най-мизерните постройки и бараки, скалъпени 
някога да дадат покрив на прииждащите бежанци от юга. 
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Тъжна и отблъскваща гледка, но без това да ни успокоява, 
тя може да се види и другаде по света и у нас. Първата част 
на трасето на Ухото сега е заета от панелки, после, о, ужас!, 
пресичане на улицата точно преди светофарите на юг от 
футболното игрище и след това... пълен напред! Затворете 
очи и се опитайте да си представите, че с колата сте спрели 
пред спуснатите бариери на това кръстовище и чакате да се 
появят пухтящият и обвит в пара локомотив и нанизаните 
след него вагони!? Успяхте ли? Съмнявам се...

Днес от линията няма и следа, пък тя не би се вписала 
при съвременния темп на живот.

Другите пловдивски жп гари 
и прелезите по линиите към тях

Централната гара си имаше посестрима – малката гара Фи-
липово, работеща и днес. Тя скромно изпълняваше своите 
полезни функции да извършва обслужването на северните 
линии и да подава и приема композиции към и от Централ-
на гара. Заради скромността, допускам, за нея се говореше 
по-малко, отколкото за едноименната кръчма в съседната 
градинка например. Желязната връзка между двете гари 
още по онова време беше предмет на обсъждане и желания 
за осъвременяване. Проектантската организация направи 
сериозно проучване за промяна: вариант 1 и 2 – пресичане 
на влакове и автомобили на две нива, съответно или с общо 
повдигане на жп линията, или с подлези за колите, и вари-
ант 3 – за радикално премахване на връзката или измества-
нето ѝ извън чертите на града. Както тогава, така и досега 
нещо съществено не е предприето. Остана си разбирането, 
че е необходимо решение на проблема. Тук е добре да се 
отбележи, че началото вече е поставено с подлезите на Ко-
матевския възел, на бул. „Марица“, бул. „България“, бул. 
„Васил Априлов“.
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Би било несправедливо, ако пропуснем огромната 
пловдивска Сточна гара. Не ми е работа да зная колко вла-
кове са съставяни, посрещани и разтоварвани там за вся-
ко денонощие, но в района нямаше почивка ни ден, ни 
нощ. Напред-назад сновяха едни дизелови дрезинки, по 
стълбите им ловко се мятаха железничари с поизцапани 
жълти знаменца, фенери и свирки, като вагон по вагон на-
низваха композициите. И тук бяха измислили техническо 
изобретение, за да си облекчат работата. Простичко като 
решение, но хитро и полезно! Един участък беше напра-
вен с малък наклон, по който пускаха вагоните, и те по-
слушни, но и важни, че могат да се движат без теглене, се 
отправяха надолу. Стрелочници умело въртяха стрелките 
и насочваха талигите към образуващите се композиции. 
Денонощно върволица от каруци и тук-там вече камиони 
отнасяха разтоварената от вагоните стока. Разбира се, про-
гресът не търпи носталгични отклонения. Вероятно и този 
вид транспорт си отива или поне намалява с времето при 
острата конкуренция на преноса на товари на гуми, вода и 
въздух.

Въпреки това за себе си нямам отговор на въпроса: няма 
ли да се намери специалист, който да оцени архитектур-
ните достойнства на зданието на товарната гара и поне да 
регистрира своите мотиви за защита, та дано то да се опа-
зи: днес – от гръмко заведение със стряскащо име, а утре – 
от окончателно ликвидиране. Това тъжно утре за тъга вече 
е факт – зданието на Сточна гара е срутено. Натрапва се 
въпросът: нима складовете за тютюн отсреща заслужават 
повече внимание и усилия за опазване? Толкова усилия и 
средства се пилеят за съхраняване на какви ли не съборе-
тини, а тази стилна сграда лековато е обречена. За голямо 
съжаление, и тук се оказах ограничено мислещ. Намериха 
се специалисти с власт, които отрекоха архитектурните ка-
чества на сградата и след като доста време я предоставя-
ха за нощни увеселителни заведения... ѝ видяха сметката. 
Днес няма и следа от красивото здание. Напротив, целият 
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район, колкото и на централно място да се намира, е огра-
ден с грозна метална ограда и се очаква, както се говори, да 
стане площадка на огромен универсален магазин.

Там, където жепето пресичаше някой град, нямаше как 
да се избегнат доста прелези на едно ниво. Представе-
те си за миг, че Коматевския транспортен възел го няма и 
два прелеза – Бургаският и Софийският, пресичат улица-
та към село (сега квартал) Коматево. Какъв хаос би наста-
нал! А така беше през петдесетте, дори двайсетина години 
по-късно. И то при доста повече влакове, но което е вярно 
и решаващо – с нищожен брой автомобили.

Пак там, вляво от Софийския прелез, едно салашче има-
ше поне градска слава. Наричаше се „Ботевото ханче“, а 
влаковете трещяха на два-три метра от масите. Хубавата 
овощна градинка предлагаше дебела сянка, подът беше 
сгурия от пещите на фабриките наблизо, много често сви-
реха музиканти – всичко тук беше примитивно, но уютно и 
приятно. Е, после как няма да е прочуто?!

Не по-малко абсурдни от днешна гледна точка бяха пре-
лезите на Пазарджишкото шосе до Захарната фабрика; на 
Карловска, точно пред някогашната парфюмерия „Ален 
мак“; на бул. „Васил Априлов“ до КАТ, където днес буле-
вардът се мушка под линията, и на Асеновградско шосе, 
след пресичането на което влаковете се насочваха към Сви-
ленград или Асеновград. Но и на тези конфликтни точки 
все пак имаше някаква надежда да се уцели вдигната ба-
риера. На Кукленския прелез това беше почти невъзмож-
но. Той беше по средата на коловозите на Сточна гара и 
извеждаше на шосето към Куклен пред силозите за зърно. 
Започне ли работа по композиране на влаковете, а тя беше, 
кажи-речи, безспирна, шансът да бъде вдигната бариерата 
клонеше към нула. Някои бързаха и заобикаляха през Бе-
тонния мост, а той тогава беше само с едно платно – южно-
то. Други предпочитаха да чакат понякога с часове, дори да 
отскочат до близката кръчма на Енчо. Какъв патриархален 
темп все още намираше пролука тук-там!
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Имахме си и аероплани

Жепейците са си жепейци, но да не забравяме, че ние имах-
ме и пътническо летище, почти аерогара. Бюрото за билети 
и резервации беше точно на Централния площад, откъдето 
една лазка превозваше пътниците зад днешния строителен 
магазин в началото на район „Тракия“. Мисля, че прием-
ното здание си е още там. Пистата беше тревна полоса, 
самолетите – „Ил-14“ с перки, разстоянието от София до 
Пловдив само в летене – 20–25 минути.

За първи път стъпих в самолет точно на тази линия в 
края на 1963 г., и то по повод на предстоящия ми годеж. 
Може би затова го помня подробно.

До Варна се пътуваше най-често директно, но имаше и 
полети с кацане в Стара Загора и Бургас.

В по-късно време, когато тревните съоръжения стана-
ха неприемливи за новата летателна техника, Пловдив за-
почна да ползва пистата на Граф Игнатиево. От северната 
страна на военното летище беше изградена доста мизерна 
постройка с предназначение на приемно здание за граж-
данска аерогара. Иначе сигурността беше гарантирана от 
перфектните инсталации на военната писта.

Това решение на пловдивския въздушен транспорт не 
беше дълготрайно. С разрастване на красивите български 
зимни курорти се открои нуждата от сравнително близка 
и съвременна аерогара. Могъщият „Балкантурист“ получи 
правителствена благословия да инвестира в обособяване 
на летище „Крумово“, което да се приближава до между-
народните стандарти. Така се изгради първият вариант на 
летище Пловдив, разположено и тогава, и сега (но докога) 
в съседна на града ни община.

Имахме и още един, съвсем оригинален и неприлаган 
никъде другаде у нас вид въздушен транспорт. То и в Плов-
див, в края на 70-те години, просъществува не повече от 
една зима. За какво загатвам? Някой реши, друг го изпълни 
и в крайна сметка един вертолет излиташе от паркинга на 
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новотела (вече плътно застроен) и след минути кацаше в 
Пампорово на площадка пред Военната почивна станция. 
Като замисъл интересно – маскираш се скиорски, грабваш 
ските и след минути си в снежния рай. Но не му беше вре-
мето. И не оцеля.

Между файтона, шейната, автобуса и тролейбуса

В чертите на града придвижването беше в прехода между 
файтона или шейната, от една страна, и бавно навлизащите 
автомобили, от друга. Пиаци за файтони имаше пред Гара-
та, срещу Пощата, на ул. „Патриарх Евтимий“, на „Джу-
маята“... Една от първите автомобилни пиаци се появи на 
„Гладстон“ срещу клозетите в градината. Диспечер беше 
колоритна личност – силно накуцващият бай Иван, който, 
необяснимо как, знаеше улиците на града като петте си 
пръста. Почти всеки заръчан адрес обсъждаше с клиенти-
те, като че ли преди минути е бил там. Много услужлив и 
внимателен, без да блести с някакви изтънчени маниери. 
Точно такъв човек беше необходим за това място, защото 
колите бяха трийсетина за целия град, пък желаещите да ги 
ползват – в пъти повече. Разбира се, автомобилите бяха по-
беди и варшави и ако някога се появи случайно някоя волга 
от онзи модел с еленчето на предния капак, то тя събираше 
погледите на минувачите.

Времето на конските впрягове неумолимо отминаваше. 
Не че кочияшите не се грижеха файтоните да бъдат живо-
писно оцветени, грижливо почистени и украсени с всевъз-
можни пискюлчета, кадифенца и снежнобели дантелки зад 
главите на пътниците или пък за коня, за да е видно, че е 
добре гледан и обгрижван. Просто идваха автомобилите и 
те бяха все по-предпочитани не само от любопитство, но и 
заради несравнимо удобство и бързина.

Много чар обаче имаше в пътуването с файтон. Най-лук-
созно бе да се наеме файтон с два коня. Файтонджията стои 
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на издигната на високо капра, държи в една ръка юздите, а 
в другата – камшиче, богато нагиздено с мъниста. През ця-
лото пътуване той говори на конете, а те послушно изпъл-
няват волята му. Възникне ли сложна ситуация в движе-
нието, в миг оставя камшика и натиска тромбата. Разнася 
се дрезгав звук, но опасността се преодолява. През цялото 
пътуване във въздуха се носи остра миризма от животните, 
дори тогава, когато те не са с навирени опашки, облекча-
вайки нуждите си.

Темата за животинската тяга и свързаните с нея грижи за 
чистотата изважда на бял свят образа и дейността на един 
от чешитите на града – Цариградски. Човек с интересна, 
привлекателна осанка. Винаги пестеливо облечен, с треп-
тяща от чистота тениска и обикновено къси панталони, с 
прехвърлени през рамо малък радиоприемник и чантичка 
за вещи. Срещал съм го многократно, през всички сезо-
ни, но нямам спомен да съм го виждал с дълги панталони. 
Работата му беше да чисти плювалниците, поставени по 
тротоарите. Задълженията си изпълняваше стриктно и от-
говорно, независимо от естеството им. Но най-интересен 
стана, когато му зачислиха каруца-фургон с каруцар.

Картинката е следната: върви Цариградски по платно-
то на улицата и пред талигата. На ръцете му са нахлузени 
дълги гумени ръкавици. Обхожда плювалник след плю-
валник, почиства ги и ги дезинфекцира, заменя вътрешния 
съд. Малко зад него каруцарят тегли юздите на кончето. 
Приближава милиционер регулировчик. Цариградски ус-
тановява процесията и със знак иска път. Милиционерът 
приема сигнала, вдига палката, спира останалите коли и 
дава свободен път на кортежа „Цариградски“. Пловдивски 
етюд, наивен, но приятен и забавен!

Чешитът посрещна края на живота си в остри ревматич-
ни болки в Първа градска болница.

Доста закачки предизвика тогава едно нареждане на 
градските власти по чистотата. Задължиха файтонджиите 
да закачат отзад на конете по един брезент, в който да се 
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събира изхвърленото от животинчетата. Никой не оспор-
ваше полезността на начинанието, но гаврата идеше оттам, 
че беше разгласяно като „китайски почин“, а почините вече 
се рояха така стремглаво, че идваха в повечко и предизвик-
ваха всеобщ подбив.

През зимата файтоните се заменяха с шейни, поне за 
няколкото снежни седмици. Конете се подковаваха специ-
ално против подхлъзване (на днешен език това се нарича 
„слагам зимни гуми“), живописно украсените шейни се 
снабдяваха с няколко одеяла, с които пътниците грижливо 
се увиваха. Кефът беше неописуем – да си достатъчно за-
топлен под завивките, от устата ти да напира пара заради 
якия студ, а ти да съзерцаваш променящите се гледки на-
около и да улавяш завистливите погледи на пешаците.

Конкуренцията на навлизащите автобуси „Шкода“ се 
усещаше все по-осезаемо и файтоните намаляваха заедно 
със застаряването на техните сайбии. На шкодите се ди-
вяхме с часове, защото те, на фона на старите грохнали 
тарги от преди войната, изглеждаха съвсем модерни. 

Градският транспорт все още пресича Площада. Има място за 
спирки, леки коли, камиони, паркинг, та и пътека за пешеходци.
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Най-смешни обаче бяха камионите, импровизирани за 
превоз на хора, които по време на панаира се ползваха, за 
да подпомогнат огромния поток пътници от Гарата до Па-
наира и обратно. Представете си как високата платформа 
на товарните автомобили се обгражда с парапет от шпер-
плат, пестеливо напръскан с червена боя, и телена мрежа 
за по-висока якост, а нагоре на колонки от винкел се носи 
брезентено покривало. Качването става по стълба с някол-
ко стъпала. Слизането – също. Платформата се претъпква-
ше от пътници, само малцина бяха щастливците, смогнали 
да се доберат до няколкото пейки, заковани отстрани. На 
панаир като на панаир!

Имаше и друг подход за увеличаване на възможностите 
на шкодите – закачаха им ремаркета самоделки, които по-
бираха нови двайсетина пътници, обикновено по-смелча-
ците, разбираемо защо.

По едно време из централните улици започнаха да се 
виждат работници, едни от които закрепваха пръти до бор-
дюрите, а други се качваха по тях и опъваха обтяжки над 
платното. Най-после стана ясно, че идва повод за гордост 
и радост на пловдивчани. Ще имаме тролейбусни линии! 
Първа тръгна връзката между двете гари, но право през 
Главната и в двете посоки. Тунелът още не се ползваше, 
макар и да беше пробит. После се свързаха „Кючук Па-
риж“, гробищата на „Цариградска“ (тогава „Лиляна Ди-
митрова“), градският стадион по „Комсомолска“ (днес па-
зарът на „Младежка“). Как да не се пъчим, когато никъде 
другаде освен в столицата такова чудо не се беше случило. 
Разбира се, заваляха кодошите за откачените тиранти, за 
влаченето с камиони на аварирали тролейчета към депото, 
за принудителните престои, докато зисът (камион, произ-
веден в „Завод имени Сталина“) с платформа и работници 
по мрежата свързваха някъде прекъснатия кабел...

Имахме и междуградски транспорт – доста оскъден и 
примитивен. Как да бъде друг, когато практически нямаше 
8*
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пътища. Ето два маршрута до сравнително близки планин-
ски курорти.

Паважът към Бяла черква приключваше до Калпакчие-
вата тухларница. По-нататък – път без никакво покритие. 
Преминаването на кариерите към Гълъбово (някога Ново-
сел) беше истински кошмар. Тясна пътека, по която разми-
наването на две коли беше изпитание, това беше шосето. 
А вляво пропаст, чието дъно не се вижда! Доста по-късно 
военните си заплюха местността Голямата преспа в Бяла 
черква за свой стратегически обект и това стана причина 
бързо-бързо асфалтът да стигне до курорта. Дотогава се 
налагаше за придвижване да се ползват най-често камиони, 
свалящи дървен материал, или да се слиза пешком, а някои 
дори предприемаха рискованото спускане с велосипеди.

Ще разкажа за такова премеждие. Било е в началото на 
50-те години. Мои близки роднини ме взимат на курорт в 
Бяла черква. Тръгваме върху платформата на камион във 
вторник. Как така помня, че е било вторник? Отговорът е 
много лесен. Моите братовчеди бяха използвали предвид-
ливо понеделника, стоически чакали на опашка за билети и 
успели да гледат уникалната за времето си цветна австрий-
ска лента „Пролет върху леда“ – първия у нас филм-ревю 
върху лед. Цяла седмица те не могат да спрат да се връщат 
към видяната феерия. В събота пристига съпругът на бра-
товчедка ми. Разбира се, пак върху платформата на камион, 
но предвидливо качил отгоре здрав, стабилен велосипед, 
марка „Бианка“, за да е спокоен за връщането си в неделя. 
Да, ама аз не мирясах: „Чичо Митко, може ли да сляза до 
Пловдив с тебе, отзад на колелото?“ Най-после получавам 
съгласие и планът е ясен: ще се види филмът, това означава 
подготовката да започне без забавяне – здраво се завърз-
ва възглавница към стойката за багаж, пускат се два клупа 
отстрани за краката (за да не отмаляват), връзва се кичест 
клон да помага на спирачките по големите наклони. Ако 
кажа, че не ме хвана страх, много ще ви излъжа. Но връща-
не назад нямаше. Още възстановявам дълбокото учудване 
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у родителите ми, които не знаеха да се радват ли, че пре-
междието е свършило добре, или да ме корят за неразумно-
то, хлапашко решение?

Резултатът беше един: спускане на двама души с един 
велосипед от Бяла черква до Пловдив по черен, та черен 
път и разбира се, постигане на крайната цел – гледане на 
филма „Пролет върху леда“!

Още по-трагично беше положението с Пампорово. Не 
зная как са се свързвали с курорта през лятото, но през зи-
мата на 1956 г. спортните отбори на ДНВ ни изпратиха на 
подготовка във Военната почивна станция (тя още същест-
вува). Автобусът спря на Проглед, свалихме ски, раници и 
разни джунджурии, натоварихме се с тях и поехме пешком 
през девствения сняг нагоре. То не се виждаше пъртината, 
за какво шосе да говорим. И така, лека-полека с няколко 
почивки под искрящото зимно слънце, довлякохме себе си 
и багажите до станцията. Но бяхме толкова младиии!

След години пловдивски проектанти разработиха пътя 
през Пампорово към Смолян, който, както подхождаше на 
времето, нарекоха „Панорамен“. Обърнете внимание, кога-
то се случи да пътувате към Смолян, как от неговия първо-
начален вид и досега отстрани стоят остатъци от тротоар с 
плочки. Някои като че ли са си представяли как пешеходци 
ще тръгнат на разходка от Смолян до Пампорово или об-
ратно!? Пак соцшашарма.

Автогара „Юг“

Войничета от Трудови войски (както ги знаехме – трудо-
ваците) разчистиха освободения от панаирните павилиони 
терен до Гарата и както умееха да го правят, за кратко вре-
ме спретнаха автогара, каквато до този момент нямахме. 
Годината беше 1959.

Винаги, когато заговорим за нея, не пропускам да по-
питам събеседниците за какво са служели тези дълги те-
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раси, заемащи и сега първия етаж на сградата. Отговорът 
със сигурност ще озадачи днешните млади хора. Това не е 
случайно решение, а средство за товарно обслужване на то-
гавашните автобуси. В задната част на покрива на автобуси-
те, върху нарочна решетка от дървени летви, беше отсекът 
за багаж. Хитро гарово решение – оставяш си куфарите, 
бохчите и денковете на горния етаж, там се разпределят по 
направления и директно се товарят отгоре на автобусите. 
Ето ти сега въпрос: Добре де, не можеше ли този багаж да се 
намушка под седалките, както е сега и както е далеч по-лес-
но? Не, не можеше! Тогава в конструкцията на автобусите 
такива „долапи“ липсваха и всичко отиваше на покрива.

Колкото и да одумваме автогара „Юг“, тя за времето 
грабваше окото с предвидените за пътниците улеснения, 
както и с непосредствената си близост до жп гарата, заради 
това много скоро дотогавашната импровизация на Гроздо-
вия пазар престана да съществува.

За придвижването пеша

Пловдив никога не е имал рационален и удобен обществен 
транспорт. Не че не е имало стремеж и проекти за това. 
Обективни природни дадености пречат за добро решение 
на този въпрос. Слушал съм навремето от колегите „транс-
портчици“ във ВМЕИ, че когато се проектира маршрутът на 
дадена линия, се ползва понятието максимално допустима 
отдалеченост. При наличие на тези феномени – хълмовете 
и реката, как да постигнеш оптимални параметри. Струва 
ми се, че обективно не е възможно ефектно решение. Раз-
бира се, нито за миг тези на пръв поглед неудобства не са 
повлиявали на пословичната филибелийска привързаност 
към тепетата или към Маричката. И слава богу!

Не това обаче е основната причина в онези години хо-
рата да се придвижват много повече пеша. Просто тога-
ва нагласата ни беше по-различна, бяхме много по-малко 
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обездвижени и когато имаше повод да се отиде от единия 
до другия край на града, без много да се замисляме, си 
„плюехме на петите“ и тръгвахме. Няма рейс, няма марш-
рутка, няма кола, няма такси.

Осъзнавам, че не звуча убедително, затова ще си по-
служа с един печален, но мисля, много красноречив при-
мер. Траурните погребални процесии се извършваха пеша 
и само пеша. Съвсем нормално беше колоната, тръгнала от 
квартала около Гарата например, да премине през „Иван 
Вазов“, да прекоси Площада, да свие вдясно и да се от-
прави към гробището. Не се сещам, ако това се случи днес 
(при все че е абсурдно като предположение въобще), колко 
души ще останат зад катафалката. А по онова време хората 
си вървяха и стигаха в пълен състав до ритуалното място. 
После, по същия начин, се връщаха в домовете си. 

Траурна процесия по калдъръма на улица „Виктор Юго“. 
Изпращат именитата музикална педагожка Зорка Сайян.

Още един абсурден пример за доказване приложимост-
та на ходенето пеша в дневния ни ред: затворът беше на се-
вер, в „Кършияка“, на мястото, което днес заема най-висо-
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кият пловдивски хотел. Арестантите, приети на жп гарата, 
се конвоираха от двама милиционери. Групата поемаше по 
средната алея на „Руски“ и така – ходом марш... до затвора. 
Простичко, евтиничко!

Изобщо по онова време ходенето заемаше много по-ка-
тегорично място в бита на хората. Автомобилите бяха ряд-
кост, комуникациите бяха на съвсем различно ниво, та за-
ради това може би си крачехме пешком. Налагаше ни се 
и да ходим, и да тичаме много, много повече от днес. И 
можехме!

За някои типичности в адетите 
на тогавашните филибелии

Грижа за личната хигиена

Да наченем с банята. Само че не тази, която отстои на ня-
колко крачки от спалнята. Не, иде реч за обществените 
„фаб рики“ за чистота, каквито бяха градските бани. Уни-
кално средище за хигиенизиране беше не само Цар-Симео-
новата, която вече имаше повод да коментираме, но и ней-
ните посестрими – „Чифте баня“, „Орта мезар“, „Тракия“, 
тези в „Кючук Париж“, „Филипово“... Още в първата пети-
летка към тях се прибави баня „Здравец“ в близост църк-
вата „Св. Петка“, после баня „Русалка“ в „Кючука“, баня 
„Родопи“ в Съдийския квартал. Дали от нужда да хвърлят 
потта, особено през знойните лета, дали просто от жела-
ние да се отпуснат и преживеят поне час кеф, пловдивчани 
имаха навик най-малко веднъж в седмицата да посещават 
тези места. В останалото време спасяването беше различ-
но. По-лесно през лятото, когато с два-три разлати съда с 
вода, поставени под палещото слънце, ставаше възможно 
освежаването. По-трудно бе през зимните месеци, когато 
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обикновено тенджера с вода клокочеше в края на готвар-
ската печка и трябваше да се свърши същата работа.

Седмицата на обществените бани се разграфяваше на 
мъжка и женска баня. Само „Чифтето“ правеше изключе-
ние от правилото, ами защото си беше чифте (с две отде-
ления).

Влизаш, взимаш си билетче, попадаш в голяма стая, 
наречена „съблекалня“. Смъкваш дрехите, нахлузваш 
чифт налъми и през тясна желязна вратичка проникваш в 
помещение, плътно замъглено от пара, бързо се приспосо-
бяваш и търсиш място за сядане до курна, пълна с гореща 
вода. Една трилевка е приготвена за примамка, лепваш я 
на плочките зад тебе и не се налага да чакаш дълго. Те-
лякът съзира „стръвта“ и не се бави, щото конкуренция-
та дебне в мъглата. Прибира банкнотата, кляка пред тебе, 
нахлузва на ръката си спарча, грапава като раш пила, и те 
почва. Шари старателно от главата до петите, много ско-
ро ставаш целият в розови деруги. А какво се отделя след 
спарчата, просто не е за споделяне. Изпитанието е към 

Внушителната сграда на Цар-Симеоновата баня
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края, телякът взима таса ти, гребва в курната и те залива с 
гореща вода. Кефът е страхотен! 

После ти остава само малко да се съвземеш от напъна, 
да обмениш някоя и друга лакърдия със съседите, да се 
изплакнеш за последно и си готов. Излизаш от запарена-
та зала, а горе, до дрехите, си посрещнат от друг майстор, 
който ти предлага за нищо пари чаршаф за подсушаване, 
лимонадка, локум... Няма бързане. Понякога на това плът-
ско удоволствие може да отдадеш и повече от час.

Сега идва време да сложим ръка на сърцето и да си ка-
жем – голям кеф беше да се напариш и мъжагата пред тебе да 
ти тегли една спарча, както се вика. За съжаление, „Цар-Си-
меоновата“ баня вече не съществува. И табиетите на хората 
станаха други, и животът от ден на ден все по забързваше. 
Не вървеше вече на „пъпа“ на града да се трупат камари от 
въглища и сгурия, а коминът да бълва задушливи кълбета 
дим. Отиде си не само тази баня, но като че ли и всички ос-
танали в града. Днес няма време за друго, освен в крачка да 
вземеш едно душче и да бягаш. За къде ли бързаме?

За да е пълен кефът, току-що излязъл от банята, фили-
белията се отправяше към бръснарницата. Усещате ли как 
и това понятие отива в забвение? Та както гражданинът е 
прясно запарен, няма друго подходящо време да се подло-
жи на следващото „разкрасяване“, като отиде да го обръс-
нат. Нека припомним, че майсторите бръснари, които бяха 
виртуози в обслужването, наброяваха многобройна град-
ска гилдия.

Процедурата се начеваше с ловко разнасяне на пяна по 
брадата с четка и цилиндричен сапун за бръснене. Следва-
ше задължително заточване на бръснача върху кожен ре-
мък, провесен на стената, и после „разхождане“ с него по 
запенените места. Ако ти е гъста и остра брадата, накрая 
идва въпросът дали желаеш „контра“. Отговориш ли поло-
жително, процедурата се повтаря, но с насочен в обратна 
посока бръснач. Нали затова е „контра“? При малки раз-
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кървявания в сила влиза парче твърда стипца, с което се 
разтъркват местата и се спира кръвта.

Финалът има задължителна и пожелателна част. В пър-
вата влиза напръскване с нещо като одеколон, най-често 
спиртен разтвор на розова вода. Уредът, с който се извърш-
ва манипулацията, е малка тенекиена амфорка, отстрани 
на която виси гумена сфера за ръчно помпене. Ако си пò 
 клиент, накрая биваш удостоен с приятен и не кратък ма-
саж на лицето. Следва едно „честито!“ и си готов. Плащаш 
си парсата и „довиждане“!

Като последно съхранени от миналото табиети, на бръс-
нарите все още се разчиташе да помогнат в някоя здравна 
процедура. Най-„вещо“ откликваха на кожни проблеми, но 
не се спираха дотук. На масичката пред огледалото в са-
лона на моя бръснар много често се виждаше бурканче с 
доста гаднички пиявици, разхождащи се в него. Мисля, че 
ползваха гадорийките за регулиране на кръвно налягане, 
но къде ти повече познания у младеж, на когото „морето 
му е до коляно“?

Говорим ли за тази професия, няма да пропусна да спо-
мена една уникална арменска фамилия бръснари. Бяха 
баща и син – бай Хачик и Аракел. Синът наследил профе-
сията на баща си. Започнах да ходя при тях, воден от баща 
ми, още когато бяха в 
Чипевия базар. После 
ги принудиха да пре-
местят „салона“ си 
в безистена към теа-
търа. Накрая Аракел 
приключи дейността 
си в спретната барач-
ка, построяването на 
която бяха успели да 
уредят срещу Дома 
на физкултурата (пре-
ди „Тракийски юнак“, 

Последният пристан на салона 
на бръснаря Аракел
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сега Телевизионен център Пловдив). Такова нещо се по-
стигаше с много усилия, защото определението „частник“ 
ставаше все по-лоша и неприятна дума за властта. 

Бях трето поколение техен клиент, след дядо ми и баща 
ми. При тях заведох и сина ми – четвъртия по ред във фи-
либелийското родословие. Заслужаваха! За тези скромни 
хора животът беше труд, труд и труд! Аракел, за мен той 
беше и си остана „г-н Аракел“, имаше близо 60 години тру-
дов стаж. Виждам го прав, с ръчната, подчертавам – ръч-
ната, машинка за подстригване и ножицата в ръце. Пред-
ставете си тези ръце колко милиони работни движения са 
извършили през десетките години! Трудовият им ден за-
почваше рано сутрин и приключваше по тъмно. По обед 
се появяваше съпругата му със захлупци с храна за обяд. 
Аракел ще дръпне леко завеската, ще хапне някой и друг 
залък и отново ще поднови песента на машинката и ножи-
цата. В празничните дни – до обяд, при спуснати кепенци.

Потомъкът им след стабилно тукашно образование, как-
то разбирам, се е установил на Западния бряг, в Ел Ей. Той 
трябва да бъде горд с потеклото си! Красноречив пример 
за пословично трудолюбие и кротко, но непоклатимо упор-
ство срещу всякакво коопериране!

Впрочем потомъкът даде категорични белези, че родът 
му е скъп и че Пловдив му е незабравим, като дари скъпа 
семейна антика – термометър, закупен от Париж и висял 
десетки години на лично място в бръснарницата.

Грижа за външния вид

Не беше много лесно да си натъкмен, както съответства на 
разбиранията ти. По-скоро се налагаше съобразяване с въз-
можностите. Затова кърпежът и поправките в дрехите бяха 
често прилагани подходи. Имаше рекорд в това отношение, 
постигнат от моята баба. Тя бе събирала парчета „офицер-
ски“ плат от стара униформа на сина си и ми бе сътворила 
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къси панталонки от 36 парчета. Много майсторски ги беше 
натъкмила, с много удоволствие ги износих и дори досега 
си припомням за тях.

Баща ми беше пример за изискано поддържане на външ-
ния вид, независимо от условията. За него беше неотме-
нимо правило ежедневното бръснене, ежеседмичното под-
стригване и още нещо, което на младежта днес ще се стори 
непонятно – неговите ризи бяха комплектовани с десетина 
якички и чифтове ръкавели. Тези, последните, се перяха, 
гладеха и задължително колосваха. Към ризата се прикача-
ха с няколко копчета.

Професията му на адвокат диктуваше в най-жарките лет-
ни дни да се върне на обед и да смени недопустимо омекна-
лите от потта аксесоари към ризата. Ако вечерта има някак-
во по-официално излизане, процедурата се повтаря.

Нашето поколение не съхрани подобна самовзискател-
ност.

Иначе оскъдният пазар налагаше във всяка къща да има 
шевна машина, макар ръчна и преносима в повечето слу-
чаи. Тук нещо да се преправи, там друго да се закърпи, ня-
къде кръпчица да се подложи. Бръмва машината в пъргави-
те женски ръце и не след дълго поправката е готова.

Едва ли имаше младо момиче, неусвоило умението да 
плете. С два шиша, с четири шиша търпеливо се оформя-
ше плетката в нейното разнообразие – пуловери, жилетки, 
шалове, чорапи, терлици... и по-нататък, в сферата на вис-
шето плетиво, по-скоро изкуство – гоблени, дантели, реле-
фи... Не бяха малко жените, които с плетката подпомагаха 
чувствително фамилните приходи.

Прането се извършваше при условия, несравними със 
сегашните удобства. Какви автоматични перални машини 
бе, хора, какви ти сушилни, какви ти перилни препарати...?!

То първо трябваше овреме да се осигури сапун за пране. 
Най-често се прибягваше до собствено производство, сти-
га да се намери бучка сода. Другото – мазнините, по-лесно 
се откриват. Прави се някаква смес, вари се, после се изли-



Юлий Славов 124

ва в подходящ съд и изстинала, се нарязва на калъпи. Нищо 
работа, важното е сапун да има.

Топла вода? Добре, сутринта се пали огън в огнището 
под казана, стопля се вода и вече се пристъпя към àсъл пра-
нето. Разбира се, на ръка се трият всички неща в коритото, 
което първоначално беше дървено, после модернизацията 
донесе същото помагало, изработено от поцинкована ла-
марина. Завършва прането, следва изстискване, колкото ти 
държат уморените ръце, и хайде на простора – въже или 
тел, опънати между дърветата на двора. Някой попита: 
„Не пречеха ли на автомобилите да гарират?“ Отговорът 
е прост и категоричен: „Не, защото коли още нямаше по 
улиците, камо ли да навлязат, като сега, по дворовете“.

Стигнахме до друга домашна дейност, изпълнявана при 
коренно различни условия. Думата ми е за гладенето. В 
детството ми се появиха ютиите с електрическо подгрява-
не, но не заеха изведнъж мястото на предшественичките 
си. Все още се ползваха тези, подгрявани с дървени въгли-
ща. Днес може да ги видите единствено в етнографските 
сбирки и разбира се, в очакваната с огромен интерес ко-
лекция, грижливо събрана от художника Димитър Добрев. 
Нашите майки закачиха от гладенето с такава техника.

Как ставаше? Взимаш ютията, навеждаш петлето, за да 
отвориш затворчето, и изсипваш вътре дървени въглища. 
Малко клечици, хартийка, кибрит и започва разпалването 
на въглените. Действията се повтарят, докато горивото се 
разпали добре, след което започва гладенето. Ако огънят в 
печката гори, нещата се опростяват. Не се налага палене, 
а се ползват въгленчета от огнището. Докато се глади, от 
време на време се налагат паузи за силно разклащане на 
ютията с цел разгаряне или за добавяне на нови бучки въг-
лища... Така бавничко и трудничко нашите майки и сестри 
се оправяха с купа за гладене. Трябваше да се глади често и 
грижливо, защото синтетиките бяха рядкост, сред тъканите 
преобладаваха естествените материи, а истинските плато-
ве ръбове не държаха.
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Услугите не бяха много популярни. Режимът не прие-
маше и не допускаше съсловие, което да обслужва или да 
помага на друга част от обществото. Въпреки това има-
ше услуга, която процъфтяваше – ваксаджийската профе-
сия. Бяха им натъкмили и отраслово обединение, носещо 
гръмкото име „Кооперация „ОФ България“ (бръснари и 
фризьори бяха в „Хигиена“, пране, чистене и гладене – в 
„Свежест“, химическо чистене и боядисване на дрехи – в 
„Химчи“). В ателиетата на ваксаджиите имаше по чети-
ри-пет стола за клиентите на висок подиум. Така се осигу-
ряваше удобна работна поза на майсторите. Прецениш ли, 
че обувките ти имат нужда от лустро, влизаш в „ателието“, 
сядаш на свободен стол и се предаваш на умението на вак-
саджиите. Обяснимо е, че тази услуга беше изключително 
насочена за мъже. Между изпълнителите имаше такива из-
кусни майстори, че само им трябваше една насърчителна 
лакърдия, и изпълняваха лустрото с неподозирани пируети 
и жонгльорство.

И при това състояние на услугите си имахме уникати.
Най-разпространени бяха работилничките с надпис 

„Ловим бримки“. Тук дори и умалителното определение е 
пресилено. В някое тясно входче, другаде в паянтова ба-
рачка или в подобна импровизация се установяваше жена, 
владееща занаята. Над работното ѝ място се спуска елек-
трическа крушка, която помага да различи кърпежите. Но 
най-важното, разбира се, беше някъде на видно място да се 
сложи табелата „Ловим бримки“, кога красиво напечатана, 
в повечето случаи – ръчно изписана с разкривени букви, но 
все с една цел – да е видима.

Поредният уникат се предлагаше на тротоара, върху 
лека, походна масичка. Някъде се провисваше табелата 
„Пълня запалки“. Първо от шишенце бензин се напоява-
ше памучето на запалката, а после, когато техническият 
прогрес промени горивото от бензин на газ, от ампула се 
зареждаше аксесоарът на пушачите.
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За следващия уникат славата ни беше преминала грани-
ците. Чуждестранни туристи се удивляваха как на улицата 
се извършва зареждане на химикалки. В по-луксозното из-
пълнение се предлагаха няколко цвята – черно, синьо, зеле-
но, червено. Лукс от висша степен!

Технологията се състоеше в следното: разглобява се пи-
салката, взима се изпразненият пълнител, мушка се един 
шиш в него и се освобождава сачмата, от ампула се из-
стиск ва съответният цвят, с буталце се връща сачмата в 
леглото ѝ, сглобява се писалката и готово. Чувал съм, че за 
нас се говорело по широкия свят като страната, в която се 
пълнят писалки.

Табиети и специалитети по пловдивски

С настъпването на есента няколко кръчми започваха да 
сервират жабешки бутчета, също типични за нашия град. 
Мисля, че началото е поставено в още по-далечните 
 години и то е дело на „Топалчето“, в Католическата ма-
хала. По-късно най-много се посещаваше „Малкия Бунар-
джик“.

Възстановявам следния случай: отиваме семейно да хап-
нем жабички. Поръчваме порция, донасят ни една купчина 
още цвърчащи, умерено панирани и майсторски изпържени 
крачета. Синът ни, на около десетина години тогава, само 
при мисълта, че ще яде жаби, отказва да ги докосне дори. 
Поръчваме му кебапчета. Донасят му от една тенджера от-
давна печени и сега претоплени. Има обяснение – площите 
по печките са заети за жабките. Малкият ги поглежда, пак 
връща поглед към така съблазнително изглеждащия под-
нос и се престрашава да опита. Хапва плахо, пооглежда се 
отново и после не можем да смогнем с повтаряне на по-
ръчката. Кебапчетата си ги прибраха. А таткото се кефи от-
страни при мисълта, че се моделира още едно, чиста проба, 
филибелийче.
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За още нещо се сетих. Работех в старото предприятие 
„Балкан“. Един колега много искаше да ни събере в дома 
си, „с цел заздравяване на колектива“ (на днешен български 
език – „тиймбилдинг“). Приехме, дори му предложихме 
да вземем жабешки бутчета. Човекът не беше тукашен, не 
познаваше табиетите, но се съгласи с любопитство. Бяхме 
общо дванайсет души. Купихме шестстотин чифта (два-
найсет връзки по петдесет – по връзка на човек). Най-си-
гурно беше да се намерят в „Орта мезар“, но се предлагаха 
и на други места.

Та събрахме се вечерта, домакинята беше приготвила 
два тигана, брашно и олио колкото трябва, винце в подо-
баващо количество, с две думи – отлична организация. 
До четвъртия-петия тиган всичко беше наред. После като 
се размириса не само в кухнята, но и в целия апартамент, 
дори по стълбището на блока! От панирани преминахме 
на пържени, на масата пред всеки се събра купчина от ко-
калчета. Е, прекарахме добре, изядохме и изпихме всичко 
предвидено, но домакинята (и тя беше „балканка“) ни се 
цупи близо месец. Докато се измирише блокът!

Ами шкембе чорбата? Много разпространена и много 
търсена супичка, с охота приемаща се сутрин, особено в 
състояние „махмурлук“. Не, не – погрешно е да се приема 
тази вкуснотия само заради възстановителното ѝ действие. 
Тя си е чудесна закуска, когато и да си ѝ налетял.

Доста прочути шкембеджийници имаше, пръснати из 
целия град. Ще спомена само тези, които бяха на един хвър-
лей от моята махала – ъгъла на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Авк. 
Велешки“, Сточна гара, жп гарата, „Гладстон“, „Джумая-
та“, „Топалчето“... Ако ти се прияде чорбица, няма начин 
да останеш валат – все някъде ще ти излезе късметът.

Има още нещо – материалът беше по-качествен. Знаех-
ме си българското „дамарче“ на реснички или на кутийки 
и разни американски жилави синтетики още не бяха ни за-
владели. А приготовлението беше истинска атракция. Май-
сторът бодне с шиш в казана и извади яко дамарче. Сложи 
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го на дръвника, грабне сатъра и за миг го разфасова на сит-
но, гребне щедро количество от ситнежа и хайде в купич-
ката. Отгоре заливка с вряла чорбичка, малко застройка и 
си готов! Да ти е вкусно!

Изчезнаха в небитието твърде интересни хапвания и на-
питки. Някога, до късно вечер, в махалите с гъсто население 
обикаляха бозаджии. В ръцете им тежаха два гюма – еди-
ният от дървени летви, оковани с месингови обръчи, а дру-
гият от калайдисана тенекия. Около основния съд в специ-
ални за целта гнезда се мъдреха пет-шест чаши. С дрезгав 
глас бозаджията обявяваше стоката си: „Боза, бозаааааа“ и 
„Ризка, сладкаааааааа“. Стоката напълно заслужаваше рек-
лама. Оригиналната просена боза няма абсолютно нищо 
общо със сегашната ѝ малцова потомка. Поръчаш си чаша, 
последва пестеливо плисване от малкото гюмче за плакне-
не и чашата с вкусното питие ти е поднесена. Ако ти харе-
са – завтаряш се. Няма ХЕИ, няма агенции за контрол. Но 
няма и зарази. Сякаш Бог ни вардеше.

По улиците се срещаха и лимонададжии. Много кро-
тък и вежлив беше бай Койчо на ъгъла на ул. „Одрин“ и 
ул. „Иван Вазов“. Предлагаха се сода, лимонада и сироп. 
Ценоразпис: лимонада – 2 стотинки, двойна лимонада или 
сироп – 4 стотинки, сода – 1 стотинка. Някъде разширяваха 
асортимента със сироп от ягода, малина, мента...

Бай Койчо беше силно късоглед и затова на носа му не-
отменно лежаха малки телени очилца с дебели многодиоп-
трови стъкла. Имаше една ярко боядисана в бяло и червено 
количка, която съдържаше всичко необходимо за упражня-
ване на занаята. При това в мобилно изпълнение. Спираше я 
на ул. „Одрин“, до тротоара на ул. „Иван Вазов“, точно пред 
фурната на Ацето. Работно време неограничено – от рано 
сутрин до когато има ожаднели минувачи, късно вечерта.

Прочути бяха „Сливналиите“ на ъгъла на ул. „Виктор 
Юго“ и ул. „Гладстон“. Двамата братя (по-именит беше 
старшият, бай Григор) бяха видимо по-модерни. Имаха 
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стабилна стационарна сергия и при тях всичко беше чисто, 
изискано, вежливо...

Технологията на всички лимонададжии обаче беше ед-
наква: вода, газирана на място с помощта на бутилка газ 
под налягане, се шприцва в чаша, на дъното на която е на-
лята доза сироп. Сиропът е много близко до най-естестве-
ния – просто защото химията още не беше ни поразила.

Доста безалкохолия посочих и се опасявам, че съм нало-
жил впечатлението, че по онези времена пловдивчани сме 
били страстни въздържатели. Няма такова нещо, напро-
тив – пиеше се на поразия, но бяхме млади и „носехме“.

От твърдите питиета се наблягаше на сливова, мастика и 
всички видове коняци. С появата на кока-колата се наложи 
типично пловдивско питие – „манджа“: коняк с кока-кола. 
Където пътуваме, ни знаеха с тази странна смеска, непо-
нятна като произход на име и много опасна като послед-
ствия, ако си неразумен да прекалиш с дозата. Разбира се, 
бяхме чували или чели в книгите за напитки като уиски, 
джин, текила, калвадос, но достъпът до такива екстри беше 
невъзможен.

И тогава си имаше пристрастени към вината и бирата, и 
тогава се намираха начини да се снабдиш с някоя бутилка 
от червения еликсир. По-трудно беше с бирата, обяснимо – 
заради дефицита. А бутилката беше без никакъв надпис, 
без никакъв етикет, нерядко с начало на ръжда по капачка-
та. Дефицитът беше постоянен, но преди празници се пре-
връщаше в кошмар.

Обстановката предразполагаше да се усвоява производ-
ството на питиета вкъщи, при домашни условия. Всеки 
правеше каквото може. Аз също, да ме простят акцизни-
те, усвоих производството на домашна ракия. Преварявах 
различни плодове – круши, грозде, смокини. Снабдих се 
с уред, наречен „стилизатор на Кох“, и доста години в из-
бата се кефех на чуруликането на тънката струя от прясна 
ракийка.
9*
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Изкуството, за усвояването на което не събрах умения, 
беше приготовлението на вино. Имаше големи майстори. 
Намираха се и псевдопроизводители, от съдовете на които 
се точеше тъмна мътилка, но те гледаха в очите пияча и 
трепетно очакваха суперлативи. Не се реших да пробвам 
такава сложна и капризна операция.

Изкусните майсторки край печката и огнището

Друг филибелийски табиет, за който се сещам, е приори-
тет на страхотните местни къщовнички. Много забавни 
бяха личните им рецептурни тетрадки. В тях можеше да 
се прочете: „Целувки от Цвета“, „Масленки от Еванжели“, 
„Спорни соленки от Славка“, „Меденки от Веса Коева“, 
„Снежни топки от Надя Стянова“, „Други масленки от 
Аля“, „Лесни курабии от г-жа Попова“ и т.н., и т.н. 

Някои рецепти, грижливо събрани в тетрадка 
на Тамара Славова
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Очаквано, след войната липсата на стоки беше без-
гранична. Имаше и купони за храни, точки за облекло и 
обувки. Странно и неразбираемо беше решението за хляба, 
продаван с купони в три категории: ТФР (тежко физически 
работник), ФР (физически работник) и Х – масовата кате-
гория, с неразгадаема буква. Съответно хлябът се реже на 
половинки и на четвъртинки според категорията. Опреде-
лена ти е дажбата насъщен за днес. Не ти ли е достатъчен – 
стегни се да доживееш до утре, ще дочакаш новата дажба.

Бакалниците бяха почти празни. Ако се разчуе, че някъ-
де е пуснато нещо, всички се втурват нататък. Проточва се 
дълга нервна опашка от хора. Какво са пуснали? Захар. По 
колко дават? По четвърт на човек. Добре, ние сме трима 
души, значи близо килограм.

На друг магазин са пуснали олио. Хайде натам, но със 
съд в ръка. Тукашните махленци те оглеждат недружелюб-
но, но не смеят да реагират, защото утре може те да „цъф-
нат“ във вашата махала. Олиото се източва от голям варел 
в разлати баки. Оттам с метална мярка, през фунийката, в 
твоята бутилка.

Затова уредните домакини съумяваха да правят всичко 
вкъщи.

Приготвяше се сапун, переше се на ръка, месеше се 
хляб, правеха се козунаци, юфка и кремпита, консервира-
ше се млян зарзават (мокра „Вегета“). Точеха се кори за 
баници, баклава – всичко, ако се намери брашно. Водата за 
миене и пране се топлеше в края на плота на кухненската 
печка, странно защо, наричана машина. През лятото съ-
щият ефект се добиваше от поставени на слънцето легени, 
пълни с вода. Соларен бойлер, нали?

Майка ми, изключителна майсторка в кухнята, съумява-
ше да приготви от нищо нещо и нямаше ден, в който да не 
ни изненада с някое вкусно свое творение.

Появи ли се отнякъде пиле, предстоеше деликатесен 
обяд. Изкусно разпределяше месото, приготвяше супа и 
вкусно ястие, да си оближеш пръстите. Но и пилето си 
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беше пиле, длъжни сме да го признаем. Зашемeтяваща е 
разликата между него и днешното му братче бройлерче.

Мусаката също биваше различен вид. Тя се състоеше от 
препържена качествена кайма, покрита най-често по равно 
на тавичката с картофи и с патладжани и залята с яйчена 
заливка.

Умееше да комбинира – съхранила някое парченце те-
лешко шкембе, панира го и го поднася на подрастващия 
си внук като крехко шницелче. Скоро след това момчето 
е посветено в секрета, но беше късно – той завинаги беше 
заобичал ястията от дреболии във всичките им разновид-
ности.

Майка ми не подценяваше и рецептите за тестени изде-
лия. Много обичахме макарина и уши от тесто.

Или друго – купуваше виенски кифли (имаше ги тогава, 
по-късно изчезнаха, защо ли?) и правеше соленки, като на 
всяко парченце преди печене ръсваше щипка ким и солчи-
ца. Да намериш пакетче ким обаче беше събитие. Не беше 
кой знае каква философия приготвянето на този вид солен-
ки, но за мезе бяха разкошни. Почти можеш да ги възприе-
меш като брускети.

Приготвяше дори бонбони „Карамел Му“, като на тига-
на се карамелизираше захар с разни добавки. Нарязваше 
питата, преди съвсем да изстине, на кубчета, които поеди-
нично опаковаше в целофанени обвивки. И какво ли още 
не...

Соленки, сладки, целувки, торти, козунаци, кейкове, 
кифли, сладка от всякакви плодове и друго, и друго... Стига 
да ни споходи късметът да намерим продукти.

Особено наесен, когато листата пожълтеят, слънцето на-
мали жаравата си и над града се настани тихо, спокойно 
време, те, милите наши майки и баби, се развихряха над 
огнищата и тавите. Но това не бяха онези индустрии, кои-
то царстваха в междублоковите пространства, след като се 
появиха новодомците и напълниха панелките. Не, по-скоро 
говорим за бутикови изпълнения на сладко от зелени и от 
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узрели смокини, от стъргани дюли, от ренглоти сливи, от 
праскови, от кайсии, а в пролетно време – от вишни или 
бели череши... И, пази боже, сладкото да се изпусне във 
варенето и да не остане достатъчно бистро, това вече е 
трагедия. Имаше сладкарски произведения, които днес са 
потънали в забрава и които бяха повече в репертоара на 
арменските семейства: булама, бяло сладко, бал суджук, 
петмез, рачел... Във въздуха се носеше наситено, сладко 
ухание на препечена захар, на чувен и индрише.

Зажаднее ли ти душичката за ориенталски, до байгън 
сладки вкуснотии, имаше къде да се отиде. В първия кат на 
Джумая джамия предлагаха малеби, сутляш, ашуре, бакла-
ва, таатлъ, кадаиф, тахан и грис халва, локум... Сладкарни-
цата се наричаше „Назъм Хикмет“ и заемаше помещения, 
днес използвани за подготовка на мюсюлмански ритуал. 
През зимата много се търсеше салеп – гъсто горещо питие, 
което се рекламираше с надписа „Пари гуша, вади кашли-
ца!“.

Червените чушки излязат ли на пазара, домакините се 
хващаха с най-трудоемката зимнина – лютеницата. За една 
доза от тази вкуснотия отиваха по два дни тежка работа. Да 
се изчистят, опекат и обелят чушките, същото за патладжа-
ните, да се смелят едните и другите, да се сварят доматите, 
да се смесят съставките и да се пържи цялата смес, като 
се прибавят най-разнообразни подправки... Снемането на 
тавата от огъня се разрешаваше едва когато бъркалката ос-
тавя трайна следа по дъното. Целите махали замирисваха 
на нещо много пикантно, отварящо апетита. По филийка, 
за да се опита, останалото, докато е горещо, в бурканите. 
Идвай, зимо, готови сме!

Впрочем не, има още подготовка: да се натъкмят тур-
шии те – царската, мешаната, киселите краставички, камбе-
тата – една от друга по-вкусни и което е много важно – пъс-
троцветни и красиви. Ха сега, как да пропуснеш ракийката, 
опазил те бог!



Юлий Славов 134

Откровено за момчешките лудории

Много застъпени в мъжкия дневен ред бяха игрите на кар-
ти и на табла. В завода, в който бях „по разпределение“ и 
работих повече от двайсет години, по традиция започвахме 
работа сутрин в седем. Зиме, лете, в зной или студ, ние си 
знаехме – начало в седем. Това означаваше край в чети-
ри следобед. И макар че още не бяха познати и прилагани 
промените в лятното часоброене, този час беше достатъч-
но ранен, слънцето прежуряше и всичко наоколо предраз-
полагаше към сядане около масата и раздаване на картите. 
Играеше се повече бридж-белот, но по-изтънчените май-
стори не пропускаха да се застъпват за „чист“ белот.

Това каре беше импровизирано, между колеги на мес-
тоработата. Що се отнася до класическия бридж, той си 
имаше много запалени привърженици и което заслужава 
отбелязване, сред тях много изявени бяха пловдивските 
майстори на шахмата. А те и тогава бяха много и силни. 
Някои може да реагират – умното си е умно! И ще бъдат 
прави!

Другата привлекателна игра с карти – покерът – също 
имаше много приятели и не на едно място се осъмваше 
около чиповете. Обаче тъй като това си е чиста проба ха-
зарт, имаше „недопустима несъвместимост с високия со-
циалистически морал“ (цитат), заради което всяка подобна 
проява се подлагаше на милиционерско преследване. Сре-
щу това се взимаха превантивни мерки – подбор на състава 
(имаше, както обикновено се случва, и издънки), заключ-
ване на врати, спускане на завеси по прозорците, въобще 
максимална секретност...

Следва таблата. Знае се, че играта със зарове има ори-
енталски произход. Неслучайно и заровите комбинации се 
спрягат на турски: дю шеш, дю беш, шеш беш, дьорт-дже-
хар, еп-ек... Но в Пловдив таблата беше и продължава да 
е много популярна занимавка. Играеха се три вида игри: 
табла, гюл бара и тапа. И тук, подобно на картите, капаци-
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тетите предпочитаха класическата табла под претекст, че 
при нея влиянието на зара може да бъде най-малко. Иначе 
в сила си беше лафът: „То не е игра мъчна, ала иска ръка 
сръчна“. Залагаше се на петица, по-рядко на тройка, обик-
новено когато не се играе мешано.

Но като че ли най-колоритната, най-емоционалната, 
пък и доста уморяваща игра беше тази на джамини, как-
то я знаеха пловдивчани. Чувал съм в други градове да я 
наричат топчета, билета и др., но тук си знаехме джами-
ни. Играеше се на твърда пръст, върху която се очертаваше 
триъгълникът с пайовете и началната черта. Стартираше 
се с хвърляне за място и след това се целеше заложеното 
в триъгълника. В махалите се носеше славата на големите 
майстори. Около „корта“ кибици колкото щеш, емоции в 
изобилие, настроение върховно!

Имаше установен начин на изтласкване на джамината 
от ръката. И тъй като от непрекъснатото триене на китка-
та по земята кожата се напукваше и загрубяваше до рани, 
постоянните играчи си закачаха на ръката парченце кожа, 
стегнато с ластик. И това е пример за превантивност. Не-
рядко, особено пред родителска среща или след допуснат 
фал пред черната дъска, учителите караха момчетата да по-
дадат напред ръцете си, с длани надолу. Разликата в кожата 
на двете ръце – „работната“ и другата, беше достатъчно 
видима, за да избегне от зоркия учителски поглед.

Някои момчешки занимания от онова време днес са 
забравени. И по-добре. Става дума за опасни увлечения. 
Едното от тях беше играта на „чилик и мачка“. С помощта 
на удар с пръчката, наречена мачка, чиликът се вдигаше 
във въздуха и с втори удар се изстрелваше далече. Далече, 
бързо и съвсем не безопасно. Имаше случаи на неприятни 
тежки наранявания на играчи или случайни минувачи.

Другото залитане не може да се нарече съвсем „игра“. 
Това беше страстта да се взривяват тенекиени консервени 
кутии със запалване на газовете, отделяни от разтваряне 
във вода на парченце карбид. С кутията, пробита на дъ-
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ното, се захлупваше разтворът, бързо замазване с кал на-
около и с прът с огън накрая се възпламеняваха газовете. 
Следваше експлозия и кутията се изстрелваше. Ами ако не 
е поставена точно вертикално? Беше опасно, грозно и не-
прието от възрастните занимание. Може би точно това ни 
провокираше да се увличаме. Заниманието практикувахме 
на празното място на „Екзарх Йосиф“, между „Тракия“ и 
„Филип Македонски“. Сега то не е празно, а е изпълнено с 
кокетна детска градина.

Приключвам с игрите от миналото с нещо, което никога 
няма да се върне „на бял свят“. Преди да започна следва-
щите описания, ви умолявам за една уговорка помежду ни: 
когато четете по-нататък, да не се подигравате на поколен-
ческата ни задръстеност, а просто да направите усилия и да 
разберете изворите на нашата свенливост.

Уводът беше необходим за представянето на играта от 
миналото, наречена „Шегите на Амура“. Върху картонени 
карти бяха отпечатани изрази за разговор, за флирт, за сва-
ляне... и пред израза са посочени странни, но подходящи за 
случая имена – Юнона, Агамемнон, Клеопатра... Всеки от 
компанията, разбира се, смесена, взима по карта-две и за-
почват диалозите. Няма нищо страшно, нищо опасно. По-
лучаваш възможност вместо да заявиш директно „Запле-
нен съм от русите ти коси и изпитвам огромно желание да 
ги погаля“ например и да почервенееш целият още преди 
да си довършил фразата, то казваш само тихичко Юнона 
и подаваш картата на обекта. Тя го прочита, поглежда те 
дяволито и отвръща на удара с например Клеопатра: „Си-
гурен ли си?“ Подавате си карта след карта, поглеждате се 
многозначително, пак се изчервявате, но вече по-малко...

Ех, ама вие сте супернетактични – не се въздържахте и 
прихнахте да се кикотите подигравателно. Направете уси-
лия да вникнете в картинката и ще видите момичетата с 
черни манти с коланче и дължина под коляно, бяла якичка, 
рипсени тъмни чорапи, черни ниски обувки и барета с над-
писа на училището околовръст и момчетата – ниско остри-
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гани, с куртки, широки долу панталони и фуражка. Тогава 
със сигурност ще ни разберете. Надявам се... все пак!

Една характерна особеност на пловдивската ни младост 
не търпи пропускане. Ние много се забавлявахме с пеене. 
Много пеехме! Събере ли се тайфа, хеле пък подпием ли 
чашка-две, неминуемо подхващахме песните. Кой вярно, 
кой фалшивичко, кой съвсем музикален инвалид – нищо 
не можеше да попречи на общото желание да приповдиг-
нем настроението си, като се прибавим към нестройния, 
недирижиран хор. Репертоарът ни беше богат: „Прости, в 
живота пречка си ми ти“, „Таз вечер празнувам разлъка“, 
„От камък да беше“, „Червени устни“... спирам дотук, ма-
кар че има още много. Важното е да вникнете в заглавия-
та, въпреки че не тая никакви надежди, че младите днес, 
с фамозната си звукова техника, ще ни разберат. Дори да 
искат...

И по друг повод се налагаше да култивираме доза музи-
калност, докато бяхме млади. Нямаше друга възможност да 
призовеш гаджето да слезе на улицата освен с някакъв сиг-
нал. Дори звънци не помагаха, когато трябваше единствено 
то от семейството да узнае, че го чакаш. Събираш устните 
и от тях излиза нещо като мелодия, например „Кажи ми, 
Кармен“, „Мила Родино“, по-късно любимият сигнал на 
Емил Димитров...

Усещам, че досега непрекъснато предизвиквам въпро-
са: Нима не бяха познати игрите с топка? Напротив, бяха 
познати, и още как. Народна топка, футбол, волейбол, бас-
кетбол, малко тенис... Само че топки нямаше. Чули ли сте, 
младежи, за парцалена топка? Не. Тогава ще я опиша. Взе-
ма се дълъг чорап – рипсен, памучен, копринен – какъвто 
падне. Дъното се напълва със ситно накълцани, грижливо 
уплътнени парцали. Завързва се със здрав конец. Обръща 
се обратно чорапът и на другата страна отново се завързва 
и това се повтаря по цялата му дължина. Най-добре е краят 
да се пришие към топката. И така, имаме какво да ритаме. 
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За волейбол не става, за баскетбол – никак. Но за ритане – 
давай!

По-късно се появи производството на „Спортпром“ и 
макар и трудно, можеха да се намерят кожени топки с гу-
мени вътрешни, които наричахме плондери. Надуваш, за-
вързваш цицката с тънък канап и я набутваш в коженото 
кълбо. Нещо като автомобилните гуми от миналото – с вът-
решна за помпене.

Намираха се като уникати топки, внесени от чужбина 
или закупени от „Кореком“. Заради това, че бяха особено 
скъпа рядкост, играта с тях беше прекалено внимателна, 
сакън нещо да не се повредят.

Дойде времето, когато фабрика във Велико Търново пус-
на на пазара специални баскетболни топки. Беше събитие!

Местата за спортуване в Пловдив тогава

Преди да се открие градският стадион, наречен „Девети 
септември“, в Пловдив имаше едно що-годе свястно място 
за футболни мачове – игрището на асеновградското шосе, 
„Локомотив“. Главната трибуна беше с циментени стълби-
ци и заемаше едната права. Отсреща и отстрани всичко бе 
опасано с телена мрежа, зад която се събираха зрителите. 
Освен футболния терен имаше околовръстна писта и сек-
тори за лекоатлетически дисциплини, всички покрити със 
сгурия. Вдясно от входа бяха тенис кортовете. Шеф на ця-
лата база беше много грижливият бай Начо Рангелов. Съв-
сем естествено фамилията Рангелови остави трайна диря 
в българския тенис спорт, тогава неособено популярен. 
Много настроение, много емоции са преживени на това 
място. Не че е имало фентрибуни или фенклубове, хорео-
графия или цветно задимяване... Представете си, и без тях 
минавах ме! Просто имаше обстановка за закачливо про-
тивопоставяне на запалянковски залитания, за остроумни 
подхвърляния, за филибелийски лакърдии и кодоши...
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Тук, на примитивната пътека и трап за дълъг скок, ви-
дях как именитият всестранен атлет от онова време Стоян 
Славков подобри републиканския рекорд с постижение, 
което днес предизвиква усмивка – 7,09 метра. Ама си беше 
рекорд и възхищението на публиката беше заслужено.

Стана дума за рекорди и за скокове, затова ще споделя, 
че ми провървя да изпитам върховното удоволствие, ста-
вайки свидетел на световен рекорд.

Годината е 1961, когато попаднах, признавам си не съв-
сем целенасочено, на Националния стадион „Васил Лев-
ски“. От входа усещам някакво превъзбудено състояние на 
многобройната публика. Намерих място, поразпитах окол-
ните и разбрах, че предстои уникално събитие – очаква се 
да скача на висок скок легендарният Валери Брумел и при 
добри обстоятелства да направи опити за световен рекорд.

Дължа малко подробности, за да предотвратя всякакви 
нотки на пренебрежително отношение към лелеяната ви-
сочина – тя беше само 2,25 метра, с двайсетина сантимет-
ра по-малка от днешните върхове. Но първо – скачаше се 
коремно-претъркалящ стил (чудото „Фосбъри“ още не се 
беше появило), второ – кортът беше сгурия, трето – призе-
мяването беше върху пясък, сигурно и шпайковете са били 
по-старомодни.

Брумел поиска летва на 2,25, помоли зрителите за тиши-
на, настъпи гробно мълчание. Скачачът се засили, издигна 
се и се претърколи над летвата, която не трепна. Публиката 
изригна във възторг. Последваха традиционните поздрав-
ления, но най-интересно ми се стори желанието на Брумел 
за обща снимка с майстора по подготовката на сектора като 
благодарност за приноса му към рекорда.

В „Кючук Париж“ също имаше игрище. Тогава се на-
ричаше „Ботев“, после се преименува „Спартак“ и накрая 
заслужено прие името на незабравимия пловдивски фут-
болист Тодор Диев. Доста примитивно, но и то неведнъж 
ставаше арена на страхотни мачове.
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И „Кършияка“ си имаше терен за футбол – „Марица“. 
Винаги съм си мислел, че звездите на спорта, с които тази 
част на Пловдив е дарила България, са толкова много и тол-
кова изявени, че кършиякалии заслужаваха съвсем друго 
качество терени за спортуване.

Квартал „Каменица“ пък беше приютил игрището „Ко-
лежа“, предназначено за телесното възпитание на учени-
ците от двата френски колежа. На неговото място в начало-
то на шейсетте години се откри стадион „Ботев“.

Точно по времето, когато не пропускахме спортна проя-
ва, на киноекраните се появи унгарската комедия „Вечният 
гратисчия“ с много симпатичния артист Калман Латабар. 
Беше забавно към нашите момчешки прийоми за преодо-
ляване на контролите по вратите да прибавяме и някои от 
шедьоврите на Латабар.

През септември 1954 г. бе открит съвсем новият градски 
стадион „Девети септември“, после приел името „Плов-
див“. Съоръжението беше коренно различно от дотогава 
съществуващите: трибуни за 30 000 зрители, сектори за 
лека атлетика, грижливо отгледан футболен терен, инфор-
мационно табло с възможности да показва текущия резул-
тат от мачовете и как щях да пропусна, луксозни ложи за 
тези, които днес се научихме да определяме като VIP гости 
(понашему – важни клечки).

След малко повече от три години от събитието съдбата 
ме прати точно на стадиона, където изкарах почти цяла-
та казарма. Споменах вече, че някога играех баскетбол в 
юношеския отбор на „Ботев“. Научили в канцеларията на 
клуба, че след като народната власт ми забрани достъпа до 
следване, съм получил повиквателна за трудовак в Троян. 
Познавайки потеклото ми, те не се изненадали, но решили 
да ме отърват от неимоверно тежката служба.

Пристига един следобед бате Динчо Кичука, свири 
с уста някакъв популярен сигнал (напомням – времето е 
предджиесемно), излизам аз, а той отсреща не дава да му 
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кажа дори едно „добър ден“. Бързо изстрелва канонадата: 
„Ти знаеш ли какъв ад е това команда № 7 бе, човек? Ти зна-
еш ли, че там ще ти обърнат задника само за един месец? И 
си траеш вкъщи, и никакъв не се обаждаш. Бързо тръгвай 
с мен, Бъча (Георги Георгиев – б. а.) те чака“. Последваха 
резки промени и след воинската клетва бях пратен на ста-
диона. Стаята ми беше под централната трибуна, вляво от 
входа, но сега прозорецът е зазидан.

Много неща заслужават споделяне от това време. И за 
невероятно красиво играещия футболен отбор на „Ботев“, 
който тренираше все още при нас, под ръководството на 
шивача магьосник във футбола бай Георги Генов, с помощ-
ник прецизния Стефан Паунов, и за спартаклиите, също 
често наши гости, и за чудесните лекоатлети Зафиров, Бо-
жинов, Погончев, Гичо Желев, Цеца Георгиева, семейст-
во Кулеви, прохождащите тогава Снежана Гатева и Лиля-
на Томова... По това време в тима на „Ботев“ се изредиха 
софийските футболни звезди: Пашов, Ранков, Апостолов, 
Печеников, Илиев (Патрата), Костов, Костадинов и най-ве-
ликият – Аспарухов (Гунди). Много достойни пловдивски 
партньори им бяха Сотиров (Албанеца), Чакъров, Панайо-
тов, Найденов, Стойнов, Занев, Делев... Тогава, от другия 
бряг на Марица, в тима се вляха Чико (Дерменджиев) и 
Тумбито (Попов). Ако Бог ми даде дни, ще опиша специал-
но периода ми на стадиона. Има какво да се сподели.

Сега в разказа ще се огранича около работата по под-
дръжката на стадиона и хората, с които изпълнявахме не-
обходимото. Бяхме всичко на всичко трима души заедно с 
мене. Шеф ни беше директорът Васил Терзиев – по прякор 
„Куцан бея“. Остър характер, но работеше сърцато редом с 
нас, че и повече, въпреки физическия си недъг.

Теренът изисква огромни грижи. От април до октомври 
ежедневно се изпълнява между четири- и шестчасово по-
ливане, особено при засушаване. След всяко поливане и 
след всеки мач следва валиране с валяк, теглен от двама 
души. С влачене на тежкия цилиндър се изминаваха по-
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вече от по седем километра, или трийсет и пет пъти поне 
напред-назад по стометровката.

След края на есенния сезон се изпълняваше чимиране.
Бате Васко със зорко око определяше местата от тере-

на на стадиона, където тревата подлежи на подновяване. С 
брадва отсичаше границите им. Отделената пръст от тях се 
товареше на колички и се изнасяше навън.

Следващият етап бе търсене на места с чимове, което 
означава затревени полета със здрава почва. Последно бях-
ме нацелили полянката, на която днес се издига бензино-
станция срещу Захарната фабрика. Първо се отсичаха от 
тревата правоъгълничета, с лопата се повдигаха, оформя-
ха се като тухлички с брадвата и се товареха на камиони. 
На стадиона се превозваха до отсечените зони, нареждаха 
се плътно и яко се набиваха с ръчна трамбовка. Годишно 
се поставяха 5000–6000 чима, понякога и повече. Това се 
правеше както на отъпканите и оголените от обувките на 
футболистите места, така и там, където е започнал да пре-
обладава нежелан вид трева.

Ако в седмицата има лекоатлетическа проява, работа-
та се удвояваше. Разстъргване на пистата и секторите с 
гребла, поливане, изравняване с широка четка, валиране, 
разчертаване на коридори и старт-финални линии, сектори 
за скокове, хвърляния и щафети, разнасяне на препятствия 
за късите и дългите дистанции, на стойки за скоковете. Из-
пълнението на всяка операция бе ръчно и само ръчно. За-
вършва състезанието и целият преносим реквизит се връ-
щаше обратно в складовете.

Въпреки неимоверното физическо натоварване бях мно-
го доволен от шанса да карам по такъв начин войниклъка. 
И то не толкова заради липсата на „строй се, преброй се, 
затегни каиша, изпери бялата си якичка“... Предимството 
беше, че се чувствах в среда на хора, които ценях високо, 
които ми даваха пример със старанието си в тренировките, 
без да е необходим контрол за това.
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Ще прибавя още нещо. Много уроци по човещина и бла-
городство получих от хората, все още населяващи по това 
време къщите, останали около стадиона. Като че ли нови-
ят мастодонт, изникнал върху довчерашните им бахчии, не 
беше станал причина да се промени тотално поминъкът 
им и да настъпи обрат в техния живот. Кротко, незлобливо 
разказваха за отглеждането на зеленчуците, за доставката 
чак от Холандия на луковици за лалета, за поредното раз-
ливане на Марица, докарало според тях тлъста почва, която 
ражда много... Такива незаличими спомени съхраних и за 
Филиповите, и за Манафовите, и за Джевизовите, и за Ба-
лимезовите, и за много други.

На запад от трибуните беше пустош. Старото корито на 
Марица, в което днес се шири Гребният канал, беше гъсто 
обрасло с блатна растителност. В летните вечери жабеш-
ките изпълнения бяха хилядогласни. Скърцащ дървен мост 
водеше до скорошно построената къпалня с два-три басей-
на и много пясък за плаж.

Стане ли дума за други спортове, на първо място изпък-
ва спортен парк „Република“. Адресът е: ул. „Иван Вазов“ 
№ 6. На това място, дотогава пусто и неизползваемо, в на-
чалото на петдесетте години се появи ново спортно съоръ-
жение. Основното му предназначение бяха баскетболът и 
волейболът. В онова време тези спортове още не бяха ста-
нали камерни – практикуваха се на открито. На „Републи-
ка“ имаше корт с табла за баскетбол, както и отвори, в кои-
то се поставяха стълбовете за волейболната мрежа. Разпо-
лагаше и със сериозна екстра. Над игрището бяха опънати 
телени въжета и окачени лампи за осветление. Грижите за 
поддръжката на спортния парк бяха поверени на бай Ончо, 
най-често намръщен, но рядко добродушен човек. Появим 
ли се през деня, ще ни насочи да вземем по едно гребло, 
да тръкнем сгурията, да валираме след това. Наградата 
получавахме преди работата и тя беше да завъртим едно 
„двайсет и едно“. Да поиграеш на „Република“ – това беше 
привилегия, за която заслужаваше малко да се потрудим.
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Това знаменателно средище на елегантни спортове не 
преживя дълго време, но на неговата територия се развиха 
редица спортове, а освен това то се превърна във фокус на 
младежките пристрастия и амбиции. Видим ли от чарка, че 
„Република“ свети, а това беше почти всяка вечер, там сме 
тутакси.

В началото трибуните представляваха наклонени на-
сипи от пръст, на които с дъски, подпрени от колчета, се 
офор мяха седалките. По-късно всичко това беше облицо-
вано от тухлена зидария.

Като възпитаник на Второ единно училище имах къс-
мета директор да ни бъде много спортният човек, леген-
дарният Пеньо Пенчев. Спомням си, предстоеше ни дерби 
баскетболен мач с отбора на Механотехникума. В голямо-
то междучасие другарят Пенчев привика целия отбор в 
кабинета си и ни поднася по един марципан за подсилва-
не. Да намериш шоколад в онези години, без да имаш ко-
рекомски връзки, беше трудна мисия, но с по марципанче 
можеше да ни дари човекът от собствения си джоб – и го 
правеше от все сърце. В края на всеки учебен час самият 
той включваше радиоуредбата и канеше всички на „Репуб-
лика“. За учителите не се допускаше отсъствие, те си го 
имаха като служебно задължение. За учениците пък това 
събитие беше преживяване, независимо от степента на 
интерес към спорта. И от игрището като погледнеш три-
буната, изпълнена от красиви съученички в черни прес-
тилки и съученици с куртки и фуражки, които ентусиази-
рано и непрестанно те подкрепят – как да не се раздадеш 
в битката на терена!

Спортният парк ни поднасяше емоциите на доста спор-
тове. Освен дежурните баскетбол и волейбол тук се про-
веждаха състезания по спортна гимнастика, бокс, борба, 
фехтовка. Трудно е да изброя онези прекрасни спортисти, 
които почти всяка вечер поднасяха вълнуващи сблъсъци. 
В началото във волейбола и баскетбола герои бяха Дирми, 
Банката, Ваньо Венков, Замбо, Балабана, Иван Конарев, 
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Габровеца, Душко, Джогата, Гумнито, Гича, Стефан Мар-
ков, Симо Вулев – Бимбо, Тонко Райков, Гошето... насле-
диха ги Пецо Лазаров, Васко Нейча, Гео, Чочето, Боби, 
Мишката, Станкела, Марата, Ицо, Кольовците Серков и 
Благоев, Койчо, Ганчо, Гого Заека, след тях дойдоха Мон-
ти, Янко – Малкия слон, Серегата, Зуко, Иво, Моруна, Бра-
тована, Кънчо, Найден, Павката Глогов, Мери Попова, На-
таша Лукичева, Дора, Румето, Люба, Гюрга, Нонка, Марче-
то, Стефка... Поколение след поколение! Нека ми простят 
неволно пропуснатите!

Каквото и да беше състезанието на „Република“, винаги 
се радваше на интерес, но имаше и такива, които се помне-
ха години наред – гостуването на френските баскетболисти 
от ФСЖТ, прочутите съветски волейболисти, изявите на 
боксьорите, в средите на които тогава се славеха редица 
пловдивчани...

Споменах фехтовката. Искам да споделя някои факти от 
този спорт в странната му пловдивска история. В началото 
на петдесетте години в Пловдив наказателно беше въдво-
рен войникът Асен Дяковски. Подобни принуди не бяха 
рядкост в практиката на режима, затова и тази не би пред-
извикала внимание, ако случаят не беше по-особен. Спо-
менатият симпатичен младеж носеше много белези на ти-
пичен софиянец и очевидно сериозно бе „нагазил лука“, за 
да бъде заличен от елита на ЦДНВ и изпратен в Пловдив. 
Знаеше се, че тук продължаваха изпитанията му, като му 
налагаха да бъде балансьор на състезания на мотоциклети 
с кош, нещо, което нито му е било страст, нито го е умеел. 
И така, докато усети, че владее до висока степен красивия 
спорт на Дартаняновци. Групата, която събра около себе си 
Дяковски, беше от нашето Второ единно училище. Започ-
наха интензивни тренировки в двора на школото. Чуваха 
се непонятни подвиквания, като ангард, туш и пр. Много 
скоро се заговори за победи и титли на тези интелигентни 
момчета. Запомнихме елегантните изпълнения на Мишо 
Атанасов, на Кафадаров, на Андреев, на Белев и др. Поста-
10*
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вено бе стабилно начало, благодарение на което красивият 
спорт постигна забележително развитие в Пловдив.

„Република“ с пълно право можеше да се нарече фаб-
рика за спортисти, както сега е модно да се казва. Затова, 
когато една вечер видяхме изкопи от двете страни на входа 
и се разбра, че дните на славното игрище са преброени, 
горестта беше голяма. Да де, мъка и толкова! Беше време, 
в което а си се опитал да възроптаеш, а е станало без теб. 
Още повече че скоро стана ясно, че апетитният терен на 
една от най-хубавите улици на Пловдив е бил харесан от 
градските властници, за да си построят „къщичка“. Плов-
дивският гений и в този случай не закъсня – твърде ско-
ро на огромната сграда беше лепнато прозвището „Белия 
дом“, по аналог с известно здание в столицата на световния 
империализъм.

Обяснимо опитите да се замени обичаният спортен цен-
тър с някои импровизации просто бяха обречени на неус-
пех. Така се случи с игрището „Червено знаме“, на ъгъла 
на ул. „Авксентий Велешки“ и ул. „Велико Търново“. Дос-
та повече старание и средства бяха вложени в площадката 
„Кочо Цветаров“, разположена в полите на Бунарджика, в 
съседство с църквата „Св. Мина“. Първоначално теренът 
беше покрит с дървена настилка, грижливо импрегнира-
на и красиво боядисана. От четири страни бяха построени 
масивни трибуни, имаше три изхода, чудесната околност 
радваше окото... Е, и тук не се получи. Не мога с точност 
да проследя метаморфозите на игралния терен след все пак 
неизбежното похабяване на дървения под. Не възстановя-
вам и промените в предназначението – мислеше се за за-
ледяване през зимата, за тенис корт и т.н. Но каквото и да 
е – еквивалент на спортен парк „Република“ не стана.

Направих уговорката, че спортните игри още се играеха 
на открито и играчите не виждаха нужда да търсят зали, 
пък и такива нямаше. Съществуваха няколко маломерни 
училищни салона и с тях списъкът се затваряше. Имаше и 
едно „бижу“, което се наричаше зала „Макаби“. Боричках-
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ме се за някой час игра под неговия покрив. Надпревар-
вахме се с борци, боксьори и прочие. Това „бижу“ и днес 
съществува, макар и никой да не му обръща внимание. То 
се намира пред входа на днешното училище „Дружба“ на 
булевард „Руски“. Предлагам ви, когато имате път през 
това място, обърнете поглед на запад, ще го забележите и 
едва тогава ще разберете някогашните ни спортни неволи, 
особено през зимата.

Пловдив имаше гребци, преди да се построи Гребният 
канал. Те се пръкваха на езерото в Цар-Симеоновата гра-
дина. Да, да, точно на това, днес стабилно бетонирано, ко-
рито някога кипеше целогодишен спортен живот. От ран-
на пролет до късна есен по него сновяха лодки. Бяха два 
вида – едните, по-общодостъпните, бяха наричани „русал-
ки“. Изработени от ламарина, за един или за двама души, 
те се придвижваха с гребла, подобни на тези на днешните 
каякари. Даваха се на любители под наем за половин или 
цял час. Колоритният стопанин на базата бай Георги има-
ше на разположение един рупор, който вдигаше от време 
на време пред устата си и в околността се разнасяше дрез-
гавият му глас: „Трети, пети и осми да се прибирааат!“ Бай 
Георги си отиде, замени го, е, не толкова колоритно, бай 
Тошо (Кьосето)... 

Другите лодки 
бяха по-големи, во-
деха се от екипи 
шестици с кормчия 
и с тях се правеха 
оспорвани между-
училищни състеза-
ния. Големите съдо-
ве се въртяха в кръг 
и предизвикваха 
въл ни, които прели-
ваха над циментова-
та опаска на езеро-

Езерото в градината с лодки и водни 
колела. На брега се мъдри новата 
сграда във властващ архитектурен 
стил.
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то. Усилията на гребците се множаха от окуражителните 
викове на публиката околовръст. По едно време се появиха 
и водни колела, но не зная защо афинитетът към старите 
русалки не намаляваше.

Езерото беше достатъчно плитко, за да бъде опасно! Не 
беше рядкост шумни нощни тайфи, порядъчно пийнали, 
да хвърлят някого във водата. Потърпевшият ще поцапа 
малко, ще достигне брега и вир-вода ще излезе. За голямо 
съжаление обаче, тук се преживя и голяма трагедия. Едно 
симпатично момче от улица „Велико Търново“, с име Ве-
селин К., пробвало някаква водолазна екипировка, съвсем 
близо до брега, непосредствено до сградата на пазачите. 
Инсталацията за въздух аварирала и горкият младеж из-
дъхнал в плитчината...

Край брега се развиваше друго занимание – спортен 
риболов. Имаше доста привлечени от тази страст около 
езерото, а което е по-същественото – имаше и риба. Един 
есенен ден в близкото училище, където учех, се разнесе 
мълвата, че някакви цигани източват водата и джелатски 
избиват рибата. Разбира се, любопитството бързо ни от-
веде на езерото. Картината беше грозна. Водата беше из-
точена. Горките рибки подскачаха върху тинята. Тайфата 
мургави субекти газеха с гумени ботуши в тинята, с дебели 
сопи удряха жестоко по-големите риби, а и дребосъците, и 
пълнеха конопени чували.

По-късно, през 1954 г., дъното се настла с едри камъни. 
С риболова беше свършено.

През зимата, докато още беше езеро, водата замръзваше 
и пак срещу скромно заплащане се развихряха кънкьорите. 
Материалната част изглеждаше много първобитна. Преоб-
ладаваха стари модели кънки, с ключ за затягане. За обув-
ките да не говорим – трагични импровизации. Имаше уни-
кати – някои се опитваха да опашат кънките с върви към 
шушони. (И това чудо на обувната промишленост – шу-
шона – май трябва да обяснявам?) Но на плаца се отлича-
ваха няколко щастливци, които грабваха окото с модерна-
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та техника, популярна тогава като кънки канадки. Те току 
профучаваха с шеметна скорост край някоя групичка, като 
предизвикваха възхищение с майсторството си. Изпъкваха 
с уменията си лекарят Жоро Бакърджиев (Червото), волей-
болистът Габровеца, футболният вратар Христо (Ито) Ан-
донов и много други. Цареше приятна атмосфера и зимната 
премяна се изпълваше с веселие, закачки, „красиви“ тупва-
ния върху леда, безобидни подмятания към начинаещите...

По-късно Физкултурно дружество „Тракия“ (събрало в 
себе си „Ботев“, „Академик“ и „Спартак“) потърси под-
ходящ терен в близост до града за тренировки на своите 
гребци. Намери го в микроязовира край шосето за Куклен, 
изкопан там, където днес се разполага Митницата. Изгра-
диха дървена барака за съхранение на лодките, назначиха 
нощен пазач и започнаха упорити занимания. Тази скромна 
спортна база служи вярно на елитните тракийски гребци 
и техните треньори, докато не се появи чудесният Гребен 
канал.

Плуването, което също не се оказа моят спорт, имаше 
приятно присъствие в календара на Пловдив, макар че и 
неговата база беше почти трагична. Съществуваха два на-
чина да се упражнява плуване: единият – волен, навсякъде, 
където се намерят дълбочки вирове по реки и водоеми, и 
другият – модерен, в оскъдните, но обичани къпални, из-
градени покрай Марица. От тях най-посещавани бяха Съ-
бевата и Делевата. Не се опитвайте да ги търсете сега. И 
керемидка от тях не е останала.

Най-масово вирчета се търсеха в неделните дни (напом-
ням: в събота все още официално се работеше до обед) по 
Чая, чак до Бачково. До Асеновград се пътуваше с влак, а 
от гарата, право нагоре по поречието, се действаше пеша. 
Шосето се виеше доста дълбоко в диплите на планината, 
тунелите още ги нямаше, та се трамбоваше доста сериозно. 
Но нали вече се разбрахме, че ходенето заемаше сериозен 
дял от нашето тогавашно ежедневие. Времето стигаше за 
всичко. На някое завойче се намираше заветното вирче, ус-
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тановявахме се, къпехме се, някои, които можеха, скачаха 
във водата и плуваха. Беше весело, макар и примитивно. 
Надвечер ни чакаше обратният път.

Вирове се откриваха и по поречието на Марица, и на 
Въча, и на Мичкюрката, та и те, през летните горещини, 
също се изпълваха с народ.

Къпалните не бяха последният писък на модата. Имаше 
един двайсет и пет метров басейн с циментова замазка, не 
особено дълбок и затова най-масово посещаван. Дълбоката 
площ до него се използваше най-често за скокове. Следва-
ше малко „гьолче“ за плацикане на най-малките дечурлига, 
някое закривено душче, няколко квадрата позацапан пясък, 
осеян с фасове. Това беше всичко.

Доста по-късно се построи къпалнята до стадиона 
(1958 г.), за която вече стана дума. Около новите заводи 
тук-там също изникнаха плувни басейни. Имаше и плувен 
елит, който се славеше с добри успехи от състезания в 
страната, дори и в морските градове. Не се наемам да спо-
менавам някои от тях, защото се опасявам, че ще сбъркам. 

Началото на етап от колоездачната обиколка на България 
през петдесетте години миналия век
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Ще кажа само едно име от плувците – Григор (Гришата) 
Лазов. Той беше всестранен спортист, с вроден интелект и 
финес, бил ми е треньор по баскетбол, време, от което съм 
съхранил великолепни спомени за него.

Върху пистите на „открития“ стадион се провеждаха 
традиционни състезания, оставили дълбока диря в град-
ския спортен живот. 

Лекоатлетическата щафета за наградите на вестник „На-
роден спорт“ събираше по пловдивските улици национал-
ния елит на този основен спорт. Старт-финалната линия 
се очертаваше по средата на Централния площад. За всяка 
възрастова група се предоставяше различен маршрут. Го-
лямата щафета за мъже и жени след старта прекосяваше 
Главната до „Джумаята“, там кривваше вляво и се спуска-
ше към „Юг енерго“, обратен завой на бул. „Руски“ и право 
към колелото пред жп гарата, следва цялата „Иван Вазов“ 
и... финал. Страхотен интерес и многобройна публика об-
гръщаше с емоции трасетата по цялата им дължина. Удо-
волствие бе да видиш мощта на спринтьорите, поставени 
на изпитание извън пистите и секторите, с гуменки вместо 
шпайкове, изпълнени от желание да преодоляват най-бързо 
неравната паважна настилка, да предадат секунда по-рано 
палката на съотборника и да допринесат за тимовата побе-
да. Така беше само преди трийсет-четиресет години. 

Още по-предизвикателна беше шосейната мотоциклет-
на проява, която също стартираше от Площада, свиваше 
вляво, спускаше се по „Гладстон“, изкачваше върха на Бу-
нарджика и следваше познатия триъгълник – бул. „Руски“, 
ул. „Иван Вазов“, Площадът... финал. Представете си как 
се е подготвяло това спортно събитие, колко ентусиазъм е 
бил нужен, за да се преодолее архаичното ниво на свър-
зочната техника по това време. А на старта не липсваше 
нито една звезда. В Пловдив те бяха много: баща и син Ба-
кърджиеви, Байката, Лимона, Славейко Дражков... и за да 
бъде още по-ярка пъстротата, гастролираха Паца Манчева, 
Кирил Николов, някои от Соколовите и още, и още... 
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С годините интензивността на автомобилните потоци 
нарастваше драстично и съвсем естествено тези забеле-
жителни спортни прояви се отдръпнаха от наситените с 
автомобили улици. Сигурно това е една от причините мо-
торният спорт да се сдобие с прекрасното съоръжение – 
писта за дъртрак. Намираше се някъде по трасето на буле-
вард „Източен“, в съседство със стария колодрум. Тук се 
провеждаха вълнуващи състезания със специални за целта 
мотоциклети. Всичко беше много приятно, винаги мно-
го празнично. Пред обръча от многобройна публика мо-
тористите стартираха с общ старт, в серии от четири-пет. 
Борбата за позиция, особено в първата крива, беше из-
ключително зрелищна. Забележителни участия на пистата 
отбелязаха Милко Пейков, Иван Григоров, Димитър Баев, 
Гаврил Мачев, Йордан Гюров – Чарли, Атанас Янакиев... 
За приповдигнатото настроение до голяма степен помага-
ше и перфектният организаторски и съдийски състав на-
чело със страстния любител на моторните спортове Иван 
Табаков, асистиран от фамозната фамилия Аневи, Митко 
Филипов, Славейко Дражков, Марин и др....

Оспорвана надпревара с мотоциклети по Главната, 
проследявана от многобройна публика
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Още едно притегателно средище на моторни спортове се 
оформи в началото на парк „Лаута“. През 70-те години там 
се изгради картинг писта. Мястото се поддържаше доста 
оживено години наред. Освен свързаните пряко с картинг 
спорта занимания като настройки, тестиране, тренировки, 
състезания, тук се организираха стартът и финалът на рали 
„Хеброс“, провеждаха се първите практики на обучаващи-
те се за шофьори и пр. По-късно, както се случи на доста 
други места, съоръжението залиня, запустя, буреняса...

Не мога да превъзмогна желанието да споделя някои съ-
бития от по-новото време, развили се около писта „Лаута“.

Съвсем естествено, около хора, тясно свързани с картинг 
спорта, възникна желанието за възстановяване на пистата. 
Сигурно пак така естествено ентусиастите ме потърсиха за 
подкрепа и съдействие. И започна ходене по мъките! Само 
че – типично по български. Чула-недочула за някакво раз-
мърдване, местна журналистка помести доста жълт мате-
риал в търсен вестник. Заобаждаха ми се мастити „добро-
желатели“ с причудливи, печеливши според тях идеи. Вър-
хът се преживя в политическата организация, изпратила ме 

Остър старт от Червения площад
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тогава на висока властова мандатна позиция. Бях в София, 
когато ми телефонираха от два клуба на същата партия да 
ме привикват на събрание, на което да отговарям на острия 
въпрос: „Кой ти разреши да работиш за възстановяване на 
(цитирам) „комунистическата“ писта???“ Явих се едва ли 
не на разпит, дадох обяснения и след като споделих, че при 
предварителния обход на запустялото място съм газил пре-
зервативи и спринцовки, зададох контравъпроса: „Какво 
да предпочетем?“

Сега често посещавам прекрасно обновената и добре 
стопанисвана писта, почти постоянно гъмжаща от мънич-
ки сладури. Малчуганите едвам крепят предпазните каски 
на тъничките си вратлета, но са със самочувствие и умение 
на опитни пилоти. Картинг писта „Лаута“ се възроди и се 
радвам, че усилията на ентусиастите доведоха до резултат. 
Какво по-хубаво от това?

Дано и тези, които правеха жалки опити да се изявяват в 
амплоато на „харт антикомунизъм“, са хвърлили поглед на 
чудесното за млади хора място.

Венецът на темата за моторните спортове се полага, ес-
тествено, на автомобилното рали „Хеброс“. То се появи на 
бял свят през далечната 1972 г. като рожба на авторитети, 
запалени по високите скорости, които видяха и съумяха да 
обединят възможностите на Международния панаир и тези 
на едва прохождащия завод „Булгаррено“. Проявата беше 
включена в съпътстващата спортна програма на панаира, 
а инициаторите Соколов, Кашилски, Перфанов, Витларов, 
Цанков, Късев, Кубатов, Стефка, Цвятко, Доктора, Даска-
ла, Челебиев нямаха спиране.

Ралито следваше твърде неравна крива на възход и за-
стои, но добре е, че проявата оцеля дори във време, кога-
то на автомобил ни се полагаше максимално по 40 литра 
бензин за месец и вече 42 години не се допусна нулева го-
дина за неговото провеждане и много жалко е, че то беше 
безразсъдно прекъснато тогава, когато следваше да се раз-
вива.
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Пловдивско нашествие в столицата

Три години след завършване на гимназията, през есента на 
1960 г., внушителна група пловдивчани тръгнахме към со-
фийските вузове. Всеки от нас имаше причина за продъл-
жителната пауза. Голямата част от момчетата бяха отбили 
задължителната военна служба, повече от момичетата бяха 
работили, най-вече в производството, и по-този начин се 
сдобиха с привилегията „работническа кандидатура“. Има-
ше и такива, които трябваше да търсят начини за преодоля-
ване на жестоките ограничения, налагани от режима срещу 
белязани младежи.

В София се събрахме доста филибелии с перспектива 
четири-пет години да търкаме жълтите павета или да съ-
зерцаваме позлатените кубета на храма „Свети Алексан-
дър Невски“.

Не привикнахме лесно и бързо към промяната. Нова 
среда, непознато обкръжение, понижено самочувствие, по-
стоянно възникваща необходимост да решаваш самостоя-
телно заплетени проблеми... Пловдивското трудно се за-
меняше – макар и с по-лъскавата, по-уредена, по-осветена 
столица. Затова доста време досаждахме на родителите си 
с почти ежеседмично отскачане до родното, до познатото, 
до обичаното...

Тънките ни джобчета налагаха да търсим евтини на-
чини за транспорт, та се наложи бързо-бързо да изучим 
прилагането на автостопа. Имаше си правила тази пущи-
на, макар и неписани. Първо се изискваше търпение и го-
товност за пропилян полуден. Второ, изборът на мястото 
за чакане имаше основно значение за крайния успех. На 
павирания булевард „Ленин“ (сега „Цариградско шосе“) 
се знаеха местата (естествено, без очертания) на „мъж-
кия“ и „женския“ автостоп. Мъжкият – горе, при тополи-
те, след наклона, пред военните блокове, женският – долу, 
в ниското, където сега е кръговото кръстовище. Мотивите 
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са ясни: долу шансът за момчетата е почти нулев, защото 
шофьорите, особено на камионите, набираха отрано ско-
рост, за да преодолеят без зор изкачването. Друго е, ако 
от колата видиш младо, красиво момиче да вдига ръка в 
подножието на високото. И да не ти се иска да мъчиш мо-
торчето по баира, очертаващата се възможност за по-при-
ятно пътуване те скланя към компромис. Третото, послед-
но, правило се отнасяше до вида автомобил, за който да 
вдигаш ръка за спиране. Момчетата не подбираха – на-
против, за камионите като че ли повече им „се отваряше 
парашутът“. Пък и леките коли бяха все още рядкост, та 
минаваха „от дъжд на вятър“. Вярно, с камион до Пловдив 
се стигаше бавно и тягостно, но виж по-горе правило № 1. 
Най-тежко беше изкачването на Вакарелския баир. Качим 
ли го, пътят надолу, макар да прекосяваше сюрия градчета 
и села, някак си по спореше. Минат не минат четири-пет 
часа, и ето ни икономично у дома, във Филибето. Другата 
седмица хайде пак!

И студентството се отличаваше коренно от сегашните 
му щрихи. Бяхме по-склонни да приемаме съвсем еле-
ментарни условия на бита в предлаганите квартири. Тър-
сехме изгодното и бяхме склонни към компромиси. Една 
илюстрация: първата ми квартира беше таванска стая, над 
двуетажна къща, с клозет на първия етаж и умивалник в 
избата. Отоплението – с твърдо гориво, въглища и дърва, 
закупени от склада на „Топливо“. За общежития още не 
ставаше дума. Няколко блока се изградиха на 4-и киломе-
тър, но те не бяха достатъчни за чужденците, а камо ли да 
се опре до нас.

В тези години тръгна процесът по преместването на 
МЕИ „Ленин“ от паметника на Васил Левски в „Дърве-
ница“, или иначе казано, от пъпа на София, та в Шопско 
равно поле. На нашия институт (сега Технически универ-
ситет) беше предоставена огромната сграда на доскорошна 
казарма и нищо друго. Тогава се строиха амфитеатралните 
зали пред зданието, тогава вървяха паралелно вътрешно 



Помня Пловдив 157

преустройство и учебен процес. Извозваха ни с претъпка-
ни автобуси редом до негодуващите професори. По-късно 
продължиха трамвая от Пионерския дворец (Семинарията) 
до „Дървеница“, та пътуването се облекчи осезаемо.

И други особености имаше следването ни. Когато ни 
призоваха през есента на 1960 г., някои шегобийци се из-
цепваха, че институтът приличал на Смолни през 1917 г. 
Сновяха напред-назад групи млади хора, непознати и непо-
знаващи се, част от момчетата с остригани глави, наслед-
ство от току-що приключилата военна служба... Събраха 
ни в 250-а аудитория и ни съобщиха новини: ние сме ви-
пускът, който първи започва с „трудов“ семестър. Разпре-
делени сме в девет софийски завода, два месеца ще усвоя-
ваме професия и ще учим вечер, след това ще положим из-
пит за разряд в завода, ще ни назначат на работа на смени 
и в края на януари ще имаме сесия.

След това ни разпоредиха веднага вкупом всички да 
се преместим отсреща, в Музикалния театър, където ще 
се проведе среща със секретаря на ЦК на ДКМС другаря 
Иван Абаджиев. Напълнихме залата и чухме заклеймява-
нето на другаря Вълко Червенков във връзка с култа към 
личността. Помислих си, започна се!

Моето разпределение беше в ЖПЗ „Георги Димитров“, 
в цех за основен ремонт на локомотиви. Бяхме доста коле-
ги, поопознахме се и използвахме тогавашните правила, за 
да отскачаме спокойно до Витоша. Въпросът беше в това, 
че предприятията от промишлеността бяха разпределени 
да почиват в определени дни от работната седмица, коя-
то беше шестдневна. Причината – недостиг на еленергия. 
Нашият завод почиваше в понеделник. Това предполагаше 
следната програма: в неделя следобед излизаме от работа, 
взимаме автобус и се качваме на Витоша. В края на сед-
мицата горе по хижите няма никакви туристи. Прекарваме 
една приятна и от неделя на неделя все по-бурна вечер, на 
другия ден се разхождаме из планината и вечерта – обрат-
но в София.
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Въпреки че учехме в различни учебни заведения, с раз-
лична програма и натоварване, стараехме се да не прекъс-
ваме.

Ръководството на вуза, без да вдига излишен шум, беше 
възприело политиката да не се предоверява на резултати-
те от приемната кампания. По тази причина, особено през 
първите години, бяхме подложени на такова безпощадно 
кастрене, че за никакъв академизъм не можеше да става 
дума. Налагаше се да се браним за оцеляване. Следните 
числа представят картинката: започнахме по специалност-
та поток от 400 студенти, дипломирахме се (заедно с ока-
палите от горните курсове) всичко 180 души.

Нашето поколение имаше обаче огромната привилегия 
да слуша лекции от последните преподавателски години на 
светила в науката, като академик Балевски, професорите 
Брадистилов, Саздов, Петров, Константинов (баща), Яки-
мов, Калев, Кисьов, Радев, Попов, Дивизиев... Точно те, 
повечето възпитани в елитни чужди университети, пред-
пазливо, но нескрито негодуваха срещу системата.

Скоро след началото на следването се заговори, че се 
подготвя възстановяване на старата традиция – българско-
то студентство да празнува 8 декември като свой празник. 
Бяхме слушали от родители и близки за събитията, които 
са се провеждали в този ден, за всеобщото уважение, де-
монстрирано от обществото към студентското съсловие.

Как се възродиха тържествата? Както времето го нала-
гаше, организираха се общи събрания по факултети. Ние 
имахме шанса да слушаме словото на уникално ерудира-
ния академик Ангел Балевски. Речта му беше изпълнена с 
мъдрост и закачки, затова със захлас приемахме казаното 
от него. Очаквахме да подхвърли в даден миг прочутата си 
шегичка: Като знам какви инженери готвим, ме е страх 
да ида на лекар!, и той не пропусна подходящото време да 
ни развесели и настрои празнично.

Все пак ние си запазихме правото вечерта да продължим 
веселието по тертипа, който бяхме запечатали от родите-
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лите. Събрахме се една група и се насочихме към кръчма, 
позната между хората с името „Паризиана“, в един сутерен 
в началото на улица „Позитано“. Слязохме по стълбите, 
отворихме вратата и в това време достолепни старци (май-
май на сегашната ми възраст) от двете големи маси станаха 
почтително и ни посрещнаха: „Ето ги студентите, да ви е 
честит празникът!“ Персоналът бързо ни насочи към една 
маса, а преди още да сме седнали, към нас започнаха да 
„валят“ от съседните възрастни клиенти каничка след ка-
ничка червено вино. До късна доба две поколения, бивши 
и настоящи, студенти сърдечно и непринудено отбелязахме 
възобновяването на студентския празник.

По-нататък 8 декември се утвърди и разви, за да стигне 
до днешното му изживяване при най-високи стандарти.

Един друг празник намери подходящата си ниша в при-
повдигнатото настроение през декемврийските студентски 
дни. Театралите от Академията (тогава ВИТИЗ) си опре-
делиха за патрон Сава Доброплодни и посочиха 6 декем-
ври за свой празник. А те и тогава умееха да подредят и 
изиграят нещата така, че да се запомнят. Началото беше в 
голямата театрална зала на ВИТИЗ. На първите редове е 
насядал почти целият академичен състав, а от сцената тече 
безжалостна, но остроумна сеч на преподавателските ку-
сури. Ведро настроение, бурен смях в залата, одобрение от 
страна на засегнатите...

Запомнил съм шегата с нивото на познание на българ-
ския език, до което беше достигнала преподавателката 
по сценична пластика Герда Глоке, и конфузните случки, 
свързани с това. Ето някои:

Дояли ѝ се на г-жа Глоке агнешки мозъчета, влиза в ма-
газин за дреболии и настойчиво пита: „Имате ли агнешки 
акъли?“ Човекът зад щанда гледа умно.

Влиза в месарски магазин, търси свински пушени гър-
ди и за да бъде „по-прилична“, се обръща към продавача: 
„Имате ли пушен бюст?“ Продавачът недоумява.



Юлий Славов 160

Студенти звънят в дома им, търсейки съпруга ѝ, г-н Ми-
хайлов. Нейният спокоен и много категоричен отговор е: 
„А, Михайлов почина!“ „Ама как, ние допреди час бяхме 
заедно, той изглеждаше добре, как така се случи това?“ 
Отговорът отново е ясен: „Да, той се върна вкъщи, беше 
изморен, яде набързо и легна да почине“. Леко объркване 
на глаголните времена допуснала чужденката и смисълът 
дерайлирал фатално.

После се преместихме във фоайетата и лудяхме досред 
нощ. Подхождаше им на артистите да го могат повече от 
всички, пък и бяха славно поколение.

Още една отлика имаше следването ни в онези времена. 
Всяка година ни ангажираха по една-две бригади, където 
полагахме безплатен обществен труд. През лятото рабо-
тата беше разнообразна – от археологически експедиции 
до прокопаване на канали. Бъдещите инженери имаме съ-
ществен принос за това, че като студенти завършихме дъл-
бок напоителен канал край пазарджишкото село Черного-
рово. Изкопът започнали затворници, после копали хули-
гани и накрая, какво по-подходящо от това, каналът да се 
довърши от студентите. Всеки на мястото си, всеки по реда 
си, нали!

Есенните бригади бяха насочени най-вече към прибира-
не на земеделската продукция и се провеждаха след при-
ключване на септемврийската поправителна сесия.

Следването беше трудно и доста мизерно, но ние бяхме 
млади и не пропуснахме годините в София, за да изживеем 
красиви мигове.

Част от тях бяха свързани с незабравими театрални по-
становки. Те са толкова много, но ще се спра само на две, 
защото имат връзка с града ни.

Първата бе в Театъра на въоръжените сили:
Поетът и планината – Иван Теофилов. Искреният 

пловдивчанин беше набрал смелост, поощряван от автори-
тетния режисьор Леон Даниел, да напише една много смис-
лена пиеса, с много пловдивско и в речта, и в обстановка-
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та. Само че утопично авторът беше повярвал в чудото, че 
свободата не е привидна и че е дошло време да може волно 
и без условности да представи крещящата пропаст между 
духовното и обкръжилата ни реалност. Да, ама не! Още на 
четвъртото или петото представление след премиерата на-
хълтали партийни „културтрегери“ начело с Живков и ре-
шили, че постановката е идеологически неправилна и за-
ради това трябва да се сваля веднага от сцена!? Добре че я 
видяхме още в предпремиерните спектакли – имаше защо!

Втората бе в Централния куклен театър.
Сигурно предизвиквам очаквана реакция. „Не бяхте ли 

вече бая пораснали, за да ви прилича да се занимавате с 
куклички?“ Да, бяхме, но тук става дума за едно разкошно 
представление за възрастни – пиесата Часовникарят, ав-
тор и „виновник“ за дълбоко проникновеното забавление 
беше отново нашият покровител Иван Теофилов – Свежо.

Как от една замряла в летния зной пловдивска чаршия 
се тръгва да се поставя вечният въпрос за тоталната чо-
вешка деградация, причинявана от войните? Пътят никак 
не е лесен, още повече с помощта на кукли, показвани на 
маломерната сцена. Свежо беше намерил верния ориентир. 
Неговият ленив часовникар, който в непоносимата жега 
едва събираше сили да хвърли заровете на табла и да из-
трие потта от челото си, беше мобилизиран и пратен на 
фронта. Така започна градацията му (или човешката му де-
градация) във военната йерархия. Битки, победи, отличия, 
повишения... Но от скромния часовникар не остава и сле-
да. Връща се победоносно от фронта, не приема чаршията, 
защото сетивата му са други, но и тя, чаршията, не намира 
някогашния занаятчия и не приема променения му облик. 
Настъпва човешката драма на различното, на грубата про-
мяна, на жестокото отчуждение...

Пиесата беше забелязана от международни анимацион-
ни общества и обиколи сериозна част от Европа.

Още едно любимо място ни привличаше, когато имаше 
събитие – непомръкващо аристократичната зала „Бълга-
11*



Юлий Славов 162

рия“. Ех, невинаги възможностите ни позволяваха да се 
доберем до скъпоценните във всякакъв смисъл входни би-
лети, но когато успявахме, бяхме трижди по-щастливи. На 
много забележителни прояви сме се радвали тук, но вър-
ховно преживяване беше шансът да чуем изпълнението от 
виртуоза Ван Клибърн на Концерт за пиано и оркестър от 
П. И. Чайковски, и то скоро след безапелационната му по-
беда в едноименния конкурс в Москва.

Все пак ние не забравяхме за какво бяхме дошли вре-
менно в София, полагахме усилия да тикаме следването 
и да превземаме предмет след предмет, изпит след изпит. 
А то, следването, беше доста тежичко и не прощаваше на 
никой, който дръзнеше да подцени сложността му. Редяха 
се много радости и много лишения, успехи и несполуки, 
постижения и напрегнати моменти, безпаричие и шанс да 
се класираш на борсата за общи работници на „Позитано“, 
приятни емоции и мизерия... но бяхме млади и напористи, 
за да преодоляваме всичко това, което се пречка на пътя ни!

Дойде и краят! Изпитите приключиха, защитата на дип-
ломата премина успешно, разпределението, макар с услож-
нения, се възприе подобаващо. Беше време да се прибира-
ме там, откъдето сме дошли, там, където ни е мястото.

Преди да тръгнем, нека споделя още нещо, различно от 
сега. Провокиран съм от тържествените церемонии, стана-
ли в последните години традиция при връчване на дипло-
мите. При нас такова нещо липсваше. Не, не че нямахме 
дипломи. Имахме, но не ни ги дадоха. Потънаха в прашни-
те чекмеджета на министерствата, в които бяхме разпреде-
лени. От института изпратиха до местата за работа удосто-
верения, че сме дипломирани. Документ с подпис и печат, 
както си му е редът! Чак след изтичане на тригодишния 
срок за разпределение, при една командировка в София, се 
отбих в министерството на „Славянска“. Намерих чинов-
ничката, тя бръкна в куп от дипломи, намери моята и ми я 
подаде срещу подпис. Съвсем тържествено, да не вярвате! 
Няма тоги, няма шапки, няма заслужено сияещи физионо-
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мии, няма просълзени родители и развълнувани препода-
ватели. И от това преживяване, връх на сериозно усилие и 
безспорен успех, ни лишиха тогава! Да беше само то!?

Твърдата снага на пловдивските хълмове 
и каменното творение на Бунарджика

Много се е изписало през годините за мащабния проект, 
оформил архитектурно върха на Бунарджика, с доминанта 
единайсетметровата каменна фигура на червеноармеец с 
автомат в ръка. Ще се постарая да предам само спомени от 
това място, преди да се оформи в днешния вид, и от време-
то на строителството.

Някога самият връх си беше съвсем естествено скално 
образувание със стъпаловидно „настъпващите“ нагоре сие-
нитни пластове. Най-отгоре някои бяха решили да дадат 
място на малка, но и грозна на фона на обкръжаващите я 
скали бетонова барачка. В годините на войната върху нея 
беше монтирана буква „V“, светеща през тъмната част на 
денонощието, като символ на немското величие. Разбирае-
мо, веднага след събитията на Девети септември „викто-
рия та“ беше сурната по нанадолнището.

Иначе площадката до стария руски паметник беше дос-
та пуста и неугледна. В самото начало на подхода към вър-
ха твърде страшничко се оглеждахме в тъмната застинала 
вода на правоъгълен басейн. Вероятно бе част от вододай-
ната система, дала името на целия хълм. Около водното ог-
ледало се простираше широка площадка, която предстое-
ше да се превърне в огромно ателие за ваене на частите на 
паметника.

Отвори се сериозна площ за творческо развихряне. Ня-
кой някъде реши, че това е най-доброто място за паметник 
на Червената армия. И се започна.
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По това време в Пловдив живееше съветски генерал, 
популярен като „Червения генерал“, може би заради ар мия-
та, в която служеше, или заради подчертаната червенина 
на лицето му, а защо не и заради двата повода. Обитава-
ше луксозна къща, предназначена за величия, на „Велико 
Търново“, край Цар-Симеоновата градина. (Днес там е ус-
троен медицински център.) Оказа се, че той ще бъде глав-
ният консултант на творческия процес, събрал светила на 
нашето изкуство и архитектура. Сигурно са се договорили 
за съдържанието и размерите на скулптурата, след което 
около дървена носеща конструкция се оформи фигурата 
в реални размери, изпълнена от конопени платна, напое-
ни с гипсов разтвор. Войникът бе изправен в пълен ръст и 
представете си, започна неговото завъртане. Трябваше да 
се подбере най-подходящата посока, към която е насочил 
поглед съветският солдат. Очевидно и такава възможност 
беше предвидена в предварителната конструкция. В край-
на сметка ориентирането беше уточнено, генералът явно е 
казал „Да“ и помощната постройка беше изпълнила мисия-
та си.

Предстоеше най-грабващият окото етап. Платнено-гип-
совото съоръжение беше нарязано на отделни елементи, 
на площадката под върха бяха струпани огромни скални 
късове и започна същинското ваене на каменната фигура. 
Наистина впечатляващо превъплъщение на грубата скала 
в нещо, оформено като част от скулптурата. За да предам 
представа за размерите, ще споделя за тази част, пред която 
съм блял с часове – главата на войника. Беше по-висока 
от мен. Вярно е, че един десет-дванайсетгодишен хлапак 
е дълъг накъде около метър и четиресет, метър и петдесет. 
А главата, която се оформяше пред очите ни, беше малко 
по-висока. Впечатляваща картина – ден след ден под уме-
лите и неуморни ръце на скулптори и каменоделци грубият 
скален отломък заемаше все повече и повече формата на 
гипсовия модел. 
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 Как по-нататък огромните 
и тежки късове са били пре-
несени всяко до предвиденото 
му място, нямам нито предста-
ва, нито информация. Сигурно 
целият процес е бил толкова 
напрегнат и толкова рисков, че 
сътворилите го заслужават все-
общо възхищение и признание! 
Дали не си струва да се проу-
чи и опише това велико дело? 
Нима, при състоянието на по-
демната техника по онова вре-
ме, не става дума и за човешко, 
и за техническо постижение на 
завидно ниво? Друг е въпросът 
дали точно за това си е струва-
ло да се разгръща творческият 
и техническият гений на българина...

Друго събитие е свързано с новооформената „шапка“ 
на Бунарджика. Умен и широко скроен трябва да е бил 
този човек, който е родил идеята горе, на площадката, да 
се представят класически оперни спектакли. Били сме на 
грандиозното представление на „Аида“ там и сигурно ни-
кога няма да се заличат впечатленията от превъплъщение-
то на съществуващите каменни стълби, парапети, площад-
ки... в подходящ декор за пресъздаване на среда, отстояща 
на хиляди години от нашето време. Прекрасна обстановка, 
приповдигнато настроение и на изпълнители, и на публи-
ка! За да е още по-импозантна картината, в миманса бяха 
включени множество действащи войници, подходящо де-
гизирани. Спектакълът беше завладяващ, а за по-разтърс-
ващо въздействие се прибавиха и продължителни залпове, 
и много фойерверки. Великолепно съчетание на изкуство и 
зрелище! Как да не остане завинаги в съзнанието ти?

Пречи ли нещо да се възроди този спектакъл?

Напрегната работа по 
довършване на паметника 
на Червената армия 
на върха на Бунарджика
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Върхът на Бунарджика беше (и струва ми се, остана) 
непреодолим фокус за абитуриентските набези в ранните 
часове на утрото след бала. В средата на миналия век тра-
дицията повеляваше след като горе ритуално се посрещ-
не изгрева на слънцето, да се слезе до шкембеджийница-
та на „Гладстон“ (срещу кино „Комсомол“), да се сръбне 
една чорбица за освежаване и после, куцук-куцук с новите 
обувки, всеки към дома. Днес подобна програма може би 
изглежда елементарна в нечии очи, но някога доставяше 
удоволствие и наслада.

И в онези години Бунарджика си беше най-благоустроен 
между всички хълмове. Главно в източната част бяха офор-
мени красиви алеи, удобни стълбища, много зеленина, цветя. 
По средата на пътя към върха действаше ресторант „Бунар-
джика“ с приятни тераси, „гледащи“ към градския център.

Недалеч от ресторанта беше изграден много приятен 
летен театър. Вярно, в началото зрителските места бяха 
пейки от дървени летви, вярно, че микрофоните бяха още 
единствено жични, та сцената се насищаше с толкова кабе-
ли, че изпълнителите подскачаха върху тях като нестина-
ри. Имаше и други особености, за които днес ще отсечем: 
кофти работа! Но всичко това остава на заден план, когато 
възкръсват преживените емоции, насладата от великолеп-
ни концерти и спектакли.

Тук се радвахме на първите изяви на Лиана Антонова, 
подкрепяна от голямата Леа Иванова, тук беше пловдив-
ският дебют на Лили Иванова, тук сме се смели до насита 
на скечовете на Нейчо Попов, Георги Парцалев, Енчо Ба-
гаров, Георги Калоянчев, Стоянка Мутафова, Татяна Лоло-
ва... Ех, тези незабравими вечери в полите на хълма!

Без да съм обладан от каквото и да е желание да споря за 
броя на пловдивските хълмове от Древността досега, през 
годините, в които тук се връщаме, пловдивската емблема – 
хълмовете, си бяха седем. За съжаление, още тогава от не-
щастното Марково тепе беше останала една малка скална 
могилка и дупка, която се пълнеше с вода. Има снимки, 
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които показват, че и Сахат тепе някога е простирало скали-
те си чак до платното на улица „Гладстон“ сега, зад Теле-
визионния център, добре личи как е одялано в тази посока.

Едно място, сигурно някакво продължение на снагата на 
Джендема пък, ни събираше да изпълняваме нашите мом-
чешки лудории. Там, където днес е градинката до Стомато-
логичния факултет, добивът на камъни за улични настилки 
беше продължил дълбоко под земното ниво, не по-малко от 
40–50 метра надолу. Добиването е спряло едва тогава, ко-
гато в дъното се беше образувало езеро. От разположената 
наблизо Оризарна ежедневно изхвърляха големи количе-
ства люспи. Материалът образуваше скочището, на което 
правехме луди изпълнения.

Много камъни, много павета за покриване на пловдив-
ските улици били добити от тази кариера. През шейсетте 
години я запълниха с градската смет.

Всяко съпоставяне на величествените и неповторими 
пловдивски хълмове определя еднозначно Джендема като 
най-високо и могъщо извисил снага.

Като млад специалист работех „по разпределение“ в 
ДИП „Балкан“ – една от най-старите металообработващи 
фабрики в Пловдив. Сградите ѝ се намираха в подножие-
то на Джендема. Имахме си щатен физкултурник (не е за 
учудване, след като всяко що-годе мащабно предприятие си 
имаше щатен партиен секретар, профпредседател, комсо-
молски секретар, художник-плакатист, библиотекар, някъ-
де съчетаващ работната си заетост с говорител по заводска-
та радиоуредба). Та нашият заводски физкултурник беше 
извоювал директорска заповед всеки ден администрацията 
да излизаме на физзарядка (чисто българско понятие), като 
се разхождаме по разкошната градина в югозападните поли 
на хълма. Много често по-младите се подлагахме на нато-
варване и изкачвахме върха. Имаше достатъчно време да 
се опознаем и да се заобичаме с Джендема. Това тепе, ос-
вен най-голямо сред останалите, е и уникално заради мно-
го интересните и рядко срещани растителни видове.
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Нашата махала, нашата улица

Израснах на ул. „Иван Вазов“ в частта по-близо до Гарата, 
отколкото до Военния клуб.

Има голяма разлика между улицата тогава и сега. Днес 
като че ли преобладава възрастно население, трудно мо-
жеш да чуеш детска глъчка, голяма е радостта, когато ти се 
случи да дадеш път на бебешка количка... Чинарите са съ-
щите, но и те някога бяха по-млади, по-свежи, та не пред-
извикваха необходимост от поголовно кастрене.

Все пак улицата е сравнително нова за древния ни град. 
Тя се оформя в прехода между двата века и има за основна 
цел да предостави удобна и красива връзка между града и 
вече действащата жп станция. Затова и първоначално е на-
именована „Станционна“, а след посещението на Пловдив 
от Иван Вазов по случай честването на неговия 50-годишен 
творчески юбилей улицата приема неговото име. Трябва да 
подчертаем, че в годините след 1944 г., когато поголовно се 
изменяха имена на улици и площади, не съм чул някой да е 
имал безумието да посочи преименуване на нашата улица.

През 1944 г. аероплан изсипва две бомби на нашата 
улица. Първата пада в двора на имота на № 58 и засяга 
сериозно двете съседни сгради, а втората поразява почти 
изцяло къщата на № 54, възстановена наново от стопаните, 
семейство Георгиеви.

Далеч съм от претенцията, че мога да посоча всички бе-
лежити личности, обитавали тази улица. Още повече че тя 
не беше плътно застроена, а многото сгради за тютюно-
обработка заемаха част от тротоарите ѝ. За времето, което 
се опитвам да отразя, на улицата се построиха жилищните 
блокове на № 8 (пак по партиен мерак), там, където беше 
паркът за спортуване, на № 44, където се използваше дъл-
бок двор на стара къща, на № 47, където се издигна блокът 
за пощенци, и на същия ред, по на запад жилищен блок 
и разширението на болницата. Не пропускам поголовния 
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строеж на Библиотеката, но убеден съм, че тази сграда, си-
туирана с подчертано безграничен, но груб замах никога 
досега и със сигурност и занапред няма да влезе в хармо-
ния на средата и типичното в иванвазовската архитектура. 
Правя това откровение с категоричността, че не съм сам 
в убежденията си по случая и с безпределната яснота, че 
предназначението на строежа, макар и груб, е от благород-
но по-благородно!

На тази улица живяха и работиха видни личности като 
лекарите Никола Дренски, Желязко Киров, Божидар Фи-
липов, Братованов, Самоковлиев, Проданов, Марков, Ка-
лев, Коев с болница, уникалният музикант-лекар д-р Ули 
Порязов... изявените учени проф. Мари Самоковлиева, 
проф. Огнян Сапарев и брат му Славян – активен политик, 
търговците Филипови, Стойчеви, Кафалиеви... индустри-
алците Генови, учителите Сапареви, Демирева, Ветрен-
ски... юристите Георгиеви, Славов... забележителният род 
Андонови, възпитаничката на Ловешката езикова гимназия 
Ана Спиридонова, съпруга на видния политически деец 
Александър Лилов, именитите футболисти Петър Дамчев, 
Найден Чалъков, баскетболистите Лукичева, Тодорови, 
Маркови, Иванов, Славови...

През зимата, когато дълбок сняг покриваше цялото плат-
но, тръгвахме сутрин на училище, балансирайки по тясна 
пътечка, отъпкана по средата от минувачи. Наоколо бялата 
покривка тук-таме беше нарушавана от листа, парчета кора 
от дърветата и дребни клонки, не успели да „се вредят“ в 
есенния листопад. Никой не бързаше да провежда кампа-
ния по снегопочистване. По-скоро рядко преминаващите 
автобуси и още по-редките автомобили отъпкваха снега и 
така отваряха терен за шейните.

Иначе улицата никога не е била толкова пъстра, толкова 
претрупана с шарении. Остроумният пловдивчанин се про-
яви и сега, като ѝ тръсна името „Обувна“ заради бурно из-
никналите през новото време десетки магазини за обувки.



Юлий Славов 170

И нещо друго, типичното за хорското общуване по тази 
улица, за съжаление, е безвъзвратно отминало. Думата е 
за среща между хора с шапки и задължителната учтивост, 
която изисква поздрав със сваляне на шапката. Отдавна не 
съм срещал такъв жест. Вярно е и това, че и шапките ра-
дикално се промениха. Как да свалиш бейзболка, „бойков-
ка“, качулка на суитшърт или барета? Формата на шапките 
беше съвсем друга – бяха удобни за сваляне. Каквото и да 
беше – красиво е да поздравиш с такова действие и в отго-
вор да получиш същото отсреща. Днес като че ли изразът 
„свалям му (ти) шапка“ остана окончателно в историята и 
в литературата.

Стана ясно, надявам се, че по „Ив. Вазов“ се срещаха, 
по всяко време на деня, познати физиономии, обменяха се 
поздрави, нерядко и по някоя и друга дума. Имаше една 
жена, която постоянно кръстосваше града, изпълнявайки 
скромна, но благородна мисия. Казваше се Мара Андонова 
и произхождаше от именития възрожденски род, населя-
ващ същата улица. Солидното образование, което получи-
ла в истанбулския Роберт колеж, не ѝ пречеше, напротив – 
помагаше ѝ, да извършва апостолската си дейност. Беше 
доброволен агент на Дружество „Приятели на музиката“. 
Обикаляше неуморно и упорито от къща на къща, от човек 
на човек и убеждаваше хората да посетят поредната град-
ска музикална проява. Постигаше успехи, защото беше 
пределно убедителна и никак не допускаше шанс за отказ.

И все пак всичко друго остава на заден план, когато 
свързвам живота ми на „Иван Вазов“ с онова обкръже-
ние на добри, на състрадателни, на милеещи хора, които 
ни подаваха ръка за подкрепа в най-бедствените години за 
нашето семейство. Близки и далечни роднини, приятели 
и познати, от Пловдив и София, от Асеновград и Долно 
Сахране – от цялата страна, всички те намираха начин да 
ни навестят и да ни бъдат в помощ, без да го афишират и 
без да накърняват достойнството ни.

Те успяха, слава богу, те ни спасиха!
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Няма да спомена имена, защото те са много и със сигур-
ност ще пропусна незаслужено някого. Само ще се изпра-
вя, ще направя дълбок поклон и ще кажа: с огромна благо-
дарност, от все сърце пожелавам живот и здраве на живите 
и да бъде вечна паметта за преселилите се в отвъдното!

Макар и маршрутите на две автобусни линии да мина-
ваха по тази улица, движението беше съвсем спокойно. По 
платното най-често можеха да се видят влачещи се товарни 
платформи, които се теглеха от чифт биволи и бяха плътно 
натоварени с бали тютюн. С товар или в почивка, биволите 
имат привичката постоянно да преживят, затова топла бяла 
пяна непрекъснато се стичаше от устите им. На вид лениви 
животни, те са много силни, тъй че си влачеха огромния 
товар, без да издават напрежение. По обед ги разпрягаха, 
за да разпускат в отдих. Те полягаха спокойно в една ниша 
в склада на ул. „Екзарх Йосиф“ (днес там е разположен 
модерен мебелен салон). Поотпочинали, следобед поемаха 
новите товари, подредени от истифчиите. В нишата остава-
ше острата животинска миризма.

Тротоарите пък оживяваха по обед. Многобройни ра-
ботнички от тютюневите фабрики наоколо използваха по-
чивката и си правеха шумни разходки. Глъчката беше плод 
както на оживените разговори, така и – може би в по-голя-
ма степен, на отекващите удари от налъмите на жените по 
плочите на тротоара.

За да разберете що е то „налъм“, си представете чифт 
пластмасови чехли, популярни днес като „джапанки“. 
Само че материалите са съвсем други: ходилото е от доста 
грубо изрязано дърво, а прашката е от парче автомобилна 
гума или от брезент. Разбира се, че колкото и внимателно 
да се движи човек, тактът на стъпките му ще е отчетлив, а 
представете си ефекта от стотици такива налъми, тракащи 
едновременно по плочките на тротоара!

Въздухът се изпълваше с наситена миризма на тютюн, 
попил трайно в работническите им манти.
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Първите сандали, които носих след войната, също съ-
държаха дървени летвички, наредени напряко, в сандвич 
отгоре и отдолу с гума. Почти налъмки, но облицовани. 
Какво да се прави – следвоенни години!

Пак напомням, че знаменитата улица беше твърде пус-
та по онова време. Нямаше магазини, с изключение на 
две-три бакалници, две-три зарзаватчийници, две фурни 
за хляб и няколко кръчми. От колоритните заведения за-
служава открояване шкембеджийницата, на мястото, къде-
то сега е разположен синият фургон-кафене. Долепена до 
нея, на ъгъла се разполагаше фурна, в която освен трите 
позволени вида хляб – типов, „Добруджа“ и бял, се печаха 
в огромно количество прочутите пловдивски гевреци. До 
нас двата магазина на № 54 бяха заети, единият трайно с 
платове, а другият – с доста променливо предназначение: 
споменът датира от млекарницата на бай Манол, после 
грънчарски изделия, пиленца от инкубатор, сладкарница и 
промените го завариха като фризьорски салон. Когато бай 
Манол затвори, ходехме за мляко на „Велико Търново“, 
при Цвятко – сега магазинът е зазидан.

Продажбата на мляко също се отличаваше коренно от 
сегашния начин. Киселото мляко се доставяше в обемисти 
съдове, популярни като гювечи. Отгоре се образуваше апе-
титен каймак!

Всеки на опашката се е осигурил с подходящ съд. Дойде 
ли ти редът, млекарят взима съда ти, измерва теглото му за 
тара, гребва изкусно в гювеча с широка, разлата лъжица и 
отмерва поръчката ти. Старанието се свежда до отсичане 
на парченце каймак за всеки клиент.

Както става ясно, значително по-бавен и по-трудоемък 
процес в сравнение с днешното мигновено налитане на 
щанда и грабване на желаната кофичка.

Още една фурна димеше всекидневно на ъгъла с улица 
„Одрин“. Наричаше се „Ацето“, по прякора на симпатич-
ния фурнаджия. Той самият въртеше лопатата пред отвора 
на пещта, от лицето му, осеяно с бенки, се стичаха капки 
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пот и така фурна след фурна, ден след ден... Всяка вечер 
обаче си имаше неотменимо задължение. От един от хар-
тие ните чували ще откъсне лист хартия, ще я намаже с 
рядък брашнен разтвор и ще налепи приетите за деня три 
вида купони: Х, ФР и ТФР, за да отидат още на другата сут-
рин в комисарството за отчет.

В съседство на фурната едно табло рекламираше ателие 
за услуги. Ето как: „Ажур, пико, солей, плисе, ситно плисе 
за гарнитури и 9999 други“.

Очевидно среда за пазаруване почти не съществуваше и 
за тютюноработничките е оставала радостта да походят на 
чист въздух и възможността свободно да си побъбрят.

Ние, дечурлигата, също съумявахме да се раздвижваме. 
Много се забавлявахме с играта на мижидарка. Като дърво 
за заплюване използвахме чинара пред Коевата къща. Чи-
нарът още си е там, а на мястото на къщата сега се издига 
от доста време внушителна недовършена грамада. Криехме 
се по цялата улица и не изпитвахме никакъв проблем да се 
надпреварваме по паважа, когато това се наложи. Предста-
вяте ли си каква пасторална картина е била улицата само 
преди шейсетина години.

И други лудории ни идваха на ума, когато се съберем, 
най-често в двора на Коеви. Джамини, дама, пумпали, кар-
ти „Хитър Петър“ и когато попадне някаква топка – ритане 
до насита... Даже в нашия двор, на огромно липово дърво, 
бяхме закрепили баскетболно табло, на което направиха 
първите си стъпки в спорта не един и двама бъдещи май-
стори. Игричката беше по двойки, на двайсет и едно.

Един септемврийски следобед пак се бяхме събрали 
пред Коевата болница. Изведнъж по улица „Одрин“ се вди-
га облаче прахоляк. Обръщаме поглед нататък и какво да 
видим? Огромно стадо овце приижда по паважа и се на-
сочва на юг, към Беломорието, да прекара зимата. Близо 
половин час се точеха овчари каракачани, кучета, магарета 
и много, много овце...

Колко невъзможна е тази картинка днес!
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Възстанових доста случки дотук, няма да пропусна да 
разкажа за още някои събития, свързани с нашата улица.

Започвам с най-далечната. През есента на 1948 г. част от 
еврейските семейства започнаха да се изселват в Израел. 
Изпращането ставаше на перона на жп гарата. Сигурно пи-
тате: какво правят там хлапета от махалата? Отговорът е, 
че нашият съученик от второ отделение на училище „Нико-
ла Вапцаров“ също се изселваше. Името му беше Соломон 
Алберт Ково. Живееха на улица „Тракия“. Как бих искал 
да науча нещо за Мони! Не съм го виждал толкова много 
години. Дали някой не знае нещо за него? Иначе изпраща-
нето беше много вълнуващо и много красиво, защото беше 
истинско. Една група чудесни китаристи и певци изпълва-
ха падащия здрач с прочувствени градски песни, предиз-
викващи сълзите на заминаващи и изпращачи.

В момента, когато влакът потегли, песните преминаха 
във вопли и плачове... Тъжна и безнадеждна раздяла!

В по-предните страници стана дума за траурните про-
цесии, които често прекосяваха улицата. Когато изпращаха 
по-знатен железничар, пред катафалката крачеха музикан-
тите от железничарската духова музика и с изпълненията 
си предаваха тъгата и на случайните минувачи. След тях 
се проточваше колоната на опечалените. И така пеша до 
гробищата, обратно – пак по същия начин.

Възстановявам и радостна процесия. Пристигаше в 
Пловдив, за да играе с някой от местните отбори, фут-
болният тим на ЦДНВ „Червено знаме“. И си представете 
на какъв ихтибар към гостите и каква реклама за мача ста-
вахме свидетели! Всички футболисти с военни униформи, 
разбира се, офицерски, под строй дефилираха от Гарата по 
„Иван Вазов“. Ние, малчуганите, се взирахме, за да разпо-
знаем, макар и трудно заради еднаквите одежди, прочутите 
д-р Стефан Божков, Пижо Миланов, нашия съгражданин 
Крум Янев – Палакмана, Иван Колев, Гацо Панайотов, вра-
таря Найденов, другия наш – Кекемана... На днешен език 
на това се казва: кефехме се яко!!!



Помня Пловдив 175

Другите церемонии кефеха съвсем други и това бяха 
градските първенци на властта.

Пристигна югославският водач Йосип Броз Тито. При-
стигна, но не стъпи в Пловдив. Гарата беше тотално бло-
кирана и недостъпна. График, пътници, проблеми – всичко 
остава на заден план – идва друже Тито. А аз какво правя 
там, където най-малко ми е мястото? Ще обясня. В нашия 
двор имаше две къщи. Предната, на самата улица, строена 
през 1905 г. от дядо ми, беше отчуждена по ЗЕГНС (Закон 
за едрата градска недвижима собственост) и там настанява-
ха хора, верни на режима. Така в къщата живееха сем. Ни-
кола Стоилови – високи партийни величия. Аз играех на 
двора, когато Стоилова ме повика и предложи да отида с 
нея на Гарата. Бях прекалено малък, за да разбера на какво 
събитие от най-високо ниво съм поканен, но заради любо-
питство не се колебах и миг, плиснах две-три шепи на ли-
цето и хайде на Гарата. На входа, здраво охраняван от дос-
та чичковци, имаше малко усложнение за придружаващите 
дечурлига, успешно преодоляно от „другарката“ Стоилова.

Леле, какво представляваше перонът!? Чисто, измито, 
наоколо няма жива душа. От килими и цветя не се вижда-
ше нито педя от настилката. Най-после локомотивна свир-
ка извести приближаването на влака. Пристигнал царски-
ят влак. Високият гост се показа на прозореца, отвърна 
кратко на прочувствените речи на официалните посреща-
чи, помаха протоколно с ръка и влакът потегли. Това беше 
всичко.

По-различни са спомените ми за други две „посещения“.
Виетнамецът Хо Ши Мин крачеше спокойно по паве-

тата, обграден от придружаващи. Леко подухващият вятър 
разклащаше рядката му брадичка. Ръката му беше вдигната 
за приветствие към множеството на тротоарите. Известен 
бе със скромността си, която можеше да се усети в непре-
тенциозните му вид и държание.

В един зимен ден пристигна албанският водач Енвер 
Ходжа. Пак имаше много хора, но времето не беше с тях, 
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прехвърчаше сняг, така че и покритият автомобил, с кой-
то пътуваше гостенинът, прехвърча бързо-бързо. Кортежът 
отмина, преди наредените посрещачи да завършат декла-
мациите на дълго репетираните лозунги: „България – Ал-
бания вечна дружба“ и „Да живее другарят Енвер Ходжа“.

Личности, пренебрегвани от летописците

Нашият чуден град винаги е привличал много хора с раз-
нообразни таланти и заложби. Тук те са намирали уюта и 
обкръжението си, били са търсени, за да превърнат даре-
ното им от Създателя в запомнящи се творения. Постигай-
ки това, те са ваяли образа си на по-видими, по-познати, 
по-спрягани от обществото лица. Тях по-често ще зърнеш, 
забързани да прекосяват Главната или да заемат полагащо-
то им се място в първите редове на залите при изяви на 
културата, или за тях ще прочетеш на първите вестникар-
ски страници. И, естествено, са забелязвани и по заслуга, 
документирани в летописа.

Но има и други достойни пловдивчани. По-малко види-
ми, по-рядко изтъквани, но с впечатляващи човешки и про-
фесионални постижения, по-малко (дори никак) отразява-
ни в медиите, но направили с делата си трудно измерими 
добрини. По-важното е, че тези добрини никога не са заб-
равени от признателните. Тяхната общополезна дейност е 
била – и е – повече в градската периферия, тях няма да 
забележите в президиуми или на лъскави партита, но това 
ни най-малко не намалява достойнството на техния живот 
и приноса на дейността им.

Със сигурност един от тези се нарича Борислав Сла-
вов – строителен инженер.

Правя усилия да отбележа големия пловдивчанин не за 
това, че сме имали най-близка роднинска връзка, дори не за 
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това, че личната ми признателност към него стои и ще стои 
пред мене със страшна сила, докато дишам, защото той 
пряко начерта съдбата ми във възможно добрия вариант.

Причината да споделя запомненото за инженера е, че този 
забележителен човек притежаваше ярко изразени, на пръв 
поглед взаимнопротиворечащи си качества. От една страна, 
наглед грубоват, рязък, първичен, безпардонен, от друга – 
невероятно човечен, нежен, чувствителен, състрадателен. 
Превъплъщенията от едната палитра в другата изпълняваше 
с впечатляваща лекота, придружена от свеж и приятен ху-
мор. В резултат – беше много обичан от много хора!

Буйния си нрав е проявявал още като ученик в славна-
та мъжка гимназия „Княз Александър І“. Лудориите, които 
правел в дует с брат си, били безкрайни, та майка им, вече 
вдовица, се видяла в чудо. Потърсила помощ от най-близ-
ките си и от градския кмет. Борислав бил включен в като-
лическа програма и пратен на общински разноски в Белгия 
да учи и да бъде възпитаван. Устроили ги в манастир, при 
много строг режим. Спомням си как засмян разказваше, че 
сестрата, когато ги наказвала, хващала кичур от косите им 
и го завъртала, докато нещо ѝ остане в ръката. Пак засмян 
се връщаше в спомени и споделяше как наплювал написа-
ното до майка си писмо и размазвал мастилото, за да на-
помня капане на тъжни сълзи.

Правил два опита за бягство, но стигал до Германия и 
оттам – обратно в манастира. С годините обаче възмъжава, 
вразумява се и се примирява със суровите условия. Залага 
на учението си и завършва образованието си като строите-
лен инженер.

И работата му беше свързана с екстремни решения и 
преживявания. Той ръководи пробиването на тунела под 
Трихълмието. Било е тежко изпитание. С примитивна тех-
ника да бориш твърдината, да гониш амбициозни срокове в 
центъра на града, където всичко е видяно, сигурно се из иск-
ват много мъжество и професионализъм. Дадоха и жертва, 
която инж. Славов много трудно преживя. Не зная как е 
12*
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отличен от държавата за големия му успех, но един акварел 
с поздравителен адрес, който са подписали и са му връчили 
работниците на обекта, говори повече от шаблонни почести. 

Проби тепето с успех и не след дълго беше изпратен на 
грандиозния строеж Баташки водносилов път. Седем годи-
ни живя и работи в Батак. Прибра се след окончателното 
пускане на обекта в експлоатация.

Кратко обяснение защо убедено го назовах „грандио-
зен“. Без да е ясно кому е било нужно решението, този 
енергиен обект включва три каскадно свързани веца, две 
от които са построени дълбоко в земята. Вероятно отново 
главният аргумент е бил страхът от нападение на гадните 

Поздравителен адрес от работниците 
по пробиването на Тунела към 
инж. Борислав Славов
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империалисти. Видях с очите си какво значи да се проби-
ва масивът на няколкоетажен фронт, дълбоко навътре, и да 
се осигурява там, на дъното, пространство за внушителна 
централа, каквато стана ВЕЦ „Батак“. Точно това години 
наред прави инж. Славов и го завърши триумфално. Беше 
приет и обичан от миньорите и в Батак за него се говореше 
с уважение и признателност.

Връщането му в Пловдив съвпадна с подновяването на 
работата по Тунела, където той участва вече като главен 
инженер на ДСО „Градстрой“. При пускането на съоръже-
нието получи Почетен знак на Пловдив.

Забележителната му инженерна кариера завърши с раз-
гръщането на строежа на Олимпийския комплекс в Тунис.

Една типична за неговите табиети постъпка.

Върна се в отпуск от Тунис. Купи си от „Кореком“ кола 
„Форд Таунус“. Искаше да отидем заедно до Хисаря. При 
преминаване на село Труд ни спира пътен милиционер. 
Следва проверка на шофьорската книжка, а тя е взета в Ту-
нис и е на арабски и френски език. Милиционерът поглеж-
да арабските йероглифи и подхвърля книжката с „Вземи си 
я, нищо не разбирам“. Славов спокойно я взима и отново 
я подава с категоричните думи: „Отдолу има и на френ-
ски, другарю“, като физиономията му изразяваше твърдото 
убеждение, че милиционерът не може да не владее френ-
ски. Книжката пак се подхвърли с думите: „Хайде, тръгвай, 
да не се разправяме“. Едва се въздържахме да не избухнем 
в смях още преди да потеглим.

Беше страстен ловец и някакъв фактор в ловната дру-
жинка. Умееше да самоделства в приготвянето на причуд-
ливи, но винаги много вкусни мезета. Обичаше квалитет-
ните питиета и приятните компании, в които винаги беше 
очакван и желан. Затова пък, тръгнеше ли към „Тихия кът“, 
съпругата му винаги тръпно очакваше неговото развеселе-
но завръщане.
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Защо съм му неизмеримо признателен?
Два пъти ми спираха документите и не ме допускаха да 

кандидатствам във висше учебно заведение. Отбелязвам – не 
ме допускаха до кандидатстване. На младите трудно може 
да се обясни такъв терор над младеж, завършил с отличие 
средното училище. Пък и има ли смисъл? Дано никому не се 
случва да преживява на 18 и на 20 години такова разочарова-
ние! Бях се примирил. Не виждах изход. Мислех накъде да 
се насоча. И тогава се появи вуйчо ми, инж. Славов. Отиде 
в ГНС (Общината) при заместник-председателя Такев и му 
поиска да ми пусне документите. Такев му отговаря: „Бор-
ка, много черна му е папката, бе“. Вуйчо ми избухва: „Как 
не ви е срам, бе. Какво черно видяхте в това момче?“ Той 
това можеше и го правеше от сърце. Насреща отговорът е: 
„Добре де, ще видя да направя нещо“. Вуйчо ми: „Не, не ви 
вярвам, сега пред мен искам да видя подписа ти“. И Такев, 
волю-неволю, подписва. Този извоюван подпис начерта съд-
бата ми – станах студент след отличен на приемния изпит, 
завърших ВМЕИ – София, и станах инженер.

Такива бяха времената. Само с такъв жест и такава не-
примиримост пред партикосите можеше да се постигне 
желаният резултат.

Как няма да боготворя този велик човек и да не се пре-
кланям пред паметта му.

Нека случая не поглеждаме като частен, защото в него, 
както и в цялото му житейско поведение, човеколюбието и 
чувството му за ломене на несправедливостта искряха ярко 
и се проявяваха като негова характерова отлика.

Инженер Борислав Славов беше личност и непрекъсна-
то доказващ се специалист, чиито дела и заслуги не бива да 
отидат в забвение.

Летописците на чаровния Пловдив, ориентирали се към 
увековечаване на заслужили съграждани, са длъжници на 
„личности от периферията“, както бих ги определил. Там 
са действали в „полза роду“ мнозина легенди, оставили 
след себе си дълбока диря. Мога да посоча индустриал-
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ците от по-далечни времена Калпакчиев, Цанков, Цанов, 
Амбарев, Генов, Сяров, Радоев, Тупарев, ръководителите 
на предприятия по-късно Никола Добрев, Ботю Михайлов, 
Димитър Божков, Хриска Бакова, Бисер Михайлов, Коста 
Куманов, Велко Велков, Райчо Велков, Костадин Арнау-
дов... Възстанових, без никакви усилия, достойни за от-
белязване личности. Техният брой със сигурност е много-
кратно по-голям.

Не е ли дошло времето да се направи издание специално 
за тези хора и личности от тяхното ниво?

Сага на един съученик и приятел

Добавям този разказ, при все че сюжетът е далече от плов-
дивската среда. Представям страданията на един способен 
млад човек, който можеше да живее живота си тук, в Плов-
див, в България, и да посвети способностите си, дарени му 
богато от Всевишния, в полза роду. За съжаление, вратите 
към нормалните човешки стремежи за развитие и себедо-
казване в родината за него бяха плътно и завинаги затворе-
ни от режима. Подобни съдби не бяха рядкост, а възмож-
ността да се преодолее Завесата минаваше през поемане на 
рискове, понякога граничещи с безумието.

Смисълът на живота на мнозина се свеждаше до не-
престанно търсене на начини да се прескочат ужасните съ-
оръжения на държавната граница и да се търси поприще в 
един друг свят. Намираха се смелчаци, чиито решения за 
преминаване в свободния свят бяха до такава степен риско-
вани, че звучаха като фантастика.

Такъв е подвигът на Ненчо Палавеев, издънка на про-
чутия копривщенски род. След 9.09.1944 г. той усеща 
пълната безперспективност на обстановката в страната и 
взима крайното решение да бяга. През 1948 г. България 



Юлий Славов 182

и САЩ скъсват дипломатическите си отношения и Аме-
риканското посолство се изнася от София. Ненчо намира 
път да се свърже с дърводелец, който опакова в контей-
нери автомобилите на легацията за пренасяне по море. 
Склонява работника да го окове в един от сандъците ков-
чези. Заковават го вътре, тръгват колетите първо на това-
рен влак до бургаското пристанище, оттам престояват до 
натоварване в трюмовете на кораб и курс към Босфора 
и Средиземно море. Дълбоко в трюма, без светлина, без 
въздух, без нищо, необходимо за оцеляване, героят издър-
жа цели 40 дни, когато разбира, че идва краят, и започва 
да чука по стената на контейнера. За щастие, оказва се в 
Марсилия, което значи, че огромният риск е дал резул-
тат – Палавеев е постигнал мечтата си, той е оттатък Же-
лязната завеса.

Имах шанса да се срещна с този необикновен човек. 
Спокойно отговаряше на любопитството ми. Порази ме от-
кровението му – как в тези кошмарни дни нищо не е било 
по-страшно от жаждата, как е намирал спасение в смуче-
не на влагата, попадала от време на време върху вълнения 
плат на сакото му.

Подвига на Ненчо Палавеев, пропит от неизмерима сме-
лост и непоколебимост, с право можем да назовем „бягство 
от „рая“!

Този скок в неизвестното, преситен с рискове, възнагра-
ди немалко изстрадали хора с живот, за който са мечтали. 
За жалост, той бе съпътстван и от много жертви, избити по 
границите или гнили по затворите. За опазване на грани-
ците бяха измислени специални стимули. При залавянето 
или убийството на беглец граничарят получаваше награ-
да – домашен отпуск и часовник. Докъде може да достигне 
мерзостта!?

Съученикът ми Иван, за когото искам да разкажа, беше 
интелигентно момче, но свит, затворен в себе си, неприе-
мащ поне момчешките анонси за контакти. Знаехме, че е 
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израсъл около Католическата болница, че няма баща и тол-
кова.

Затова бях удивен, когато през лятото на 1957 г. той лич-
но ми се обади на баскетболната площадка „Розариума“ в 
Казанлък. Имах време до мача, та успяхме да си погово-
рим. Иван много странно обяви, че сигурно повече няма 
да се видим, затова е хубаво, че се срещаме и обменяме 
приказки.

Оказа се, че до голяма степен той имаше право. Срещ-
нахме се отново чак след 43 години, в един дървен ресто-
рант край Бостън. Не ми беше кой знае колко трудно да го 
открия, макар и в Америка. Свързах се с българската общ-
ност в Ню Йорк и само след часове телефонът ми звънна 
и прозвуча плътният Иванов глас. В ресторанта бяхме пет 
часа, крайно недостатъчни, за да се наприказваме. Със съп-
ругата ми слушахме и попивахме всичко от необикновена-
та му съдба. Беше донесъл черно-бели снимки от уче ни-
чес ките години, с къдрави краища, както се обрязваха ня-
кога. С интерес откривахме съученици и възстановявахме 
имената и съдбите им.

Иван си е имал баща, жив и здрав, само че натирен в 
зловещия лагер „Белене“. Това е била главната причина за 
непривичното му поведение в училище, сред връстници-
те. Баща му се сближил с друг концлагерист – здравеняк 
селянин от Ягодово. Двамата се доверяват един на друг 
и решават да бягат. Издебват удобен момент и се хвър-
лят в Дунава. Много скоро милиционерите пазачи откри-
ват липсата им, забелязват ги в реката и започват да ги 
обстрелват с автомати и картечници. Спасява ги ствол на 
дърво, който реката носи по течението и който им послуж-
ва за прикритие. Достигат успешно до пустия румънски 
бряг. Прекарват известно време там, след което преплуват 
Дунава и стъпват на българския бряг. Счита се, че този 
е първият сполучлив опит за бягство от ада на „Белене“. 
Очаква ги прекосяване на страната пешком с цел село 
Ягодово, където прекарват зимата в яма, изкопана под 
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хамбар. Напролет се насочват на юг и успяват да преми-
нат в Гърция. След известни перипетии бащата на Иван се 
установява в Ню Йорк.

Не е възможно човек да обхване всичко, което властта 
е стоварила върху двамата братя и майка им, и то заради 
една-единствена причина – успешното скъсване на окови-
те, постигнато от баща им. Естествено, и те замислят бяг-
ство и посвещават всичките си мисли и действия на идея-
та. Тримата вкупом имат шанса да преминат в Югославия, 
където са задържани в скопски арест. Близо два месеца са 
в пълна неизвестност, въпреки ясните им претенции към 
югославската власт. И когато една сутрин им съобщават, 
че ще бъдат етапно транспортирани до Белград, те не мо-
гат да повярват в добрите намерения и са готови дори да 
нападнат охраната, в случай че по пътя усетят измама.

В Белград получават желаното разрешение, заминават 
за Ню Йорк, където чудото се случва – след нечовешки из-
питания най-после семейството се събира в пълен състав.

Иван започва опити за реализиране, които нормално 
минават през тежка работа в пицарии и ресторантчета, но 
успява паралелно да завърши електроника и да защити ма-
гистратура по патентно право.

От много години насам Иван е известен, признат и тър-
сен експерт в тази сложна и деликатна материя. Слушал 
съм да го класират в топдесетката на американските авто-
ритети, а някои оценки го нареждат в най-челните места!

Накратко, това беше съдбата на Иван и семейството му. 
За съжаление, подобна орисия са теглили мнозина българи 
във времената, към които се връщаме сега. И Иван, и брат 
му, и много, много други като тях сигурно биха реализи-
рали способностите си тук, в родината си, стига да не са 
понасяли непрекъснато тормоза, че са белязани, че за тях 
не път и кариера, но дори хляб и свобода няма и никога 
няма да има!
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Църквата, властта и ние

Времето на нашата младост беше пропито от тотално атеи-
стично въздействие. За неговата ефективност се грижеха 
колективи от пропагандатори, хвърляха се огромни сред-
ства, провеждаха се многобройни агитационни събития от 
всякакъв вид и се подлагаха на жестоко преследване тези, 
които не вървяха „по правия път“. Бедата беше още по-го-
ляма заради демагогията, с която се организираше тази 
мащабна и постоянна акция. Уж религиозните институции 
и прояви не бяха забранени от закона, но в същото време 
да те засекат в църква означава предварителен провал на 
първия следващ опит за кариерно развитие, за повишаване 
на квалификацията, за пътуване зад граница или някакво 
друго кандидатстване.

Нашата църква беше „Света Марина“. Не съм бил и не 
съм пристрастен поклонник на църковния ритуал, без това 
да ми е пречело да бъда убеден православен християнин. 
Позволявам си да споделям предпочитанието си към онази 
мистична атмосфера, в която мракът, дъсченият под, мра-
морните пътеки въздействаха далеч по-дълбоко на богомо-
леца от тапетното обновяване и бронзираните лъскавинии.

По това време в „Света Марина“ сред свещениците се 
открояваха отец Константинов и отец Глогов. Първият 
беше много представителен, много изискан, много обаяте-
лен, а вторият – доста кротък, но със забележителна дълбо-
чина на мисълта и грабващо дар слово. Във Великденската 
нощ той не пропускаше да отбележи „за грешното поведе-
ние на натоварените да служат на миряните“ и завоалирано 
да критикува народната власт.

Три години отец Константинов ме взимаше със себе си 
да му нося менчето със светена вода, с която обикаляхме 
къщите по Богоявление. Той знаеше проблемите в нашето 
семейство и протягаше ръка за помощ.
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В „Света Марина“ имаше две детски християнски дру-
жества – за големи и за малки. Всяка неделя, преди служба-
та, слушахме лекции в зданието, което сега обитава митро-
политът. После слизахме за службата в църквата.

Няколко момчета бяхме определени да влизаме в олта-
ра, да се обличаме с църковни облекла и да участваме пря-
ко в службата.

Въпреки преследванията, младостта ни сочеше възмож-
ности да заобикаляме препятствията и ние ги използвахме 
с удоволствие. Така около 70-а година установихме чудес-
на традиция. На Велика събота ни приемаше наш приятел, 
чиято къща е точно срещу църквата. Хапвахме, пийвахме и 
гледахме черно-бяла телевизия. Най-привлекателната про-
грама на националния предавател се излъчваше в тази нощ. 
Никой не се сеща защо!? Двайсет минути преди дванайсет 
започваше концерт на Том Джоунс. Представяте ли си, Том 
Джоунс по БНТ? Завършваше двайсет минути след полу-
нощ. Ние отваряхме широко прозорците и със свещичка в 
ръка следяхме кулминацията на литургията, а от екрана на 
„Пиринчето“ Том Джоунс припяваше. На всяко действие 
се намира равно и обратно насочено противодействие, ни 
учеха по физика.

Най-силен е споменът за контактите с Негово Преосве-
щенство владиката Кирил, които съдбата ми отреди. Виж-
дахме го често в Бяла черква, където митрополията имаше 
вила. Веднъж дори няколко дечурлига ни прибра от ку-
рорта с пакарда си. Вероятно плод на това запознанство 
от Бяла черква бяха ежегодните ни посещения на 24 май, 
празника на св. св. Кирил и Методий, на който майка ни ни 
водеше в неговата къща в митрополията.

Но най-ярък и вълнуващ е споменът ми, когато в края на 
една неделна служба ме посочи сред момчетата в одежди 
и ми подаде жезъла си – да го крепя, докато произнасяше 
словото.

Скъпи спомени за този голям българин, вечна му памет!



ПЛОВДИВСКИТЕ 
ОКОЛНОСТИ
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Най-често изявените краеведи се съсредоточават да про-
учват и описват забележителности, личности, събития от 
централните части на селището, предмет на техните из-
следвания. Това обстоятелство е напълно обяснимо, след 
като ценностите на един край се откриват в центъра, там се 
усещат атмосферата, историята, характерите, развитието... 
В този ареал най-често живеят и творят авторите, тук рабо-
тят музеи, архивни институти, библиотеки и пр. източници 
на информация, така полезна за реализиране на проекта.

Предстои опит да намалим този дефицит, като направим 
обиколка на пловдивските околности и всред тях да потър-
сим и да намерим забележителни места и хора.

Нека отворим една класическа географска карта на Бъл-
гария. В средата ѝ се откроява означението на нашия Плов-
див. Съсредоточете погледа си и сигурно ще се съгласите, 
че градът ни на картата прилича на искряща звезда, обкръ-
жена от множество лъчи. Разположен в средата на Тракий-
ската низина, градът звезда излъчва ярки лъчи във всички 
посоки.

Начеваме нашата обиколка по „звездните пловдивски 
излъчвания“!

По Бетона посока Пазарджик

Тръгваме по шосето за Пазарджик. Някога се цитираше в 
разговорите като „Бетона“, защото пътното покритие там 
беше от бетонови блокове, излети намясто. По твърде раз-
личен начин изглеждаха пътищата тогава. Асфалтът още 
не беше прилаган, тук-там паваж, останалото грижливо ва-
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лиран трошен камък. Но да се върнем на бетона. Беше осо-
бено приятно пътуването върху него, при онези скорости, 
разбира се. Затова, в младежките си години, намирахме и 
наемахме велосипеди или каручки, а когато сме в очевидно 
повишено настроение дори заръчвахме файтон. Поемаме с 
наетото превозно средство и настъпва „кефът“. Прекосява-
нето на всяка фуга от колелата доставя с ритъма си странна 
емоция. Туп, туп, пауза, туп, туп, пауза, туп, туп, пауза... и 
неусетно пристигаш на желаното място.

Краят на знаковата за „Кършияка“ улица, тогава нари-
чаща се „Пазарджишка“, после преименувана „Москва“ 
(не зная мотивите за промяната!?), а сега гордо обявена 
като „България“, и началото на Бетона се маркираха от две 
пресичащи ги жп линии. Първата можем да наречем фаб-
рична, а може и сезонна. Тя излизаше от гара Филипово и 
завършваше на рампата на Захарната фабрика. Ползваше 
се само за транспорт на захарното цвекло, наесен, когато 
се провеждаше „цвеклоберът“.

Втората свързваше двете пловдивски гари, беше на ни-
вото на улицата и се охраняваше от бариера и кантонер с 
кантон. Днес тук нивата са разминати с пътен подлез.

На юг от прелезите изпъкваха сградите на Захарната 
фабрика, известна с производството на захар и доста богат 
асортимент от захарни изделия.

Преминаваш фасадата на фабриката, прекосяваш барие-
рите и си напуснал града. Скромно изключение прави само 
игрището „Марица“, скатало се между реката и пътя. Ос-
таналото пред погледа са овощни градини, ниви, оризища, 
ливади...

В този момент реещият взор е привлечен от красива зе-
лена растителност. Насреща е популярната някога цел на 
хората, решили да предприемат кратка, но все пак извън-
градска разходка. Акациевата гора, заела площта на юг от 
шосето, предлага чудесни условия за отдих. По-късно тук 
се построява неголям ресторант, известен като „Четвърти 
километър“. С годините интересът към обекта продължава 
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да нараства, което довежда до изникване на няколко дърве-
ни къщички. Още тогава бяха именувани по европейски и 
се спрягаха като „бунгала“. Те се оказват твърде полезни за 
града в годините, когато броят на проявите на Пловдивския 
панаир и интересът към тях растат, а хотелите все още се 
броят на пръсти.

Само на пет-шест километра по-нататък по Бетона се 
намира друго привлекателно място за развлечения – ком-
плексът „Девети километър“. Е, нека не се опитваме да 
правим сравнения на състоянието му някога, когато беше 
само една скромна кръчма, пред терасата ѝ с плувен ба-
сейн, и сегашните луксозни съоръжения за отдих на плов-
дивчани и гости. Макар и съществена, тази разлика не е в 
състояние да ни попречи да си спомним повика от онези 
времена: „Хайде, майни, да се грабнем по Бетона на Деве-
тия, че този пек не се трае!“ Твърде идилична картинка се 
наблюдаваше около басейна. По полянки или под сянката 
на дърветата се проскаха чаршафи, одеяла и какво ли още 
не, върху които хората се отдаваха на пълноценен отдих!

Излезли сме отново на Пазарджишкото шосе и това ме 
предизвиква да припомня още два обекта по него, всеки от 
тях значим за града ни.

На по-малко от километър по-нататък, на юг от шосето, 
беше издигнат един символ на Пловдив, определящ пред-
стоящото навлизане в града и излъчващ знаци от неговата 
история. Издигането на монумента се направи само преди 
някакви си 50–60 години. Дълго време след това обектът 
стоя занемарен и неподдържан. Докато неотдавна един 
инициативен областен управител се зае с възстановяването 
му и скоро след това пред подновения знак, в Деня на осво-
бождението на Пловдив от османско иго, се организираше 
възпоменание. Защо и това полезно и приятно начинание 
не прерасна в традиция – нямам обяснение.

Ще завършим разходката по Пазарджишкото шосе след 
още няколкостотин метра. Там вдясно, всред лозята, ще 
забележим една неголяма могила с паметник, посветен на 



Юлий Славов 192

освободителите на Пловдив от османско иго. През 1980 г., 
когато олимпийският огън бе пренасян към Московската 
олимпиада, на това знаково място той беше поет от плов-
дивски спортисти.

Следващият лъч ще бъде оттатък река Марица.

Потегляме по Пещерско шосе

Стъпваме на Пещерско шосе. Началото пак е прелезът на 
„градската“ жп линия. Зад нея улицата беше очертана от 
два военни обекта. Вляво се виждаха грозните останки 
от отдавна занемарената Гарнизонна фурна. Някога, само 
преди 40–50 години, оттук тръгваха десетки камиони със 
закрити каросерии, пълни с касетки хляб.

Зад фурната се мъдреше сградата на вещеви склад. Дос-
та време негов сърцат началник беше старшината Дончо, 
страстен любител на футбола. В „напрегнатия“ си работен 
ден той винаги намираше време да тегли грижливо едно 
парцалче по лъскавия си мотоциклет с кош – „Аво“. За-
видна придобивка, но иска грижи!

Един немалък плац някога оформяше пространството 
зад склада. В днешно време, част от него е заета дръзко 
от жилищни блокове, но това място в онези години имаше 
особено предназначение. Тук взвод войничета, в който се 
числях и аз, обгрижваха, хранеха и тренираха няколко ез-
дитни коне за нуждите, или по-точно за мераците на вис-
шите офицери от гарнизона.

Военното поделение отсреща, пак на Пещерско шосе, 
заемаше доста сериозна територия, в която наред с казар-
мените постройки имаше и военни жилищни блокове.

По-нататък градът беше застроен, да го наречем, ед-
ностранно. Вляво или на юг от шосето се бяха скупчили 
малките къщички на квартал „Сарай кър“. Скромни по-
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стройки, но повечето от тях опасани от обширни двор-
ни места, развити като зеленчукови и овощни градини. 
По-късно наслизаха пришълци главно от Родопската яка 
и оформиха несъществуващия дотогава булевард „Куйби-
шев“ с по-внушителни и красиви сгради. Чинари бяха за-
сети по средната „зелена алея“, които допълваха привлека-
телността на улицата.

Вдясно, или на север от Ппещерското шосе, след казар-
мата, картината беше по-скоро селскостопанска, отколкото 
градска, защото преобладаваха градини и ниви. Пейзажа 
разнообразяваха само тогавашната сграда на КАТ, до нея 
Инфекциозната болница и толкоз! По-късно се издигнаха 
Аптечното, зад него ХЕИ... Доста години се проточи строи-
телството на Хирургиите, както ги разпознавахме тогава, а 
след това УМБАЛ „Свети Георги“ на МУ – Пловдив, пре-
даде осезаемо „медицинско“ звучене на китната градска 
околност. Дори встрани от болницата беше изградена пло-
щадка за хеликоптери! Тогава имаше дори хеликоптери, 
макар и само военни.

Продължаваме на запад, за да достигнем същинския край 
на града. Тогава! Спираме на кръстопътя между Пещерско 
шосе и ул. „Дзержински“ (по-горе „Куйбишев“, сега „Дзер-
жински“, отсреща „Ленински съботник“!?). Да се чуди чо-
век, какви хора са били тези, които са разпореждали по оне-
зи времена имената на улици, площади и прочие...

Та ставаше дума за кръстопътя Пещерско шосе – улица 
„Царевец“ (някогашна „Дзержински“). Пред него се изди-
гаше единствено сградата на училище „Васил Петлешков“. 
Зад нея – ниви, градини, лозя... и само тук-там ще се забе-
лежи някое покривче, помъчило се да бъде видяно всред 
богатата зеленина. През шейсетте години на миналия век 
се проектира и започна изпълнението на жилищен ком-
плекс „Христо Смирненски“. Едни от първите едропанел-
ни блокове в града ни.

Заслужава си накратко да споделя как се отзовахме и 
ние „на къра“. Типичен за тогавашните порядки случай! 
13*
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Имахме лозе в същия район. Преди години ТКЗС – Про-
слав, без дори да уведоми собствениците, обсебва земята, 
изорава лозята и засажда домати. След време, когато се 
подготвя строителство, се намират четиримата наследници 
на имота и се предлага закупуване на жилище на двама от 
тях (другите двама са собственици на жилище, ето защо 
нямат право на обезщетение срещу дяла им в имота!?). 
Преди края на сагата следва още един абсурд – поискаха 
ни и платихме суми на текезесето за това, че предоставя 
част от земята, ползвана години наред от тях. Такса за това, 
че ми връщаш моята собственост, която години си ползвал 
безвъзмездно!?

Тогава беше така!
Захапахме строителството, нека отделим няколко реда 

за тогавашните панелки.
Нашата се завърши през 1969 г. и беше четвърта по реда 

на изграждане на комплекса, нищо че в проекта тя имаше 
двуцифрен номер.

Преди да получим ключовете, имахме емоционално пре-
живяване. Един ден съпругата ми звъни по телефона в служ-
бата и притеснено споделя опасенията си, че апартаментът, 
който предстои да закупим, е, о, боже, „преходен“! Тичам 
на строежа, намирам техника, обяснявам му тревогата си, 
моля го да погледнем чертежите. Той невъзмутимо ми отго-
варя: „Спокойно бе, другарю, мани ги тия чертежи, ей сега 
ще ти кажа какъв е вашият апартамент“. Бърка в джоба, 
вади кутия цигари, обръща я обратно и ме пита кой номер 
апартамент, отговарям му № 43, написва числата от едно 
до четиресет и осем на редове по дванайсет и като сочи с 
химическия си молив, занарежда: „Непреходен, преходен, 
непреходен, преходен...“, достигна до № 43 и установи: 
„Непреходен“! Резултатът ме успокои, но „алгоритъмът“, 
по който достигнахме до него, доста време не ме остави на 
мира. Емоциите съхраних за себе си, но крайният резултат 
беше така положителен, както сочеше върхът на молива! 
Няма смартфон, няма лаптоп, но има алгоритъм!
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В панелката преживяхме двайсетина години, които се 
запомниха с добро, по-точно с много добро! Свестни съсе-
ди, верни приятели, мощни купони...! Нищо че в началото 
калта започваше от входа, а краят ѝ не се виждаше. И за-
щото тогава бяхме само блокове и кал, някой благородно 
се беше сетил да организира доставка на хляб поне. Една 
молотовка (така беше добила гражданственост марката 
съветски камиони ЗИМ), пълна с касетки франзели, при-
стигаше по обяд пред блока, шофьорът натискаше с цяла 
„лапа“ входните звънци и ни поканваше директно от ка-
мио на да закупим от насъщния.

Месеци наред, преди изникването на другите блокове, 
от хола и терасата се виждаше софийската линия и особено 
вечер, по тъмно, влаковете доставяха огромно удоволствие 
на тогава петгодишния ни син: „Змията, змията минавааа“, 
се кефеше неудържимо малчуганът.

На шосето за Пещера, пред нашето каре блокове, беше 
последната спирка на шестицата. Оттатък пътя нямаше 
сгради, а само обработваеми парцели и акациеви горички, 
в които ходехме да берем гъби сърнели.

И в тази пловдивска покрайнина беше спазен обичаят 
да се изграждат скромни, но привлекателни крайпътни за-
ведения. В малката акациева горичка, до която достигаше 
първият етап на жилищното строителство, приемаше гос-
ти кръчме със същото наименование. После до него се из-
дигна внушителна революционна скулптура с автор Геор-
ги Бояджиев и скоро след това и гората, и заведението из-
чезнаха от пейзажа. Вече край града, на разклона за Про-
слав, беше популярно още едно ресторантче – „Чадърите“. 
Името му произлизаше от няколкото реда чадъри, строени 
между дърветата на двора и предлагащи рядък тогава ком-
форт на посетителите. Каква рядкост, какъв разкош!

Вляво от разклона започва някогашното село Мичкюр, 
после преименувано Прослав и след 1969 г. квартал на 
Пловдив със същото име.
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Градът в тази посока е вече зад нас, но изпитвам жела-
ние да припомня една самотна сграда, издигаща се в ра-
йона – това беше масивната постройка на пътния кантон. 
Привличаше не само с размерите, разминаващи се видимо 
с предназначението, но и с интересната си архитектура – 
умело съчетание на външна тухлена зидария с традицион-
на мазилка. Сега гледката е тъжна – кантонът е така изоста-
вен, така обрасъл с храсти и тръни околовръст, че трудно 
може да се забележи.

Зад кантона се разполагаше институт по механизация в 
селското стопанство. Макар закътан в зеленината на плов-
дивската покрайнина, оттук излизаше доста информация 
за постижения в земеделието. През седемдесетте години на 
миналия век изобретателят Дженьо Караколев предложи 
проект за машина – комбайн за бране на домати, частите на 
който градските партийни комитети разпределиха в заво-
дите за изработване. Каква е съдбата на рационализацията 
по-нататък, не разполагам с информация.

С неособено желание приключвам разходката в югоза-
падните околности с едно пътно съоръжение, което ще наре-
ка „двулистна детелина“. До днес то заема кръстовището с 
околовръстния път като недовършено. Какви са били моти-
вите на проектантите (или властимащите тогава) да спестят 
половината от секциите, не е изяснено, но подобно опасно 
недомислие едва ли има аналог някъде по света и у нас. 
Нима трябва да стане инцидент, пази боже, за да се пред-
приеме нормалното оформяне на двуетажното кръстовище?

Маршрутът по следващия лъч сочи на юг

Лъчът стартираше забележително на излизане от Пловдив. 
Две улици, които се събираха в подножието на Джендем 
тепе, носеха гордо имената на колосите на марксизма Карл 
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Маркс и Фридрих Енгелс. Носеха имената и се събираха 
на края – каква грабваща символика! От този район по-на-
татък продължаваше улица „Сергей Румянцев“. В нача-
лото на шейсетте години на миналия век тази улица беше 
прекъсната, защото се продължи булевардът и се изгради 
нов жп надлез на линията към Филипово. Десетина години 
по-късно все по-нарастващата интензивност на движение-
то наложи строежа на Коматевския пътен възел с разнопо-
сочно ориентиране на автомобилите и пресичане на жп ли-
ниите на две нива.

Въпреки преустройството, улица „Сергей Румянцев“ 
заслужава още малко внимание. Тя беше по-оживена, 
по-привлекателна тогава! Започваше с Фабрика за прера-
ботка на ориз (Оризовата фабрика или Оризарната, както я 
наричахме помежду си). Следваха няколко производства и 
управлението на предприятието ДИП „Балкан“ – за тях ще 
стане реч по-нататък. След това идваше първият жп прелез 
на линията за Филипово. Поглед вляво – и веднага изпъква 
рекламна табела с надпис „Пивница „Бургаски прелез“. 
Една дървена барака с три маси вътре и толкова на дворче-
то, но с интересна публика, повечето от околните фабрики. 
И с един зачервен, но пъргав съдържател, Кольо, който не 
се уморяваше да поднася чашки след чашки с пловдивския 
специалитет „манджа“ на пивките си клиенти.

На дясната страна на улицата имаше маслобойна, която 
произвеждаше олио, шарлан и подобни мазнотии. След-
ваше дъскорезница на „Бряст“ и представете си, култур-
но-просветно средище по-нататък – читалище „Гого Мав-
ров“, обществено известно в града като домакин на луди 
(по онези стандарти все пак) танцови забави. Къде ще 
забием довечера? Как къде, ще танцим в „Гого Мавров“! 
Защо се смеете? И на толкоз се радвахме тогава.

Южният тротоар беше доста по-търговски. Имаше ма-
газин за животински дреболии, от ранни зори обкръжаван 
от мургави множества, още едно питейно заведение с качен 
на покрива за реклама трабант, поне две бакалии, зарзават-
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чийница и... на края на улицата, току до Софийския пре-
лез, се намираше популярното, по-точно прочутото „Боте-
во ханче“. Трудно е да се определи с какво по-различно 
от другите подобни заведения това беше придобило такава 
известност. Нищо особено не можеше да се отличи тук: ба-
рачка за кухнята и сервизното помещение, пред нея немал-
ка площ, засенчена от буйна растителност. Покрита бе с 
прясна сгурия, доставена от пещите на близките фабрики, 
грижливо подравнена и валирана. Може да се търси пре-
димство, че си беше спечелило добро име за обслужване и 
кухня, че беше близко до съседни работещи предприятия, 
че отсреща беше крайна спирка на тролейбусната двойка, 
но като че ли ефектът от непосредственото съседство със 
софийската жп линия и бученето и трясъкът от бързо пре-
минаващите на метри влакове бяха реалност, която се тър-
сеше и възприемаше като уникална емоция.

Пресичаме през прелеза, след като прочитаме и изпъл-
няваме съветите на задължителната указателна табелка: 
„Пътнико, спри, огледай се, ослушай се и премини, ако 
не идва влак“. През тези години (1940–1950) шосето към 
крайградското село Коматево беше доста пусто. Веднага 
след линията се виждаше къщата на Маврови с аптека на 
партера, недалече по-нататък се откроява Въжарната на 
Тупареви, следва фабрика за агрохимически препарати и 
тоалетни сапуни „Агрия“ на Радоеви, идва имението на 
Лукови и толкова – вече сме в Коматево, тогава село и пос-
ле квартал на Пловдив.. Отсрещният тротоар беше още по-
вече ненаселен – няколкото неугледни жилищни построй-
ки само подчертаваха скуката на пейзажа.

Смяташе се, че селото се намира на разстояние около 
седем километра от центъра на Пловдив. А представе-
те си – в прогимназията (5–7 клас по сегашния стандарт) 
имахме съученици – коматевци, които всеки учебен ден 
преодоляваха пешком този път напред и назад. Бяха чудес-
ни момчета – Христо, Борето, Иван, Митко, и още толкова 
момичета. Идваха на училище още преди нас, гражданче-
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тата, и никога не се оплакаха или оправдаха заради умора 
от дългия, ежедневен пеши преход.

Нещо повече, преди да дойдат в нашето училище „Н. Й. 
Вапцаров“, са учили в „Елин Пелин“ – поне два километра 
по-близо до къщите им в Коматево. Там, в „елин-пелина“, 
се пренаселило и хоп – коматевци трябва да отиват още 
по-далече! И те ходят! Някой от читателите май се вклю-
чи с въпроса: „Те протестирали ли са?“ Какъв протест бе, 
хора. Времената бяха други. Нареждат ти, изпълняваш, и 
толкоз !

Още един лъч, на юг този път – 
шосето за Куклен

И тук гледката беше коренно различна. В пейзажа на це-
лия район доминираха Калпакчиевата тухларна фабрика, 
Чакъровата мелница със силози за зърно, срещу тях Пром-
комбинатът (на български език: промишлен комбинат), по 
средата на „Кючука“ – електроцентралата „Въча“, и да не 
пропуснем символа на квартала: Кулата – инсталация за 
производство на оловни сачми, собственост на господин 
Нинов! За този, последния обект, от доста време тече спон-
танна дискусия: дали той, като наподобява със своя силу-
ет и височина Айфеловата кула в Париж, не е предизви-
кал местните шегаджии (а такива по тези места, особено 
по онова време, дал господ) да наложат на района името 
„Кючук Париж“. Споделям идеята, но считам за по-важно, 
че на местните жители винаги им е било и е по-лесно и 
по-приемливо да отговарят „От Кючук Париж съм“ или за 
кратко „От Кючука съм“, отколкото „От Южен съм“ или 
още по-малко, „От Въстанически съм“ някога!

За да спазим традицията, на това изходно шосе, Кук-
ленското, отново ще посочим „остроумни“ обществени 
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заведения за хранене и пиене (или обратното). Тук те са 
две, възникнали при значителна разлика в годините.

Първо ще потърсим по-крайното, това на разклона Кук-
лен – Браниполе, известно като „Цъмбарата“. Ще го по-
търсим, но за съжаление – крайно неуспешно! Салашче-
то се обменяше в приказките между хората по-скоро като 
място за вкусна скара и гозби, отколкото като терен за на-
ливане с питиета. Една биричка към ястието вместо някоя 
от твърдите ѝ посестрими, и готово! Че и път ни чака... За 
голямо съжаление, днес от крайпътната гостилница не е 
останала и една тухла. Кой посегна на обекта, не зная и 
не искам да научавам. Важен е фактът! Не търсете „Цъм-
барата“ на Кукленския разклон! И помен не е останал. Ще 
се намери ли кючукпарижки зевзек да сложи на мястото 
една възпоменателна плочка с примерен текст: „Тук няко-
га се ядеше на корем! Тук някога се намираше „Цъмбара-
та“!?

Слава богу, другото още съществува и работи, та „дрън-
ка“! Някога, на мястото, където улиците „Скопие“ и „Кук-
ленско шосе“ се допират, имаше крайна спирка и обръща-
ло на междуселските рейсове. Удобно място, сполучливо 
избрано! Слизаш от автобуса и лесно се отправяш я към 
фабрика, я към партиен комитет, я към техникума... където 
пожелаеш. Та това място на кьоше е харесано от находчив 
и опитен предприемач и той спретва точно тук привлека-
телна гостилничка. Как я кръщава, не зная, не че не я търся 
по име, а защото не е ясно стопанинът ли ѝ дава името или 
негови близки и приятели. Защото неговото име е Божидар, 
а заведението е „Божоле“! Някой да забеляза сходство на 
имената? Ха, ха!

Беше време, когато тук идвахме от съседните заводи и 
провеждахме „тържествени другарски вечери“ по брига-
ди, отдели и звена. Времената се промениха! Народът се е 
разбързал! Пристигне, щастливо уцели място на постоянно 
отесняващата ивица за паркиране, изтича до малката опаш-
чица пред касата, получи си табличката с ястията, сръбне, 
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хапне и... бяга. На шубера чакат други. Дано паркингът ви-
наги да не стига!

Към южната околност на Пловдив интересът ни е да-
лече от изчерпване. Нека обходим докрай лъчите, ще има 
повод да се върнем отново в „Кючука“.

Със старание да спазваме възприетия подход и да не 
пропускаме срещите с жп прелезите, тук ще посочим още 
един. Един, ама несравним! В началото на Кукленското 
шосе жп ареалът на Сточна гара – Пловдив се пресичаше 
буквално по-средата. Това градско място така се видоиз-
мени през годините, че заслужава да се опише по-подроб-
но неговото недалечно минало.

Следващият лъч ни води към Асеновград

Тогава пътят за Асеновград започваше с едно отклонение от 
булевард „Христо Ботев“, и по-точно пред емблематичното 
здание на парфюмерия „Папазов“. Не, не се опитвайте да 
го търсете в района днес! Както се случи с доста емблеми в 
града ни, то беше съборено, а на неговата площадка днес се 
издига внушителният „Рилон Център“. След завоя, улица 
„Константин Величков“, прекосява надлъж квартал „Съ-
дийски“ По-горе вече беше обяснено, че необичайното име 
тук произхожда от благородно решение на Пловдивската 
община от трийсетте години на миналия век да разпреде-
ли на парцели крайградската градина-разсадник, известна 
като „Пипиниера“, и да ги даде безвъзмездно на държавни 
служители като учители, общинари, съдии – и последните 
преобладавали. За квартала бяха характерни скромни, но 
старателно изградени фамилни къщи. Ех, вярно, че голяма 
част са останали неизмазани отвън, но този вид се дължи 
със сигурност на ограничените парични възможности на 
собствениците.
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Осовата улица започваше с едно не особено изискано, но 
посвоему привлекателно заведение. Наричаше се „Коло-
друма“ и заемаше ъгъла до кварталната градинка. Радваше 
се на подчертан интерес от местните приятели на чашката 
и постоянно се изпълваше със симпатични съкварталци. 
Веднага след градинката вниманието на учениците и тех-
ните родители привличаше добре подредена книжарница.

В извънизборно време тук работеше квартална пощенска 
служба, която предлагаше удобства за разнообразни услуги 
на живущите наоколо. Наближат ли избори (макар че това 
обществено действие по онези времена трудно можеше да 
се именува избори), тук се устройваше махленска изборна 
секция, която ставаше арена на „люта борба“ – примерно 
дали за реално единствения кандидат ще гласуват 99,95% 
или 99,99% и така да бием някои от съседните райони?!

По-нататък акцент по пътя ни към края на града ще по-
ставим, представете си, на популярното квартално кръчме. 
Установено в непосредствена близост до Кукленския пре-
лез, това заведение носеше, разбираемо, името „Прелеза“ 
и приемаше с охота мнозинството от шофьори, товарачи, 
придружители на транспортираната стока и още какви ли 
не неизбежно чакащи хора. А те, от своя страна, преодоля-
ваха в приятна среда постоянно дългия престой пред спус-
натите бариери.

Продължаваме по улицата, от дясната страна на която 
е струпан цял транспортен център: автостопанство (клон 
на ДАП), строителна механизация, гаражи, изчислителен 
център на жп възела, вагоноремонтно депо... По средата 
им – игрище ЖСК „Локомотив“, което по онези времена 
нямаше равно на себе си в Пловдив. А ние, учениците то-
гава, току-що гледали приятния унгарски филм „Вечният 
гратисчия“ с Калман Латабар, се пробвахме да прилагаме 
наученото от филма на входа на така наречения стадион. 
Много преживявания от това знаково тогава съоръжение 
стоят трайно в паметта ми, но както по-рано споделих, там 
в най-примитивни условия за дълъг скок станах свиде-
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тел на републиканския рекорд на големия Стоян Славков 
(7,07 м, за първи път у нас тогава мъжко постижение над 
седем метра!).

Не е възможно да коментираме този отдавна затрит 
пловдивски обект с непренебрежима история и да не спо-
менем забележителния му управител Атанас (Начо) Ранге-
лов. Един сърцат, отдаден на професията си човек, който 
освен грижливата поддръжка на игрището и кортовете (с 
покритие сгурия, която днес май се нарича клей), успя да 
отгледа, възпита и подготви поколения тенисисти, с които 
години наред българският спорт се гордее.

Другата страна на улицата също приютяваше незабра-
вими обекти за спортуване – открит колодрум с цименто-
ва писта, дъртракова писта за мотоциклетни надпревари, 
скромна спортна зала на „Академик“.

За да подчертаем колко е пораснал и се е видоизменил 
градът, ще посочим, че много малко на изток от проследя-
ваната улица се намираше, представете си: летище за граж-
дански полети Пловдив, популярно като ТАБСО. Тревната 
му писта се развиваше по протежение на днешния булевард 
„Цар Освободител“. През 1963 г. за първи път, с цел годеж, 
летях със самолет „Ил-14“ и кацнахме точно тук на идване 
от София! Впрочем приемното здание и досега съществува 
в рамките на някаква военна част. Чуват се идеи на това 
място да се премести авиомузеят – Крумово. Уместно е, си 
мисля!

Градът в този лъч свърши – какво следва? Разбира се, 
жп прелез. Ето го, той е важен и доста натоварен. През него 
преминават композициите от и за Истанбул, Свиленград, 
Асеновград... Затова е често затворен, за неприятност на 
малобройните тогава автомобилисти.

И тук през шейсетте години на миналия век се изгради 
пътен надлез над жп линиите, а в подножието му изникна-
ха твърде модерни за времето си предприятия като Завода 
за пишещи машини, Завода за запаметяващи устройства и 
за съвсем кратко време завода, в който се сглобяваха ав-
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томобилите „Булгаррено“ и „Булгаралпин“, както и доста 
други предприятия. Градът видимо се разрастваше в тази 
посока със строителството на жилищния район „Тракия“ 
и съвсем обяснимо и мотивирано беше да се предлагат на 
близки разстояния привлекателни работни места за прииж-
дащите хора.

С оглед да съхраним установения дотук подход отново 
ще потърсим някъде около шосето забележително крайпът-
но заведение. Ще потърсим и ще се разочароваме – такова 
няма да открием, все пак като малко изключение можем 
да погледнем невзрачното кръчме „Орта хан“, мъдрещо се 
срещу разклона за Крумово. Друг е акцентът на това шосе. 
Някога то се ограждаше и от двете страни от грижливо зе-
меделие – лозя, бостани, ягоди, зърнени култури и много, 
много черешови градини в полите на планината...

През петдесетилетието на миналия век обаче се ражда 
идеята между двата града да се проектира и построи олов-
но-цинков завод, наречен две години след откриването му, 
с държавен указ, на името на Димитър Благоев. Защо точно 
на него, какво общо има човекът с металургията или с ре-
гиона нямам и не се наемам да търся обяснение. Неговото 
изграждане преобразява основно областта. Предприятието 
има интересно съществуване, богато с впечатляващи виси-
ни и падения, докато се установи трайно всред лидерите в 
производството и търговията на цветни метали, но затова 
ще насочим внимание, когато коментираме пловдивската 
промишленост.

Появяването на ОЦЗ по средата на пътя между Пловдив 
и Асеновград възбужда идеята да коментираме един сре-
щащ се у нас феномен, който заслужава внимание.

Не са един и два случаите, когато между жителите на 
два съседни града в страната с години наред са установени 
и се поддържат с упорито постоянство несъвсем друже-
любни съседски отношения. Не знаете ли? Тогава ще ви 
посоча Сливен и Ямбол, Банско и Разлог – мога да изброя-
вам и още. Добре е, че тези безсмислени препирни се огра-
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ничават все повече в шегобиен градски фолклор, но че ги 
има, има ги. В моя толкова дълъг по божията милост живот 
съм имал многобройни и различни поводи да контактувам 
с хора от Асеновград и никога не е възниквал дори малък 
повод за междуградски задевки. Не съм чул и някой друг 
да е споделял нещо подобно. Обратно, колкото пъти се е 
случвало да предприемем нещо и да поработим съвместно, 
най-често добрият финал се е поливал щедро с прочутите 
станимашки еликсири (с емблема – Чорбаджаковия и мно-
го други патенти). Нито между филибелии и станимаклии, 
нито между пловдивчани и асеновградчани се срещат по-
добни безсмислия. Изграждането на ОЦЗ не само не ни 
разграничи, но напротив. Дори в главите на някои проек-
танти се появи твърде шеметната идея за разширяване на 
двете селища в посока на тяхното обединяване!? За моя 
живот това е безумие! Идните поколения – да му мислят!

Посока изток по Цариградско шосе

Дойде ред пак да завъртим нашия „механизъм“, за да се 
отзовем на лъча по Цариградско шосе. Някога тези град-
ски покрайнини бяха доста пусти. Преминеш ли гробища-
та (първо, второ, трето ) и какво остава – Противотубер-
кулозната болница, Ботаническата градина, „Скобелева 
майка“ и туй то. После районът се раздвижи. Израснаха 
няколко социални предприятия, заработи Домостроител-
ният комбинат, извисиха се на „почти ненужна“ височина 
жилищните блокове по улица „Преспа“, живна видимо и 
махалата... Без съмнение, тъкмо от това живване произ-
тича успешното развитие на предприятия от металообра-
ботващия бранш, назовани с гръмките имена „Възход“, 
„Прогрес“ „Единство“, „Успех“, до тях бълваха търсена 
продукция кожухарската фабрика „Пулпудева“, както и 
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куфаро-чантаджийската фабрика „Чайка“. И колкото раз-
нообразна продукция да излизаше оттук на пазара, нищо 
не можеше да се сравни с ефекта от всякакво естество, че 
тук първа започна да произвежда продукция фабрика за 
най-коментираното по онези времена питие кока-кола!

Днес нещата са още променени към добро, нооо – няма 
нито прелез, нито кръчма за прощаване! А имаше някога, и 
то наблизо. Заведението беше не само крайпътно, но дори 
островно. До ресторант „Рибарска среща“ се стигаше по 
едно висящо мостче, опънато от брега до неголям остров 
по средата на река Марица, а обстановката още от входа 
известяваше недвусмислено, че тук ни очакват рибни дели-
катеси. Не зная какво не се хареса в оригиналната инициа-
тива, но животът на това начинание не беше дълъг.

Едно преживяване в атмосферата на ресторанта ще спо-
деля. През осемдесетте години на миналия век тук сме по-
канили на вечеря госта ни от Запад – инспектор на рали 
„Хеброс“. Това е период, когато въвеждаме електронна 
обработка на резултатите. Досещате се, убеден съм, че за-
паднякът е пристигнал при нас с твърде пренебрежителна 
нагласа. Но докато си хапваме маришка рибка, пристигат 
двама от изчислителите и на малко екранче ни демонстри-
рат таблици с крайни резултати от току-що приключилия 
етап на ралито. Ефектът е внушителен, изненадата на про-
веряващия от неочакваното ниво не може да се прикрие... 
Браво на изчислителите, ръководени от Минко Минков и 
Жоро Димитров!

Много повече шум и интерес предизвикваше друг ри-
бен ресторант, „Кемера“. Доста време посетителите тук 
се радваха на особено внимание от персонала и на винаги 
прясна, умело приготвена маришка рибка. Да предложиш 
на приятели, и още повече на приятелки, една разходка на 
колела до „Кемера“ беше проява на „отворко“ с добър вкус. 
Нарастващият интерес дори предизвика построяването на 
къмпинг в съседната горичка, та и втори ресторант отта-
тък реката Чая. После нещата се поизмениха и може би 
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мястото повече заслужи името „Шофьорски блян“, а пуб-
ликата коренно се промени. Вероятно немалка част от нея 
предпочете да пропътува още десетина километра на изток 
и да посети новото заведение на края на село Поповица – 
„Болярски стан“. Позволихме си да се отдалечим толкова 
много от пловдивската територия, защото този оригинално 
замислен, професионално изграден и старателно обслужван 
обект доста време беше място, избирано за всевъзможни 
събития, поръчвани от пловдивчани за пловдивчани и гости. 
Сватби, годежи, юбилеи, другарски вечери и какво ли още 
не се заръчваше тук. За съжаление, с годините и то замря.

Генерално промененият лъч на север

Отново завъртаме „механизма“ и попадаме на северния 
пловдивски лъч. Тази посока се промени неузнаваемо през 
годините и се превърна в реален и материален израз на не-
търпимите административни вериги, оковали града ни. Пъ-
туваш по шосето за Карлово и не можеш да разбереш кога 
свършва Пловдив и кога започва община Марица, предста-
вена от село Труд.

Северната пловдивска околност, оттатък славния „Кър-
шияка“, винаги се е проявявала с амбициозност, инициа-
тивност, решителност. Та нали започнахме нашата орби-
тална обиколка точно от същия район.

Всичко си има отколе северът на Пловдив: и панаир, и 
жп гара, и автостанция, и консервни фабрики, и мелници, 
и агрохимия... По-късно към това имане се добавиха про-
мишлени колоси: текстилен комбинат „Марица“, завод за 
асинхронни двигатели, комбинат за козметика „Ален мак“, 
стъкларски завод „Дружба“, топлоелектрическа центра-
ла, предприятие за конфекция „Андрей Юруков“, завод за 
горивна апаратура „Устрем“, консервен комбинат „Първи 
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май“... И все пак не бива и няма да пропуснем тук едно 
„особено“ място, което с право можеше да се назове „тери-
тория на щастието“. Става дума за Държавното търговско 
предприятие „Мототехника“, на името на което тогава се 
внасяха безлихвено 1500 лева и минат не минат дванай-
сет-петнайсет години, получаваш известие, че номерът ти 
е излезнал и можеш да отидеш в магазина, за да си заку-
пиш автомобил. Какво друго, ако не щастие е това! Още 
помня моята покупка тук. Ще я споделя.

Един следобед съпругата ми телефонира, че заветното 
писмо е пристигнало, след минути идват с наш приятел в 
завода, взимат ме по работна манта (дори не успях да се 
преоблека) и право в „Мототехника“. Характеристиката 
на предлаганата стока е кратка и ясна. Изразявам се про-
фесионално: нетърсен цвят (яркожълт, тип днешно такси) 
и нарушено лаково покритие, т.е. деформиран и олющен 
заден капак. Не мислихме дълго и тръгнахме по гишета-
та да уреждаме покупката. А пред тях хората от опашката 
изпаднаха в неведение от наглостта ни и в растяща готов-
ност да ни линчуват: „Глей го пък тоя – сега дойде и ще 
купува, а ние чакаме, стана вече трети ден!?!“ Обръщам 
се сговорчиво: „Ето, вземи я!“, и му посочвам автомобила. 
„Коя, бе, тая, жълтата жаба ли, бе, да не съм луд? В село 
още от вратата ще ме юрнат с такваз кола.“ Това „жълтур-
че“ се оказа първата и последната ми „нова“ кола, закупена 
от магазина.

И тук имаше жп прелези. Някога бяха два: на единия, 
пред „Ален мак“, се разминаваха на нива пътят и жп линия-
та, а другият, Карловският, и досега се обслужва от канто-
нер.

В северната околност на Пловдив през последните трий-
сетина години се наблюдаваше особено оживление. Голе-
ми предприятия, и то със завоюван авторитет, приключиха 
дейността си и предоставиха помещенията си на съвсем 
различни отрасли, други тъжно заключиха врати, но най-ви-
димо беше трескавото строителство върху досега земедел-
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ските земи покрай пътя между Пловдив и село Труд, край 
село Радиново и наоколо – все в община Марица. Народиха 
се фирма след фирма, докато разстоянието до подлеза на ма-
гистралата плътно се застрои. Парцелите след надлеза също 
не останаха пусти. Там, освен предприятия с национално 
значение, се оформиха огромни и многобройни автопаза-
ри, които вкупом сигурно съперничат в лидерството на го-
рублянското тържище за автомобили край София.

Абсурдното пловдивско общинско 
разпределение

Това нерегламентирано съжителство на три граничещи 
общини ме предизвиква за сетен път да повдигна въпроса 
за абсурдното административно оформление на общините 
във и около Пловдив. Не съм пропускал случай да възразя-
вам срещу прангите, с които е завързана община Пловдив. 
Няма да пропусна и сега да повдигна този изключително 
важен според мене въпрос.

Някога, струва ми се през 1987 г., се обнародва едно 
нескопосано държавно решение, с което се изваждат от 
състава на община Пловдив десетки села и се налагат, в 
крещящо противоречие със ЗТСУ (Закон за териториално 
и селищно устройство), две измислени общини – Марица 
и Родопи. Пловдив е заключен безпрецедентно в рамките 
на града. Незаконно двете общини са настанени в центъ-
ра на областния град. Нещо повече, през годините община 
Марица получава разрешение (няма от кого друг освен от 
Община Пловдив) да построи извън територията на своята 
община, но представете си, в самия град Пловдив, собстве-
на административна сграда!?! Имаше една хубава българ-
ска приказка: „Не е виновен този, който е излапал зелника, 
а този, който му го е дал“.
14*
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Резултатите са плачевни. По данни на статистиката – 
НСИ, Пловдив е най-гъсто населеният областен град в 
България (3500 души/кв. км), в пъти повече от София 
(905 души/кв. км). Пловдив „се задушава“ в ограничените 
си граници, особено при обективния интерес към разви-
ващия се град и в резултат нарастващото население. Мно-
зинството от хората с жилища в Родопската яка са жители 
на областния град. Всяка сутрин те влизат в града, където 
упражняват професията си, а вечер се прибират в общи-
ната, на която не са жители. Обратно, на север от града 
многобройни превозни средства осигуряват работна ръка 
за интензивно развиващите се индустриални зони, в които 
частта на местните хора, работещи в тях, е пренебрежимо 
малка. Пловдив е изчерпал площта си за териториално раз-
витие. Пловдив няма летище на територията си, Пловдив 
няма нито един прилежащ планински курорт, въпреки че 
разкошната планина започва само на десет-петнайсет ки-
лометра край града! Двете незаконно обгръщащи го общи-
ни нямат град на територията си и управлението им е уста-
новено извън всяка от тях. Тези дръзки и мащабни наруше-
ния не са ли достатъчен повод най-после да се постави на 
масата за решения важният проблем?

Приключихме орбиталната обиколка по пловдивските 
околности, сега предстои да се съсредоточим в южната 
градска зона и да посветим следващите редове на пловдив-
ската индустрия и на обществото, на което тя дължи своето 
появяване, развитие и утвърждаване.
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В началото на миналия век се очертава ярко едно оживле-
ние на индустриалните инвестиции, забелязва се интерес 
към използване на привлекателните условия, предлагани в 
околността, за полагане на началото и надеждното по-ната-
тъшно развитие на материалното производство.

Преди всичко градът винаги е бил център на околности 
с добре устроено земеделие, осигуряващо достатъчно и ка-
чествена продукция за индустриална преработка. Естест-
вено е да заработят мелници със силози за съхранение на 
зърното, консервни фабрики с работилници за изработване 
на тенекиения амбалаж, множество предприятия за пре-
работка на тютюн и производство на тютюневи изделия, 
оризарна, маслобойни, кланица и екарисаж, въжарни и пр., 
и пр. Не закъсняват и някои инициативи за производството 
на твърде оригинални за времето изделия като парфюме-
рийни и козметични продукти, сапуни за пране и миене, 
препарати за дезинфекция. Интересно е, че в самия град, 
наред с наложилите се през годините традиции в занаятите 
като шивачество, обущарство, кожарство и кожухарство, 
шапкарство... плахо започват да се появяват работилници 
за непознати дотогава изделия като модерна мебел и тапи-
церия, някои изработки на метални изделия и пр. Тук не 
бива да се пропуска особената роля на прочутия пловдив-
ски квартал „Капана“, в който не само се завъртат първи-
те металообработващи машини, но той става и уважавано 
средище за възпитание и подготовка на квалифицирани 
работници. През 50-те години започва прием на ученици в 
техникум по електротехника и машиностроене „Калинин“, 
Пловдив, и след време неговите възпитаници стават гръб-
накът на пловдивската индустрия във всичките ѝ звена. 
Расте броят на специализираните учебни заведения като 
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заводски и отраслови училища главно за подготовка на из-
пълнителски кадри.

Пловдивските промишленици се изявяват в страната, 
СИВ и дори в света с изделия на завидно ниво. Могат да 
се изброят серии продукти на цветната металургия, гама 
прибори от електроапаратурата, завидни асинхронни дви-
гатели, различни пневмо- и водоприбори, мотокари, изящ-
на стъклена опаковка, неповторими текстилни и кожени 
изделия, прочути парфюмерийни и козметични продукти, 
дървообработващи машини, широка гама хранителни про-
дукти, модна конфекция, обувки, несравнима по качество 
строителна керамика, инструментална екипировка, свър-
зочни детайли...

Подходът към разказа ми за индустрията с марка „Плов-
див“ е да се съсредоточим в южната фабрична зона и да 
проследим нейното създаване и развитие през годините. 
Мотивът за това ми решение е, че характерните черти на 
развитието и преживяното работно ежедневие в отделни-
те крайградски промишлени зони си съвпадат до голяма 
степен. И още нещо: значителната част от инженерната ми 
практика премина в този район, та за доста случки бих мо-
гъл да разказвам в „първо лице, единствено число“. Това в 
никакъв случай няма да бъде подценяване на останалите 
активни околности. Напротив, ще бъдат изтъкнати редица 
впечатляващи постижения, осъществени като инженер-
но-технически разработки на проектантите и професио-
налното умение на изпълнителите, действащи в заводите 
от източната и особено от северната яка на промишленост-
та в града ни.

Още една, последна, уговорка. При коментара на плов-
дивската промишленост няма да се позовавам на шаблон-
ните и скучни числа, графики, класации и тем подобни, а 
ще се постарая с разкази за преживените типичности на 
обстановката да предложа картини от действителността в 
зоната и в целия промишлен Пловдив.
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Южната промишлена зона на Пловдив. 
Поглед отвътре

Началото ѝ може да се определи от огромната за времето 
си тухларна фабрика на Калпакчиеви, електроцентралата 
„Въча“, чиито следи вече трудно се откриват до улица „Ки-
чево“ и знаковата кула за формоване на сачми, издигната 
през 1927 г. от предприемача Иван Нейков на югоизточния 
ъгъл на днешното кръстовище на бул. „Никола Вапцаров“ 
и улица „Братя Бъкстон“. Ще прибавим редицата инициа-
тиви на Цанов, Цанков, Амбарев, Черноземски и др., съз-
дали „заведенията“ (категория, ползвана в онези времена) 
за металургия, металообработване, предачество, дървооб-
работване, производство на ледени блокове... непосред-
ствено до жп линията Пловдив – София, както и плахите 
опити на Тупареви и Радоеви да индустриализират пътя за 
Коматево чрез фабрика за конопени въжета и такава за са-
пуни и агрохимически препарати.

Отново се налага да се връщаме към градоустройстве-
ните разработки на Херман Янсен от четиресетте години 
на миналия век, който тук, на юг от града, развива плътен 
жилищен район. Логично е да се разсъждава, че авторът е 
имал предвид естественото срастване на Пловдив с полите 
на Родопите. Е, не стана!

Мощното индустриализиране на района започва през 
петдесетте години на миналия век със строежа на авторе-
монтния завод „Васил Коларов“ на Кукленско шосе. В не-
говото оформление и до днес ясно проличава стремежът да 
се пренасят директно елементи на съветската архитектура. 
Десетилетия по-късно той се преустройва в завод за мо-
токари „Рекорд“. Пак на същия път, почти в едно и също 
време, се издигат сградите на електроапаратурния завод 
„Елпром“ и на предприятието за облекла „България“. За-
служава внимание фактът, че на двата строежа за първи път 
се прилага технологията на сглобяемо промишлено строи-
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телство. Докато за „Елпром“ това се свежда до стомано-
бетонни покривни черупки, изливани във форми долу, на 
двора, и после монтирани на местата им, то в сградата на 
„България“ всяка етажна плоча е съставна от четири звенни 
сектори като капители над колоните и кръгла панела, зат-
варяща площта между всеки четири от тях. Уникално и 
остроумно инженерно решение, което за онези времена е 
събудило низ от обсъждания, но десетилетията след това 
са доказвали ефективността му.

В съседство израства обувният завод „Петър Ченге-
лов“, по-късно до него и заводът за метални конструкции 
„Балканстрой“ и на юг „Термотехника“. От другата страна 
на пътя се издигат заводът за дървообработващи машини 
„9 май“, заводът за крепежни елементи „Гочо Грозев“, за-
вод „Антон Иванов“ (преименуван по-късно на „Финтех-
маш“).

„Черешката на тортата“ в този щурм за индустриали-
зация на южната пловдивска зона беше неприключилият 
опит да се издигне българо-съветско съвместно предпри-
ятие „Автоелектроника“ като един промишлен гигант. В 
процеса на изграждане събитията наложиха промяна в аб-
ревиатурата му, като „съветско“ стана „руско“, или БССП 
се измени на БРСП. Задачата му беше да разработва при 
директно (не казвам легално) ползване на най-добрите 
световни образци разнообразна апаратура, ориентирана за 
нуждите на съветското производство на автомобили.

Темата не беше нова за специалистите от Базата на 
„Елпром“. Те ревностно и все по-амбициозно се занима-
ваха с разработката на подобни образци, като мечтаеха да 
видят един ден проектите си в реализация. Едва ли обаче 
са си представяли толкова огромен проект на предприятие 
за автоелектроника. И проектът, и строежът тръгнаха въо-
душевено и с трескаво темпо.

През 1988 г. се построи окончателно сградата, предна-
значена за сглобяване и изпитания на готовата продукция. 
Не само се построи, но на видно място на входа се постави 
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бутилка с послание към бъдещите поколения, каквито бяха 
повелите тогава. В зданието временно се настани първона-
чалният смесен състав, в който влизаха български и съвет-
ски специалисти и ръководители, както и началните тех-
нически и производствени звена. Мащабите бяха невижда-
ни, вероятно привнесени. Започна се с петима генерални 
директори (трима български и двама съветски), всеки с 
персонален секретар, шофьор и служебна кола. Стартира и 
износът на първите партиди изделия, адресирани до завода 
ВАЗ в съветския град Толиати.

Същевременно продължаваше строителството, предви-
дено по проекта. Някои данни от него заслужават внима-
ние. Така наречените „чисти помещения“ бяха предвидени 
на площ от 7000 квадратни метра. Работното здание за тези 
дейности е завършено в груб вид, но не се достигна до при-
емане на замислените инсталации и производства. Отпред, 
на Кукленско шосе, все още стърчат многоетажните кон-
струкции, предвидени за Управлението и неосъществени 
начинания. Периодично дворът на завода се изпълваше с 
камиони, доставяни от СССР. С тяхната продажба се оси-
гуряваха средства за текущи разходи, включително и за 
заплащане на труда на персонала. Износът на продукция 
за ВАЗ постоянно нарастваше, командировките дотам се 
увеличаваха толкова, че се заговори за закупуване на за-
водски пътнически самолет. Идеята беше по този начин да 
се облекчат многобройните служебни пътувания до град 
Толиати, СССР. В архива на предприятието сигурно се съх-
раняват и документи за краткия период, когато тук работи 
Жан Виденов, дотогавашен секретар на ГК (или ОК може 
би) на ДКМС и бъдещ премиер-министър на Р България. 
Преди юни 1990 г. за него се създаде нов, втори отдел за 
международни отношения, на който той беше началник. Не 
се учудвайте – предстояха избори! И точно когато нещата 
се подреждаха и производството ставаше все по-организи-
рано, от центъра долетява партийна изненада – спусната 
е незабавна смяна на директорския пост. Свален е човек, 
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прочул се с енергичността, ентусиазма и вярата в реалност-
та на проекта с друг, небезизвестен в номенклатурата, но 
твърде далече от конкретните изминати етапи и същността 
на идеята. Арнаудов се сменя от Ночев. Поради какви при-
чини беше наредено това безсмислие не стана ясно и не 
беше обяснено на никакво ниво. Партийна тайна!

Сагата „Автоелектроника“ приключи скоро след проме-
ните, настъпили през 1989 г. Оказва се, че идеята и изграж-
дането на предприятието е по-скоро плод на възторжената 
българо-съветска дружба, отколкото на задълбочен иконо-
мически и технически анализ. Фрапиращо е, че „Автоелек-
троника“ не съществуваше никъде в националната номен-
клатура, а само в спогодба за двустранно сътрудничество 
между СССР и Р България. Как да продължи съществува-
нето си?

Балканска история

Държавното индустриално предприятие „Балкан“ има дъл-
гогодишна и интересна история. Някога, в двайсетте годи-
ни на миналия век, се срещат двама амбициозни и енергич-
ни граждани, Драгомир Цанков и Александър Амбарев, и 
решават да обединят възможности и усилия в организира-
не на индустриално „заведение“. Закупуват земя на юг от 
софийската жп линия, през 1925 г. започват градежa и само 
след две години, през 1927 г., идеята постига реализация. 
Първоначално фабриката е по-скоро железарска работил-
ница, изработваща различни земеделски сечива: железни 
лопати, подкови за добитък, връшници и др. Скоро след 
това преценяват, че интересът към отоплителните печки е 
впечатляващо нарастващ, предприемат действия, получа-
ват разрешение и изграждат малка леярна за детайли на 
печките. Печките не закъсняват и бързо стават популяр-
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ни, като най-търсени са марките 
„Оригинал“ и „Перник“. Ентусиа-
стите не спират! Съществен мо-
мент в развитието е привличане-
то на инж. Иван Петрович, който, 
обучен в странство, поема умело и 
резултатно управлението на про-
изводството. Започват да изтеглят 
тел с различни диаметри и да секат 
пирони от голяма гама размери. За 
целта са закупени „на старо“ ли-
нии за изтегляне и преси за гвоз-
деи. Десетки години след тяхното 
внедряване в производство за тях 
се говореше с немските им имена: 
гробцуг, мителцуг, файнцуг. Меж-
дувременно Амбарев решава да се 
отдели, като се съсредоточи в теленото производство.

Настъпва интересен момент в развитието. Фабрикан-
тите, начело с Драгомир Цанков, долавят, че страната има 
крещяща нужда от стоманени шевни тръби. Проучват, до-
говарят и доставят линия за студено формоване и заваря-
ване на тръби, а година след това те внасят и втора линия. 
Новата продукция не само намира пазар, но скоро и нуж-
дите на страната от тези изделия са изцяло задоволени! За-
почват и скоро постигат успех усилията да се прави износ 
на шевни стоманени тръби. Както често се случва в подоб-
ни ситуации обаче, успехите предизвикват реакция на ви-
соко институционално ниво. С чужди капитали в София се 
създава картел „Българска тръбна индустрия“ и заработва 
фабрика за тръби. За радост на упоритите ръководители на 
„Балкан“ подмолният опит не дава резултат и в Пловдив 
стабилно продължава производството на тръби.

Идеята за следващата впечатляваща стъпка възниква 
през 1937 г. Вносът на метали се затруднява все повече, 
което предизвиква инициативните фабриканти да прена-

Драгомир Цанков – 
основоположникът 
на фабрика „Балкан“
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сочат усилията си към захващане на производство, обра-
ботващо местни суровини. Обсъждат, обмислят и решават 
да предприемат индустрия, базирана на български памук. 
Действат незабавно, договарят доставката на инсталация 
за памучно предачество, състояща се от 6212 вретена и на 
1 май 1939 г., в нова сграда, при най-модерното за времето 
оборудване, влиза в редовна експлоатация съвсем новото 
производство. През следващите години организират изра-
ботването на шевни конци, следва доставка на машини за 
трикотаж и така до 23 декември 1947 г., когато всички ин-
дустриални капитали в страната се национализират.

Представяте ли си каква енергия, какъв замах, какви 
рискове са влагали години наред в действията си тези не-
уморни и свръхинициативни хора, за да положат началото 
и развият завидно твърде нови, непознати и несъвместими 
помежду си дейности!

И какво са преживели същите те, когато в края на 1947 г. 
зловещо настъпва краят на неуморните им действия и ам-
биции!

За „Балкан“ като за „Балкан“! 
Четвърт век балканец!

Фабриката продължава работа вече като Държавно инду-
стриално предприятие (ДИП) „Балкан“, което окрупнява 
няколко съседни дребни производители и което, трябва да 
се подчертае, придобива в състава си и легендарната кула за 
производство на оловни сачми. В почти същите рамки зава-
рих производството през 1966 г. С една съществена разлика: 
изработването на печки с твърдо гориво е предоставено на 
смолянски промкомбинат, а тук е усвоено производството 
на твърде интересните за пазара по онова време „нафтови 
печки“. Малко след това топлопресовото производство на 
шлосерски инструменти е изпратено в Кърджали.
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31 март 1966 г. Ден на инженерен прощъпулник

На този ден прекрачих портала на ДИП „Балкан“ вече 
като дипломиран инженер и започнах работа „по разпреде-
ление“. Дължа обяснение за едни и напомняне за други на 
термина, който току-що употребих.

По онези времена всички дипломирани бяхме задълже-
ни да работим три години там, където сме „разпределени“. 
Тази отговорна дейност се изпълняваше от комисия в съ-
ответното ВУЗ (висше учебно заведение). Откровено, ние, 
инженерите, не бяхме за особено оплакване. Друго беше 
например теглото на лекарите. Моят съученик и приятел 
д-р Тодор Тодоров (вечна и светла му памет!), известен 
впоследствие пловдивски кардиолог, е разпределен в село 
Токачка, Кърджалийско! Добре, но той въобще не знае къде 
се намира това селище, как да стигне до него. Напомням, 
за интернет-минтернет още не бяхме чували, камо ли да 
можем да го потърсим за помощ. Подобна беше и съдбата 
на друг приятел – д-р Иван Величков, изпратен в Змеица... 
Напротив, от нашия випуск във ВМЕИ „Ленин“ с нашата 
специалност в Пловдив се предлагаха цели десет места. 
Къде е Токачка, къде е Змеица, къде е Пловдив!

Приключвахме изпитите, защитавахме дипломните 
си работи и... от институтската канцелария получавахме 
обидна служебна бележка, че сме завършили. Нямаше ри-
туали, нямаше тоги, нямаше триъгълни шапки във въздуха! 
Амиии, буржоазни предразсъдъци! След като навърших 
трите години, при една командировка в София отидох в ми-
нистерството, открих отговорната чиновничка, тя дръпна 
едно чекмедже, намери и ми връчи „тържествено“ дипло-
мата. Толкова!

В предприятието бях приет по най-добрия начин. Доста 
скоро ми дадоха ясно да разбера, че имат нужда от такива 
като мене, че ме приемат с очакване да се впиша без за-
бавяне във възложените ми задължения и да заработя по-
лезно. Отговорът на очакванията се дължеше от мене и аз 
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разбирах, че нещата нататък зависят до голяма степен от 
моите усилия и резултати.

Оказа се, че пред отдела, където бях назначен, предстоят 
много напрегнати месеци в разгара на популяризирането 
на печки с течно гориво. Имах поводи да оценя, че предме-
тът във ВМЕИ „Обработка чрез пластична деформация“, 
преподаван ни компетентно и грижливо от професор Цан-
ко Цанков, има по-скоро теоретичен характер, без да съ-
държа акцент върху технологични пособия за прилагане 
на процесите. Наложи се да се сблъскам с доста проблеми 
от практическо естество, които не присъстваха в универси-
тетските учебници. И тогава до мене се появи инж. Христо 
Трайков, за когото ще разкажа.

Инженер Христо Трайков – 
интересен човек и специалист

Съдбата ме срещна с инж. Христо Трайков, с когото ра-
ботехме на съседни чертожни дъски. Категорично мога да 
споделя, че Ицо (светла му памет!) беше и си остана моят 
верен и предан учител по „практическо инженерство“.

Той беше потомствен пловдивчанин, от „Кючука“. Проб-
вал се в живот с пагони, но не успели да го задържат. По-
стъпва в Химико-технологичния институт, където успешно 
се дипломира и като инженер-металург е „разпределен“ за 
работа в ДИП „Балкан“. Е, специалността му е „Цветна ме-
талургия“, а в „Балкан“ се прилага черна металургия, но в 
случая „цветовата разлика“ нямаше никакво значение. Ицо 
притежаваше качеството, когато му се възложи някакво из-
пълнение, бързо да вникне в дълбочината на неговите осо-
бености и без излишен шум да предоставя умели решения 
на задачите.
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Един характерен епизод от на-
шето професионално общуване 
с Ицо. Тогава получавахме въз-
награждение два пъти в месеца, 
през петнайсетина дни: аванс и 
заплата. На тези, радостни и очак-
вани преживявания в ежедневие-
то, бяхме окачили подобаващо 
име: „Парасков ден“. Бяхме уста-
новили и трайна традиция те да се 
„поливат“ порядъчно. Та ден след 
поредна весела вечер, прекарана 
в „Бумбарника“, сме се скупчи-
ли около пепелника пред моята 
чертожна дъска и „за една цигар-
ка пауза“ обсъждаме снощните 
си постижения в „Бумбарника“ 
на „Тримонциум“. Между главните теми за вкуснотиите, 
предлагани в заведението, или страхотното винце, което 
се оказа доставено от Перущенския винпром, и т.н., и т.н., 
Ицо поглежда на моята дъска сборния чертеж на поред-
ната щанца и тихичко, почти на ухо, ме съветва: „Укрепи 
горния пакет, сложи още една двойка винтове, събуването 
ще бъде по-сигурно“. След нова лакърдия около снощния 
купон той, вече с нова цигара между жълтеещите пръсти, 
непринудено добавя: „Този поансон защо не го преместиш 
на първата стъпка? Ще стане по-балансирано“. Няма шу-
мотевица, няма изхвърляне, няма посрамяване на младия 
колега – само искрен съвет, непринудена подкрепа, ко ле-
гиал ност и приятелство!

Без да му е възложено служебно, инженер Трайков не-
прекъснато се интересуваше от техническите проблеми в 
предприятието и предлагаше уникални решения.

За едно от тези забележителни решения ще разкажа тук.
Продължително време една група от десетина жени 

беше заета с пробиване на близо 300 отвора на всеки де-

Инж. Христо 
Трайков – един от 
интересните и кадърни 
специалисти в Пловдив
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тайл за изработване на важен за нафтовата печка възел – 
горивното гърне. И така, всеки ден, на две смени, от тъм-
но до тъмно на пробивните машини, монотонно и измори-
телно. Без да е получил служебно възлагане, Христо влиза 
в цеха, поглежда непосилния труд на горките женички и 
приема в себе си предизвикателството да промени ради-
кално операцията. Решава да замени пробивната опера-
ция принципно, като я пренесе от бормашината на преса. 
Предлага несрещана конструкция на щанца, горният па-
кет на която позволява замяната на всеки евентуално по-
вреден поансон намясто, без сваляне на инструмента от 
машината. Ефектът е завиден! Звеното от десетина „про-
бивачки“ се освобождава от непривлекателния физически 
тежък труд и само с една умело конструирана щанца се 
изпълняват отворите на детайлите, необходими за целия 
планиран брой печки. А Христо продължава да се интере-
сува, да обмисля изгодни решения и да помага за внедря-
ването им.

Без каквито и да са опити за самоизтъкване, Христо 
беше известен с готовността си да подкрепи, да подпомог-
не професионално всеки колега, обърнал се към него за по-
мощ, съвет, вярна ориентация... Наред с това носеше в ха-
рактера си отново скрита онази човешка нежност, която е 
най-красива точно тогава, когато не е изтъквана. Лицето му 
грейваше в усмивка, когато разговорът ни се свеждаше до 
семействата. Съпругата му, инженер Цонка Трайкова, беше 
много авторитетен и уважаван главен металург на „Балкан“ 
продължително време, а тези, които познават характера на 
съсловието леяри от онези времена и технологии, знаят 
какво означава този „парадокс“ – жена, техен ръководител, 
при това безусловно почитана и слушана! Стане ли дума за 
двете му дъщери, тогава малки дечица, Ицо се разтапяше: 
„Герганчето или Лучето“, „Лучето или Герганчето“! Такъв 
човек беше Христо Трайков.

Пак така, по-скоро по приятелски, отколкото по служеб-
на линия, замислихме и изпълнихме едно мъжко пътуване 
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до Златна Прага и назад. Днес това изживяване вероятно 
няма да впечатли никого, особено младите, но за тогава то 
беше събитие. Бяхме четирима в колата „Москвич 403“, 
шофьор сред нас беше само собственикът Митко, а бачо 
Петко, Христо и аз бяхме единствено пътници. Чудесни 
впечатления, вълнуващи отношения между хора с различ-
на възраст, интереси и ранг, въпреки напрегнатата програ-
ма, която дръзнахме да изпълняваме.

Безспорно той не беше човек без дефекти, които вероят-
но причиниха ранния му край. Едно пакетче „Арда“ никак, 
ама никак не му стигаше на ден, а рядко се случваше, ко-
гато, пресичайки бургаския жп прелез по обедно време, да 
не се отбие в едноименното кръчме. Съдържателят Кольо 
си знаеше добре урока и без бавене му сервираше чаша 
коняче. Ицо го дръпваше набързо и с бодри крачки се от-
правяше към работното си място, без да дава какъвто и да 
е признак за опиянение.

Когато в Пловдив заработи, обкръжен от ентусиазъм и 
надежди, Заводът за пишещи машини, Трайков премина на 
работа там и продължи да проявява безспорните си профе-
сионални качества. Като специалист по-късно беше вклю-
чен в отбрана група за командировка в далечния Сингапур. 
Задачата, поставена на екипа, бе да проучат съвременни 
периферни устройства с надежда да се внедрят в производ-
ство и да се изведе предприятието от безперспективната 
ситуация с все по-архаичната пишеща машинa.

Настъпиха нови времена, усилията за преустройство ос-
танаха без резултат, ЗПМ прекрати основната си продук-
ция.

Ицо – инженер Христо Георгиев Трайков, си отиде от 
този свят без време, но остави най-съкровени спомени за 
своите технически качества и уменията да ги сътворява в 
действителност.

Славният пловдивски квартал „Кючук Париж“ трябва 
да се гордее със свои личности като инж. Христо Георгиев 
Трайков!
15*
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Прохождане в професията

Няколко месеца след назначаването ми в Технологичния 
отдел на „Балкан“ главният технолог, другарят Пачов, 
„спуска“ плана за месеца и го подлага на обсъждане. Обе-
мът е изключително голям, защото предстои внедрява-
не на ново изделие. Колегата и после добър приятел Зако 
(Исак Панижел по акт за раждане) иска думата и обявява, 
че „старите кримки“ ще се оправят, колкото и да е напрег-
нато положението, но „младият колега не виждам как ще 
се справи с толкова задачи в неимоверно кратки срокове“. 
Началникът Пандо (така беше възприето да се общува с 
главния технолог Пачов) го прекъсва с въпроса: „Зако, ти 
твоя план ще изпълниш ли? Колкото до младия колега, 
не се притеснявай, аз съм сигурен, че той ще се справи“. 
Трудно ми е да възстановя друг месец, в който да съм ра-
ботил така напрегнато. Вметвам, че се чертаеше с молив, 
не се ползваха дори готови формати с отпечатани надпис-
ни таблици, всичко, от А до Я, се изпълняваше от кон-
структорите. Спомням си, че паусът се нагъваше от влага-
та на изпотените ни ръце.

В крайна сметка резултатът беше добър, щанците бяха 
конструирани и пуснати за изработване. Доста време след 
това, когато бяхме вече близки с Пандо, го попитах: „Как 
можа в онзи момент така да ме „изработиш“, че да рабо-
тя, както никога, толкова напрегнато?“ Той се усмихна по-
своему и загатна: „А, така ли? Може, не си спомням“. Той 
беше оценил по най-добрия начин какво значи да обявиш 
и декларираш доверие у един начеващ и все пак нелишен 
от амбиции специалист. Несъмнено проявил е качества на 
ръководител!

А аз по това време, почувствал се що-годе инженер, по-
паднах на неповторим урок по „инженерна практика“.

Бях станал вече татко и като такъв претърпях авария – 
счупи се оста на бебешката количка. Ами сега? Досетих 
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се, че някога бях мярнал в „Кючука“ една така наречена 
„механична работилница“. С „остатъка“ от количката пре-
минах Калпакчиевия мост, после жп прелеза след игрище-
то, и ето, на отсрещния ляв ъгъл зърнах скромна барачка 
с табела, която търсех (днес на това място се издига вну-
шителна жилищна кооперация). Влезнах, посрещна ме 
вежливо възрастен човек и погледна счупената осичка. 
Поогледа я и ми сподели: „Ей, момче, мога веднага да за-
варя счупеното парче, ама това много няма да трае. В за-
наята на това място му казваме „концентрация на напре-
жение“, ако ме разбираш?“ (майсторът още не е разбрал, 
че срещу му стои цял инженер, който е наясно с всякакъв 
вид напрежения! Ха, ха!). „Та затова ти предлагам, мом-
че, да направя нова част, на която да стане смяната на диа-
метрите.“ Приемам разумното предложение и питам кога 
да дойда да си прибера ремонтираната количка. Майсто-
рът отвръща неочаквано: „Къде ще ходиш, ей сега ще го 
направя“. Оглеждам се, не виждам нищо повече от една 
пробивна машина – хората я обменят в разговорите като 
бормашина.

И тук започва онемяването на „пресния“ инженер. На-
мира майсторът едно кръгло парче желязо, затяга го в пат-
ронника на машината, стяга стругарски нож в менгемето 
на работната маса и...!!! имитацията на струг е готова! 
Пуска машината и осигурява въртеливото движение на де-
тайла, натиска лоста и получава постъпателното придвиж-
ване на режещия нож, и струговането със средствата на 
пробивната машина започва!? Хайде, стига бе, това не сме 
го учили! Майсторът изработи новия детайл с два диаме-
търа, отряза колкото трябва от останалата ос и изпълни 
заварката на новото парче към нея. Услугата е изпълнена. 
Клиентът е впечатлен!

Това беше поводът, който ме накара да споделя с майсто-
ра, че съм отскоро инженер, и то със специалност „Техно-
логия на машиностроене“, но може би и точно затова съм 
силно впечатлен от обработката, която той ми демонстрира.
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Отговорът на майстора беше премъдър и незабравим: 
„Стига да имаш очи да виждаш, уши да чуваш и най-важ-
ното – сърце да чувстваш, много неща ще постигнеш, мом-
чето ми!“ Никога не забравих тази среща, тази операция, 
неописана в учебниците, тези невероятно ценни и незабра-
вими майсторски напътствия!

Ремонтираната бебешка количка служи вярно и безот-
казно чак докато ползвателят ѝ я надрасна!

Заводски метаморфози

Намираме се в шестото десетилетие на миналия век. Ръ-
ководството на предприятието търси излизане от все 
по-трудното управление чрез някакво намаление на но-
менклатурата на изделията. Заговаря се за специализи-
рано производство на така наречения „санитарен чугун“. 
Стига се до идеен технологичен проект, включващ и про-
ект на нова сграда, и дотук – развитие на проекта не ста-
на, за да дойде 1968 г., когато се дава началото на гене-
рално пренасочване на предприятието към проектиране и 
производство на инструментална екипировка.

ДИП „Балкан“ стана ИЗ (инструментален завод) „Бал-
кан“. Скокът беше колкото привлекателен и предизвикате-
лен, толкова и трудно предсказуем. Имахме твърде огра-
ничен опит, с доста свободни изисквания в проектирането 
и изработването на инструменти, и то само за собствени 
нужди. По това време в Пловдив се оформиха и доказ-
ваха завидни постижения няколко инструментални про-
изводства, но сред тях не беше това на „Балкан“. Разчи-
таше се на подкрепата на Обединението в София и като 
че ли по-осезаемо на ентусиазма на балканци. Започна 
трескава работа по доставка на машини, подготовка на 
изпълнители, проектиране на производствени помеще-
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ния. Логично, не закъсняха и първите резултати. Старти-
ра изработването на щанци по поръчки от София, Варна, 
Шумен, Силистра, изявиха се качествата на чудесни наши 
шлосери-инструменталчици... очакванията, че проектът 
за преустройството на завода ще успее, нарастваха. Дос-
тавката на специализирани машини беше главният прицел 
на усилията. Беше време на появата на нов клас обработ-
ки – електроерозията. Договори се доставка на швейцар-
ска обемна машина за ЕЕО. С особени грижи се подготви 
помещение за нейното инсталиране. Вероятно резултатът 
е бил забележителен, защото се носеше приказка, че ком-
фортът на помещението трябва да надминава в пъти поне 
този на директорския кабинет.

А специалистът от фирмата-доставчик, който пристиг-
на за пускане на машината, на раздялата откровено спо-
дели: „Когато влезнах в завода, след пресичане на сума ти 
жп линии, и погледнах пред мене грамадата железни кан-
гали и старите занемарени сгради, си помислих: „Бедна-
та наша машина, къде е попаднала!“ Но когато влезнах в 
подготвеното помещение, се успокоих, че тя се поема от 
хора компетентни, които знаят да ценят!“

Интересът към балканското начинание видимо на-
растваше. Зачестиха заявления за постъпване на завидни 
изпълнители отвън. Растеше и броят на новите машини. 
Там, където довчера се изтегляха и заваряваха шевни тръ-
би, днес започнаха да се изработват все по-сложни ин-
струменти.

Произведохме изделия, които заслужаваха да се за-
помнят със самочувствие. Овладяхме серия щанци от 
един западен лиценз, закупен за варненски завод. Поне-
же се изискваше пробите на готовите инструменти да се 
изпълняват на оригиналните преси, се наложи да наемем 
постоянна квартира във Варна за настаняване на екипите, 
които провеждаха предавателните изпитания. Тук е редно 
да споделя, че въпросният завод край морето беше между 
обектите, сред които се избра база за развитие на инстру-
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менталното производство, и след като изборът ощастливи 
„Балкан“, известна професионална завист на ощетените 
продължително време не липсваше. Независимо от това 
резултатите ставаха все по-добри и отношенията ни пре-
минаваха в колегиалност, дори приятелство.

Довериха ни се и да ни възложат изработването на така 
спряганите тогава „специални изделия“. И докато едното 
все пак заслужаваше особено внимание, защото се касае-
ше за военна каска, със специални изисквания за приплъз-
ване на куршума по повърхността ѝ, то другото, пак на-
товарено с изисквания за секретност, беше известното във 
военните кухни термофорно казанче. Справихме се спо-
ред очакванията, което отвори врати за достигане до скъ-
поценната западна валута и ускоряване на доставките на 
нови машини.

През 1969 г. ни беше организирана едномесечна коман-
дировка до инструментален завод в Рига, а в групата от 
пет човека, начело с директора инженер Бисер Михайлов, 
бяха включени още двама технолози и двама работници 
инструменталчици.

Беше установена практика в онези времена при всяко 
договаряне на доставка на машина от Запад да се добави и 
едноседмично обучение при производителите. Тези непи-
сани правила се изпълняваха точно и с желание.

Инструменталният завод беше в подем. Проблеми ни-
как не липсваха, но те бяха от технически и организацио-
нен характер и имаше атмосфера, амбиции и все по-на-
растващи възможности за преодоляването им.

И така до 1976 г., когато се предизвика смяна на дирек-
торите и начело на ИЗ „Балкан“ застана известна в про-
изводствените и партийни среди фигура, дотогава заемала 
ръководни длъжности в ЕАЗ (електроапаратурен завод). 
ИЗ „Балкан“ беше дотук.

Една тогавашна съпоставка между големия цех за ин-
струменти на ЕАЗ и тези на ИЗ „Балкан“ сочи недвусмис-
лено приоритета на елпромци в стаж, професионален опит, 
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авторитет, но и категорично изоставане в нивото на обо-
рудването. Обратно, балканци ентусиазирано трупаха ква-
лификация, качество, доказващо се в страната, но не бяха 
достигнали до ниво за завиждане. В същото време маши-
ните, с които се сдобиваха, бяха последна дума на интерна-
ционалната техника и продължаваха да се увеличават.

Появява се градска или по-скоро партийна дилема. 
Как „Елпром“ да се сдобие с това ниво техника, с която 
„Балкан“ се обновява видимо? Решението е предложе-
но от „Елпром“ и наложено от Градския (или Окръжния, 
все тая) партиен комитет, в резултат на което се образува 
НПП (научно-производствено предприятие) „Балкан“. В 
него се обединяват ИЗ „Балкан“, Базата за техническо раз-
витие с цех за прототипи и нестандартно оборудване и ин-
струменталният цех на Електроапаратурния завод. Малко 
след това се налага чудо, несрещано в целия свят на ин-
струментостроенето – създаден е ОМЦ (образцов младеж-
ки цех) „Антонивановци“ със състав от 400 работници?!

Една случка по този повод:
Бяхме в Локарно, Швейцария, с началника на цеха Вас-

ко Попов, специалиста по ерозийна обработка Минко 
Минков и търговка от „Електроимпекс“. Домакинът, 
собственик на една къща, кацнала на склона към езеро-
то, в която и се произвеждаха чудесни обемни ерозийни 
машини, ни кани на вечеря в пицария. Когато Васко му 
споделя, че е началник на инструментален цех със състав 
от 400 изпълнители, домакинът се изправя (преди да е 
платил, виж го ти) с думите: „Господа, извинявайте, но 
аз съм попаднал в среда на крупни индустриалци, моето 
място не е тук. Не съм чувал досега някъде по широкия 
свят да работи инструментална с 400 човека“. После 
домакинът се успокои, седна отново на мястото си и не 
забрави да уреди сметката все пак.

Ще споделя някои анекдотични случаи от ежедневието 
тогава:
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Дефицитът на каквито и да са стоки на пазара по оно-
ва време беше неописуем. В „Балкан“ обаче разполагахме 
със завидна разменна „валута“ –- много търсените печки 
на нафта. Получава се от министерството разпределе-
ние на пробивна колонна машина ПК-032. Влизаме в кон-
такти със завода в Пазарджик, където такива машини 
се произвеждат, но никой от нас не знае за прочутия та-
мошен шеф на пласмента, който е създал и внедрил уника-
лен метод за справяне на колектива с дефицита, вилнеещ 
в страната. Неговият въпрос по телефона е директен: 
„Вие от „Балкан“, там, гдето правите нафтови печки, 
ли сте?“ След отговора „Да“ следва: „Качвате една печ-
ка на камиона и пристигате да си приберете машината“. 
Изпълнихме заръката и пристигнахме в пласмента на 
завода. Сценката там беше забавна. Пред нас колега от 
Дебелец със задача да получава струг. Въпросът към него 
е: „Ти за струг от Дебелец, с кромид лука ли беше? Къде 
ти е лукът?“ Човекът сочи касетка, пълна с глави кромид 
лук. Реакцията е: „Глей го пък тоя – с една само касетка 
лук цял струг иска да вземе!“ Клиентът е отрязан. Идва 
нашият ред: „Вие кои бяхте, от „Балкан“ с печката ли, 
къде е тя?“ „Долу, в колата.“ Върти телефона и нареж-
да: „Миче, вземи парите и ела да си прибереш печката!“ 
Мичето и ние сме уредени! Ефикасна борба с дефицита! 
Какво ли е станало с човека с лука?

За друга духовита случка се сещам по повод новите по-
пълнения в завода и обкръжаващия ни дефицит:

Назначен е нов началник на участък към инструментал-
ния цех. Как, що, какво представлява – не се знае, идва от-
вън. Събудените работници това чакат, ще го подложат 
на професионална проверка. Митко термистът прекосява 
двора, понесъл книжна торба с въглен за цементация (по-
върхностно обогатяване на стоманени детайли с въгле-
род). Не се изисква да си изявен специалист, за да оцениш 
бързо грамадната разлика между цементация и цименти-
ране. Само че не и новият началник. Митко с торбата е 
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запитан: „Какво носиш в тази торба?“ Отговорът е ди-
ректен и предизвикателен: „Как какво – цимент, другарю 
началник“. Реакцията на началника е незабавна: „Какво 
правиш с него, откъде го намери, може ли и аз да взема?“

Митко спокойно информира: „Получавам го от склада, 
нали в „термичното“ правим „цементация“. Отговорът 
крещи от некомпетентност: „Ааа, да бе, вярно!“ Работ-
ническата проверка е проведена неспасяемо, тежко му на 
новия началник!

И друг случай от работното ежедневие:
В леярната на завода, която продължаваше да произ-

вежда чугунени вани, умивалници, душови корита и кло-
зетни клекала, като леяр работеше една интересна лич-
ност, чието име няма да спестя: Иван Долев. Той беше 
старателен работник, въпреки че (а може би точно зара-
ди това) беше безапелационно вкаран в категорията „бе-
лязани хора“, което водеше до задължение всяка сутрин 
да се подписва в милиционерския участък.

Обстановката в заводския стол възмущава другаря ди-
ректор и той заповядва салонът за хранене да се раздели 
на два района, маркирани с табели с небрежно съчинени 
текстове: „Хранене с чисти дрехи“ и „Хранене със замър-
сени дрехи“. Обяд е. Иван е минал през шубера, взел си е 
ядене, платил си е и застава с таблата пред табелите. 
„Хайде бе, Иване, идвай при нас“, подхвърлят колегите му 
леяри. „Къде да дойда, когато чета табелите, а аз съм 
дошъл да се храня с храна?!“ Още преди края на работния 
ден Иван Долев беше привикан където трябва и съветван 
както трябва, но той едва ли се е изненадал и още повече, 
променил.

Още нещо заслужава споделяне, като става дума за 
тази личност. По постоянно действащите програми за 
политическа работа с колектива в завода често се орга-
низираха викторини с историко-икономическа темати-
ка. Вметвам, че в личния състав на завода се включваха 
щатен партиен секретар, щатен профпредседател, ща-
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тен библиотекар и радиоводещ, щатен художник-плака-
тист... и те се ангажираха да организират подобни съби-
тия. Та всред най-подготвените играчи във викторините 
винаги се открояваше „белязаният“ Иван Долев. Той че-
теше, знаеше и винаги завършваше със съществен принос 
за призово класиране на отбора на леярната! Звучи пара-
доксално, но беше факт!

Следващото емоционално преживяване е благодарение 
на съхранените до голяма степен добри взаимоотношения 
помежду ни в предприятието:

В началото на седмото десетилетие сме. Току-що си 
бях купил кола. На старо, разбира се, москвич 408, от 
колега в завода. Един ден ме привиква секретарката на 
директора, Ленчето Палатева, и като разбра, че съм до-
шъл с кола на работа, последва: „Моля те, занеси тези 
железа (на пода виждам сандъче, пълно с чугунени от-
ливки) на Амбарев, на улица „Фредерик Жолио Кюри“. 
Поели сме ангажимент от време на време да доставя-
ме отливки – детайли за печки, на Амбарев. Този няко-
га е бил фабрикант, ама сега се мъчи да „свързва двата 
края“, като ремонтира печки“. Разбираемо, приех без 
колебание предложението не само от съпричастност, 
но и от любопитство, че ми се открива възможност 
да видя един от някогашните собственици на фабрика-
та, изпаднал в незаслужена беда. Срещата беше повече 
от вълнуваща. Посреща ме възрастна жена. Каза ми, че 
господинът в момента си почива, но като разбрал, че е 
дошъл млад човек от фабриката, настоятелно заръчал 
да ме покани. Влязох в посочената стая, приближих до 
възрастния човек, който бе полегнал на кушетката, а 
той веднага започна да ме разпитва какъв съм, що съм, 
откъде съм, какво съм учил, какво точно работя и пое с 
две ръце моята ръка. Гледаше ме право в очите и попива-
ше всичко, което му разказвах. Това произвеждаме сега, 
това предстои да разработваме, нареждах аз... но кога-
то стигнах до телоизтеглянето, което очевидно е било 
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неговата стихия, той се надигна на кушетката, още 
по-здраво стисна ръката ми и... очите му се навлажни-
ха! Кажи ми сега, гробцугът, там до южната страна на 
цеха, работи ли още, файнцугът още прави ли ви номера, 
мителцугът смогва ли да наваксва продукция, телове от-
къде ви карат и т.н., и т.н. Това бяха неговите рожби от 
годините и той сияеше, когато слушаше за състоянието 
им. Трябва да си от камък скроен, за да не се развълну-
ваш! На раздяла не пуска ръката ми и повтаря: „Пак да 
дойдеш! И да няма отливки, пак ела! Ще те чакам! И се 
трудете!“ Как можеш да съхраниш подобни чувства към 
някои и към неща, които са ти заграбени несправедливо и 
безапелационно? Отговорът на този въпрос според мене 
е само един: Трябва да си Човек, с главна буква „Ч“!

Производството на инструменти продължаваше да се 
развива. Изпълняваше се внушителен „дублажен план“, но-
вите изделия се осигуряваха с предвидените по технология 
инструменти, зареждаха се с надеждни средства за работа 
заводите от целия комбинат ЕАЗ... Вярно е, че обединение-
то между два доста различаващи се състава не протичаше 
безконфликтно, понякога се достигаше до комични ситуа-
ции, които си идваха съвсем непринудено и естествено.

В Базата за внедряване се провежда пореден науч-
но-технически съвет. В състава му участват изявени и 
титулувани капацитети в областта на електроапарату-
рата. Да, но в случая дневният ред включва обсъждане 
и приемане на разработка на нов модел „клозетно кле-
кало“. Целта е да се обновява произвежданата все още 
в „Балкан“ продукция. Ами сега? Как тези, доказали се в 
материята си учени, да се занимават с новото, странно 
за тях изделие, колкото и познато да е то всекиму? Не 
им се слушат дори обясненията на докладчика, че новото 
в изделието е гаранцията за безпрепятствено протичане 
на течността върху повърхнината на клекалото, когато 
то се ползва. Олеле, скъпи елпромци, докъде я докарахме!
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Елпромци не пропускаха, особено в началото и с право, 
може би да ни наричат „пиронкаджии“, но в същото време 
да се радват и все по-добре да използват чудесните маши-
ни, с които „Балкан“ стана полезна страна в обединение-
то. С времето нещата се поизглаждаха, защото се възприе 
окончателно, че няма друг път, освен да се разберем и да 
работим съвместно. Добрите събития се усетиха много 
скоро. Възможностите нарастваха, постиженията не за-
късняха, атмосферата и професионалните взаимоотноше-
ния ставаха все по-ведри.

Научно-производствено предприятие „Балкан“ се раз-
виваше основно в следните направления:

– База за техническо развитие, където беше основно 
съсредоточен научният и инженерният потенциал, разра-
ботваха се планове за развитие на комбината, проектираха 
се нови изделия и се формираха задачи за разработване и 
организиране на производството им.

– Проектиране и производство на инструментална еки-
пировка – една несравнима с мащабите и възможностите 
си база в забележително съчетание с класни изпълнители, 
която далече надхвърляше нуждите на заводите от КЕАЗ.

По-нататък разказвам за едно свое, но твърде характер-
но за тогавашните условия преживяване:

Авторитетното пловдивско предприятие за козмети-
ка „Ален мак“ полага усилия за преодоляване на всякакви 
трудности по пътя към осигуряване на шприцформи за 
капсули за червило. Налага се тези специфични за из де-
лия та инструменти да се поръчват в Югославия, разбира 
се, срещу ценна западна валута. Изработване на подобни 
инструменти не представлява никакъв проблем за инстру-
менталчиците на НПП „Балкан“.

Необяснимата ситуация ме предизвиква да поискам 
разговор с директора, инж. Енчо Ванчев. Разказвам му как 
стоят нещата с проблемите на „Ален мак“ и отсреща на-
шите възможности и интерес. Уверявам го, че задачата, 
която му предлагам да поискаме и да приемем, е съвсем 
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изпълнима за нас и допълнително ни носи валутни и други 
предимства. Очаквам положителния му отговор. Да, ама 
не! Директорът беше категоричен: „Забрави този разго-
вор и повече не се сещай за него. Да, без проблеми ще изра-
ботим една, две шприцформи и на третата Хриска (така 
фамилиарно нарече директорката на „Ален мак“, Хриска 
Бакова) ще отиде във Високата къща (имаше предвид ОК 
или ГК на БКП) и не искам да си представя какво ще стане 
с нас по-нататък“. Може би така изглеждаше партийно 
дирижираната икономика на високите равнища и нашият 
директор имаше всички основания да определи позицията 
си, съобразено с нейните ненадейни ходове. Та нали така, 
с партийна повеля, се ликвидира преди време дългогодиш-
ната самостоятелност на самия „Балкан“. Ех, не забра-
вих разговора, но какво от това?

– „Средства за механизация и автоматизация на произ-
водствените процеси“ е направление, което дълго време 
доста нелепо се именуваше „Нестандартно оборудване“. 
Това беше така до момента, когато в комбината пристигна 
специалист от чужбина и успя да ни предаде силното си 
притеснение, че практически се занимаваме с „незаконна“ 
продукция. Мотивът му беше категоричен – стандартът е 
вид закон и е твърде рисковано да обявяваш, че си си поз-
волил да практикуваш незаконна дейност. Послушахме го, 
поправихме се и не сгрешихме.

Направлението за механизация и автоматизация на про-
изводствените и специално монтажните процеси също 
постигна впечатляващо израстване. Скокът беше плод на 
активни и ползотворни контакти с авторитетната френска 
фирма „Сормел“, чието начало беше дадено от наши-
те представители на специализирана изложба в Москва. 
Щандовете на двете фирми бяха съседни, разликата в екс-
понатите отчайваща за нас, но вероятно този факт и преди 
всичко ползотворната работа на нашия представител ин-
женер Ангел Аролски даде забележителни резултати. Беше 
създадено специализирано предприятие КАМ (комплекс-
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на автоматизация на монтажа). Съвместните разработки с 
французите следваха една след друга и във френския град 
Безансон, където действаше „Сормел“, се поддържаше по-
стоянно внушителна група от командировани наши спе-
циалисти.

Само че в този все повече въодушевен процес се про-
пуснаха съществени, основополагащи условия. Опитите 
да се постигне автоматизация на монтажни операции из-
искват първоначални нормативи. Не може да разчиташ на 
успех в автоматизация на сглобяването на детайли, разли-
чаващи се, макар и съвсем минимално, по размери, дори 
произлезли от една шприцформа, но от различни гнезда и 
с недопустими за автоматизация отклонения на размери. 
Този момент не създава абсолютно никакви проблеми в 
ръчното сглобяване, където гъвкавостта на подхода към 
монтажната операция е гарантирана, но е невъзможно ус-
ловие за постигане при автоматичния монтаж. Резултатите 
бяха ясни и не закъсняха. Линията за автоматичен монтаж 
така и не проработи. Впрочем, в интерес на коректността, 
се налага да споделим, че за работата на линията се под-
бираше количество детайли, преминали през контрол, без 
всякакви отклонения в параметрите и годни да се сглобят 
на линията тогава, когато на посещение е поредната висо-
чайша делегация. Подобна „драматургия“ беше известна и 
толкова широко прилагана тогава, че не правеше впечатле-
ние никому.

И така, събитията у нас през есента на 1989 г. свариха 
научно-производственото предприятие „Балкан“ в завид-
но състояние. Многоброен, висококвалифициран състав 
от доказани специалисти в разработката и внедряването в 
производство на широк списък от електроапаратура. Срав-
нително богат и разнообразен машинен парк, с управле-
нието на който се справяше прекрасно екип от висококва-
лифицирани изпълнители. Уникално организиран цех за 
производство на инструментална екипировка със състав 
от 400 души и с производствена площ от 8000 квадратни 
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метра. И всичко свърши точно в това време! Няколкото 
наши и чуждестранни клиенти, които по това време напра-
виха поръчки и бяха задоволени от изпълнението им, не 
можеха да прикрият огромната си изненада от тоталното и 
безскрупулно разграбване на капиталите на предприятието 
„Балкан“, на което предстоеше да отбележи 65-годишен за-
бележителен юбилей.

Нито е във възможностите ми, нито имам желание, нито 
ми е работа да правя опити за разследване на бруталната 
кражба, с която беше зачеркнато безславно НПП „Балкан“ 
в списъците на действащите структури. Фактът си е факт, 
НПП „Балкан“ беше някога, десетилетия поред, но вече го 
няма!

Съвсем друга е дискусията, водена в онези времена на 
искрен, макар и да се оказа безпочвен, ентусиазъм между 
хората, които години наред работихме, пораснахме и оста-
ряхме в матричарството. Ние се поддържахме колегиално, 
пренасочвахме си клиенти, извършвахме си един-друг ус-
луги и мечтаехме! Мечтаехме пловдивската долина един 
ден да се превърне в Долина на матричарството! Имаше ус-
ловия, имаше база за реализация, имаше страхотен екип от 
специалисти, имаше много, но не се съхрани почти нищо. 
Почти, защото между най-ентусиазираните инициатори на 
идеята за Долина, подобна на прочутата Силиконова до-
лина, останаха единици, които полагат неимоверни усилия 
да приемат поръчки, да проектират и изпълняват инстру-
ментална екипировка от високо техническо ниво. Поклон 
пред тези ентусиасти, които днес продължават, макар и в 
по-скромни мащаби, идеята за Пловдивска долина на мат-
ричарството.
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Предприятие „Балкан“ 
и Комбинат за цветни метали 
„Димитър Благоев“. Паралел на акценти 
от създаването, развитието им 
през годините и днешното състояние

Предубеденият читател, след преглед на горното заглавие, 
със сигурност ще реагира остро и ще попита как е въз-
можно да се предлага сравнение на несравними величини. 
Предизвикателствата в това начинание са многопосочни и 
интересни въпреки огромното различие в мащабите на две-
те институции, в профила на тяхната дейност, в пазарите 
на произведената от тях продукция.

СЪЗДАВАНЕ

Фабрика „Балкан“

Идеята за изграждане на индустриално заведение за произ-
водство на метални изделия лансират инициативните тър-

Начало на фабрика „Балкан“ (вж. стрелката) – 20-те години 
на миналия век
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говци Иван и Драгомир Цанкови (баща и син), които през 
1922 г. получават разрешение за това от Индустриалния 
съвет при Министерството на търговията, промишленост-
та и труда. За реализиране на проекта се привлича и друг 
ентусиаст – Александър Амбарев, заедно с когото създават 
търговската фирма „Амбарев & Цанков“.

Закупува се земя, близко до жп гара Пловдив, построя-
ват се първите сгради с производствено предназначение и 
през 1925 г. се поставя началото с изработването на полез-
ни за обществото метални изделия.

КЦМ „Димитър Благоев“

В средата на петдесетте години на миналия век в пловдив-
ските ръководни партийни органи се замисля и обсъжда 
идеята на изграждане на предприятие за цветна металур-
гия, първоначално регистрирано като ОЦК (оловно-цинков 
комбинат), което през декември 1963 г., с указ на Президиу-
ма на Народното събрание, се преименува в КЦМ „Дими-
тър Благоев“.

Целта е да се проведе борба с огромната безработица, 
обхванала областта и страната.

По избора на мястото за строителството на обекта в 
поречието на река Чая възниква леко противопоставяне 
от страна на военните институции. Идеята се променя и 
теренът се установява точно по средата между Пловдив и 
Асеновград. Ама че това е уникална с развитото си земеде-
лие и плодородието си част от Тракийската низина, няма 
значение. Трябва да се строи!

През 1957 г. е възложено проектирането на комбината 
от съветски специалисти, представете си, без обществена 
поръчка и конкурс!? Заслужава да се подчертае обаче, че 
проектантите изпълняват задачата си съвестно и профе-
сионално според критериите на онези години.
16*
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Започва се с тържествена „първа копка“ от строител-
ството (9 май 1959 г.). Следва поетапното изграждане и 
въвеждане в експлоатация на мощностите за основните 
производства: цинк (19 ноември 1961 г.) и олово (25 ок-
томври 1963 г.), за да се стигне до деня на тържествено-
то откриване на комбината на 24 декември 1965 г. с много 
високопоставени гости, с кипящ ентусиазъм и надежди от 
страна на специалисти и работници за новото, дългоочак-
вано поприще.

РАЗВИТИЕ

Фабрика „Балкан“

Двамата собственици започват дейността си плахо, пред-
пазливо и пресметливо с изработване на дребни инстру-
менти в помощ на хорското ежедневие. Началото се полага 
през 1925 г. Не след дълго те бележат финансови успехи, 
които им дават самочувствие да усвояват нови производ-
ства, различни по технология от вече прилаганите. Изграж-
дат металургична пещ и скоро чугунените детайли влизат 
в разширяващия се асортимент. Полагат се усилия за про-
извеждане на печки от моделите „Балкан“ и „Марс“, но па-
зарът им е труден и непредвидим. Обратно, все повече по 
видове и количества детайли, отливани в леярната, нами-
рат добър пазарен отзвук.

Решителна в развитието на фабрика „Балкан“ се отбе-
лязва 1928 г., когато се извършват съществени структурни 
промени и което е особено важно, привлича се на работа 
надеждно утвърждаващият се специалист инженер Иван 
Петкович. Неговата дългогодишна работа в предприятие-
то и същественият му принос за многопосочното техни-
ческо развитие на структурата го правят признат специа-
лист, допринесъл съществено за нивото на всичко, което 
се предлага на пазара с марката „Балкан“. Постоянно се 
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увеличава обхватът на изработваните тук изделия, кои-
то се посрещат отзивчиво от пазара – отоплителни печки, 
различни модели, телове с широк спектър на приложение, 
разнообразни по размери гвоздеи, заварени метални тръ-
би, няколко вида шлосерски инструменти в кооперация с 
друго предприятие...

Идва обаче декември 1947. Беше студен, мрачен зимен 
ден. По обяд засвириха сирените. Разбра се, че е обявена 
общодържавна национализация на средствата за производ-
ство. Това не означаваше нищо друго освен грубо и без-
компромисно отнемане на собствеността от инициативни 
и дейни хора, посветили се на разкриване и развитие на 
националната индустрия.

Последва твърде характерната за дирижираното стопан-
ство шаблонна дейност на държавните предприятия: на-
чело с директор, до него (или по-точно над него) партиен 
секретар, следват профпредседател, комсомолски секре-
тар, заводски художник-плакатист, библиотекар-говорител 
по радиоуредбата... Провеждат се съревнования между 
производствените звена, излъчват се ударници, най-добри 
в професията, орденоносци, ежегодно се участва в три ма-
нифестации на Червения площад...

И ето, през 1976 г. възниква знаменателно за история-
та на предприятието събитие. Създава се НПП „Балкан“ с 
профил научна и развойна дейност, както и проектиране и 
изработване на богата гама от технологично оборудване, 
необходимо за производството на електроапаратура. Нала-
гат се нелеки промени в структурата и състава и в тези не-
избежни процеси се срещат твърде сложни и разнопосочни 
действия както на ръководството, така и на специалисти 
и изпълнители. Въпреки посочените трудности, структу-
рата разумно търси и намира решения за поддържане на 
оптимистична атмосфера всред тук работещите, като се 
преодоляват постоянно възникващите поводи на противо-
поставяне.
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Събитията, настъпили през есента на 1989 г., НПП 
„Балкан“ посреща с натрупан опит за разумно общуване 
между немалкия състав, както и в забележителни постиже-
ния в проектирането и изработването на инструментална 
екипировка и средства за механизация и автоматизация на 
производствените процеси. Точно в този период се нами-
рат индивиди (съжалявам, но не мога да ги нарека „хора“), 
които крайно недостойно възприемат понятията свобода и 
демокрация и позволяват да се извърши едно безпримерно 
разграбване на така грижливо събираното оборудване. От 
ОМЦ „Антонивановци“, от Базата за техническо развитие, 
от съвместната с френската фирма „Сормел“ структура за 
автоматизация не остава и помен. Брутално, нагло, амо-
рално действие, което нямам възможност (понастоящем 
„експертиза“) да обсъждам, но фактите са реални и без-
спорни.

НПП „Балкан“ загина окончателно и безвъзвратно!

Горките наследници на ентусиастите, създали „Заведе-
нието“. Те получиха някакви недвижими обекти, несравни-
ми със създаденото през годините.

КЦМ „Димитър Благоев“

Началото е обнадеждаващо! Последователно се изграждат 
съоръженията и се усвоява производството на основните 
продукти – цинк и олово. Последователно се разширява 
номенклатурата на произвежданите материали и сполуч-
ливо се намират пазари за тяхната реализация. Полагат се 
изключителни усилия за набиране на подходяща работна 
ръка, за професионалната квалификация на която се реа-
лизират особени грижи. Партийните и административните 
ръководства на двата съседни града следят особено стара-
телно развитието на комбината. Готовата продукция нами-
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ра пазари не само в страната, но и далече навън. Марката 
КЦМ завоюва заслужено качество на международните сто-
кови борси.

Един съществен момент в развитието на КЦМ през тези 
начални години беше особено интересен за обществото и 
хората следяха с внимание планираното и реализираното в 
този сектор на дейността. Става дума за подчертано усилие 
от страна на ръководството на комбината към разработване 
и изпълнение на програми, включващи грижата за тук ра-
ботещите в многостранни направления. В кратки срокове 
след откриването предприятието съумя да изгради собст-
вени почивни бази в планината и край морето. Създаде се 
и база за профилактика и възстановяване след полагането 
на тежък физически труд. Построиха се ведомствени жи-
лища в двата съседни града, уреди се транспортът до и от 
комбината...

Наред с това КЦМ винаги се е сочил като образец на 
обществено ангажирана и безпримерно отзивчива струк-
тура. През годините на неговото съществуване едва ли в 

Комбинат за цветни метали – панорама
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областта и страната има значимо 
мероприятие, организаторите на 
което да не са потърсили съпри-
частие от комбината. Примери в 
това отношение могат да се посо-
чат в културни събития, в общест-
вено важни прояви, в спортни със-
тезания и отбори... Доста време те 
поддържаха и собствени екипи по 
няколко спорта.

Години наред КЦМ осигурява 
редовното издаване на вътрешен 
комбинатски вестник, в който ста-
рателно се отразяват както пости-
женията в производството и раз-
витието, така и обективни критики 
към слабостите, допускани в еже-
дневието.

И точно в този момент на впечатляващо утвърждаване 
на марката КЦМ както у нас, така и широко по света на-
стъпва съдбовен момент в развитието на структурата. Ръ-
ководството на предприятието е привикано спешно във ви-
соката сграда в центъра на Пловдив, където получава пар-
тийно безапелационни инструкции за поемане на курс към 
ускоряване на технологичните процеси и достигане на зна-
чително увеличаване на количествата произвеждана про-
дукция. Разбираемо е, че тук не се възприемат каквито и да 
са мотиви за рисково нарастване на обемите произвеждани 
метали и други изделия, за реална опасност от замърсяване 
на околната среда. Не помагат и обясненията на съветските 
автори на технологичната част на проекта, където за сетен 
път се подчертава, че комините по проекта имат аварийно 
предназначение и че бълваното от тях повишено количест-
во дим е по-скоро сигнал за тревога, а не слава за ускоре-
ние на металургичните процеси и значително порастване 
на обемите произвеждана продукция.

Ръководителят на 
КЦМ Никола Добрев – 
спасител и възродител 
на комбината
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В резултат околният пейзаж е потресаващ. Почти без 
прекъсване комините изпълняват своето предназначение и 
аварийно изхвърлят огромни количества отровни вещест-
ва. Един страховит „похлупак“ от сиво-червена мъгла се 
стели над комбината, така че дори значителните силуети на 
пловдивските хълмове стават невидими.

Тази страшна за населението картина е достатъчно ос-
нование в края на миналия век изстрадали и ентусиасти 
към тях да организират страховити действия. Техните ис-
кания са категорични, а стачните им прояви достигат до 
затваряне на пътя Пловдив – Асеновград. Плакатите им 
призовават за спиране на дейността на КЦМ, за арести на 
виновниците от ръководството. Те обаче допускат същест-
вена грешка, като категорично и безапелационно отказват 
да се срещнат и разговарят с представители на действа-
щото ръководство на КЦМ. А те, последните, имат точна 
представа за състоянието и чертаят програма за преодоля-
ване на тук настъпилата криза. Типично за обстановката 
в страната тогава, междувременно Агенцията за прива-
тизация доста прибързано обявява КЦМ за приватиза-
ция. Наложителни са спешни и категорични действия от 
страна на комбинатското ръководство и за добро, те не за-
късняват. Стига се до среща с президента на България, по 
това време той е г-н Петър Стоянов. Радостно е, че него-
вият категоричен отговор е кратък и ясен, изразяващ се в 
„Г-н Добрев, работете спокойно и упорито! Имате нашата 
подкрепа!“.

Екипът заработва, преодолява неимоверно сложни и 
многобройни препятствия и успява да извърши едно зна-
менателно работническо-мениджърско приватизиране на 
КЦМ.

Водени от предан, упорит и всеотдаен управленски със-
тав начело с доц. д-р инж. Никола Добрев, водещите на 
инициативата постигат безспорен успех. Въпреки сложна-
та обстановка и съпротива, КЦМ завоюва поредната побе-
да в своята кратка, но славна история. КЦМ продължава да 
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съществува, да се развива, усъвършенства и чертае смело 
бъдещето си!

Изводи от съпоставката

Двете структури възникват в различни времена, в харак-
терни за съответния период обществени условия. Едната – 
в началните години на двайсети век, другата във времето 
на строителството на социалистическото стопанство. Пе-
риодите на тяхното основаване са корено различни. Така 
различни са и мотивите, инициативите и началото на из-
пълнението им.

Инициативността, амбициите, безспирният ентусиазъм, 
породен от първите придобивки от стартиралата дейност, 
са причина „заведението Балкан“ да стартира успешно, да 
преодолява ударите на конкуренцията, да изменя, съоб-
разно с действителните условия вида на продукцията и 
в крайна сметка да доказва възможностите и успехите на 
частната инициатива.

За съжаление, генералните промени, които настъпват в 
края на миналия век в страната ни и които предпоставят за 
ускорено развитие на инициативността, в НПП „Балкан“ 
не намират никаква почва за реализация. Вместо да стане 
стълб за осъществяване на мечтата за раждане на Доли-
ната на матричарството в Пловдив и околностите, то тук 
се извършва тотална безстопанственост и разграбване на 
старателно събираните и развивани машинен парк и спе-
циалисти. Резултатът е съкрушителен!

Като плод на партийна инициатива, в условията на дър-
жавна собственост на средствата за производство, КЦМ 
също стартира успешно и първите резултати са обнадежд-
ващи. За съжаление, възниква нелепа, професионално не-
обмислена намеса за стремглаво нарастване на обемите 
на продукцията, последват пагубни за съществуването на 
структурата действия, достигащи до демонстрации за то-
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тално закриване на комбината и търсене на отговорност от 
ръководството му.

Напротив, в КЦМ се намират хора, милеещи за съх-
раняване и развитие на постигнатото. С подкрепата на 
почти целия състав ръководството му, тогава начело с 
доц. д-р инж. Никола Добрев, не се спира пред каквито и 
да са възникнали препятствия, стига до властовите върхо-
ве на държавата, справя се с изненадите на ежедневието и 
постига завиден резултат.

За стопанисването на всяка стопанска структура са за-
дължителни управленческо умение, професионален опит и 
в никакъв случай не на последно място отзивчиво сърце. 
Причините за резултата са категорично ясни: в единия – 
липсата им води до безобразен крах, в другия – наличието 
им преодолява критичното положение и изправя достойно 
структурата!

Успешно е извършена работническо-мениджърска 
приватизация на комбината за цветна металургия край 
Пловдив, в резултат на което собствеността му преми-
нава от държавата в състав от комбината!

КЦМ продължава да бъде запазена марка за металургич-
ни изделия по света и у нас!

Един опит за равносметка сочи, че от онези времена в 
пловдивските околности са се съхранили само КЦМ, стък-
ларският завод „Дружба“, шивашкото предприятие „Бъл-
гария“, донякъде предприятието „Андрей Юруков“, както 
и консервният комбинат, някога носещ името „Първи май“, 
завод „Възход“ и...

С мъка можем да си спомняме и да правим опити за 
опис ване на някогашни промишлени образци като тексти-
лен комбинат „Марица“, завода за парфюмерия и козметика 
„Ален мак“, електроапаратурен завод с „Балкан“ в състава, 
завода за асинхронни двигатели, завода за запаметяващи 
устройства, завода за пишещи машини, машиностроител-
ните заводи „Антон Иванов“, „Рекорд“, „Устрем“, „Про-
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грес“, „9 май“, кожарската фабрика „Пулпудева“, фабрика 
„Чайка“...

Днес в околностите на Пловдив се създаде и непрекъс-
нато се разширява впечатляващ индустриален парк. Пред-
метът на производство в предприятията е широкообхватен, 
а технологичните процеси, провеждани в тях, са на високо 
ниво. Голям брой пловдивчани работят, творят, влагат ръ-
ководни умения... в тези многобройни заводи.

Но защо не мога да ги назова „пловдивски“?!
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ПОСЛЕПИС

Пошетахме заедно по кътчетата на любимия ни Пловдив 
отпреди няколко десетки години, срещнахме се с хора, кои-
то заслужават много, въпреки че рядко или никога не са 
попадали пред микрофоните и камерите на журналистите, 
съпреживяхме, надявам се, вълнуващи случки от далечно-
то време...

Сторихме същото и по забележителните му околности.
Целта винаги е била да се прибави щрих към пребога-

тото и хилядолетно ярко съществуване на великолепния 
ни град. Дано съм оставил нещо от картината на Пловдив 
отпреди 50–70 години. Картина, драстично различна от 
днешната, но изпълнена с нещица, достойни да се помнят 
във времето.

Започнах с откровение, искам да завърша с нещо, което 
не съумях да постигна, и то ще ме терзае до края. Не се 
заблуждавайте, че всичко останало, завъртяло главата чо-
вешка, е видяло „бял ден“. Напротив, купчина добри дела 
останаха недовършени. Това впрочем е реалността – пуст и 
безсмислен е този живот, в който намеренията, проектите, 
идеите, мечтите не надхвърлят възможностите за изпълне-
ние! Но защо точно това ми желание не ме оставя споко-
ен – нямам приемливо обяснение. Ето за какво става дума.

Години наред празничният ден 1 януари се оцветява 
допълнително с най-красиви цветове благодарение на тра-
диционния празничен новогодишен концерт на Виенската 
филхармония. Толкова вълнение, толкова удоволствие от 
умело подбраната и винаги виртуозно изпълнена програма, 
такъв разкош, такова великолепие...

Щукна ми идеята, че би могла подобна празничност да 
се почувства и при нас, в Пловдив. Спрях се на великден-
ски концерт-матине с грижливо съставена програма. Пред-
ставях си, че след нощната църковна служба, след празнич-
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ната закуска семейството може да се премени и да тръгне 
да почерпи доза духовно зареждане.

Представях си слънчево пролетно утро, към входа на за-
лата прииждат красиви хора и се поздравяват с християн-
ското: „Христос воскресе!“, после слушат приятна, достъп-
на класическа музика. Виждах и картината след очакваните 
бисове на финала: пространството пред залата се изпълва 
с още по-красиви, още по-празнично изглеждащи хора, на 
които не им се разделя, не им се мисли за печеното агне.

Не отсичайте, че е фантазьорство да се пренесе виенско-
то събитие с най-високото си ниво. Стъпвам на земята и си 
давам сметка, че нашите условия и нашите възможности са 
далече от техните – но пречи ли ни нещо, та да направим 
необходимото, за да се почувстваме и ние още по-празнич-
но? Нима нямаме нужда от такова въздействие?

Към благородството на проявата могат да се прибавят 
и други човешки дела, но съм убеден, че най-важно е му-
зиката да бъде класическа. Там се таи грамадната сила на 
въздействието! И ако първата година в залата ще има сво-
бодни столове, на втория Великден билети ще се търсят с 
връзки, а на третата или на четвъртата – ще се предвиди 
повторение на концерта!

На Пловдивския празничен великденски концерт!
Сигурно аз не намерих верния път към осъществяването 

му. Надявам се да се открият съмишленици и да се продъл-
жи.

Идеята, която остава, е, празнувайки, част от общество-
то да се приобщи към това изкуство, да го съпреживее, да 
го възприеме, а то да му въздейства! А после озарените да 
предадат възприятието на другите! И така, и така... да ста-
ваме по-добри, по-човечни, по-благородни!

Добре дошли на Пловдивския  
празничен великденски концерт!
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