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 Роден през 1956 г. в Садина, после
завършва Математическата гимназия
„Баба Тонка” и ВИММЕСС със
специалност „Изчислителна техника” в
Русе. Работи в Комбинат за
радиотехническа апаратура във Велико
Търново, завършва Школата в Симеоново
и до пенсионирането си е офицер в МВР.
В момента живее в Попово. Автор е на
научни публикации и специализирани
сборници и на статии в периодичния
печат. Резултатите от досегашната му
издирвателска, изследователска и
краеведска дейност са събрани в
документалната поредица под общ
надслов „Садина – забравени истории от
прашните архиви”.

Автобиография



ИНТЕРВЮ

- Здравейте!

- Какъв ученик бяхте?

- Отличен, но не пълен отличник.

-Кой беше любимият Ви предмет в
училище. Имахте ли хоби?

- История, математика и разбира
се, рисуване и физкултура. Хоби
не – може би да чета разни книжки
и да скиторя с приятели.

- Защо решихте да следвате за инженер, а
не да станете учител като родителите си?

- Ами не знам. Отначало мечтата
ми беше да стана археолог. Може
би повлиян от тогавашна мода и
от близки инженери като инж.
Спас Русев Спасов, например. Силно
бях впечатлен в детството си,
когато видях направен от него
радиоапарат.



- Кога започнахте да събирате сведения за
отминали времена, случки и хора?
- Откакто се помня. Още като ученик в
началното училище се въртях постоянно
около старците на пейката в махалата и
ми беше интересно да слушам за
участието им във войните. А отделно
родителите ми събираха целенасочено
родова информация за предците ни и ме
запалиха.
- Коя според Вас е най-силната страна от характера
на капанеца?
- Безграничното родолюбие, неизмеримо
трудолюбие, вярност и честност.
- Как изглежда работният Ви кабинет у дома?
- Зажалост нямам кабинет.
- Помагат ли Ви близките в работата Ви, кой е най-
горд с Вас?
- Всичките ме подкрепят и дори
подтикват.Мисля, че най-горди биха били
родителите ми.



- Споделете с нас коя е най-ценна за вас от "находките Ви".

- Особено се гордея с откритието, че с. Садина е наследник на
древните старобългарски села Въбел и Раклум и е единствено в
общината, което никога не е оставало без българи от цар
Шишманово време до днес. Както и с установяването на факта, че
Садина е била дълго време административно средище на каза
(окръжие) Кара Лом, с равностойна тежест на градове като
Търговище. Също и с изследванията на основните моменти от
миналото на родния край.

- Сигурно сте посетили много музеи и библиотеки, във връзка с
изследователската си работа. Как намирате музеят и библиотеките в Попово-на
добро ниво ли са, имате ли препоръки?

- Съвсем са си на добро ниво местните културни средища.
Специално за музея съм убеден, че са малко необластните градове в
България, които могат да се гордеят с такъв център на
духовността.

- Наскоро издадохте нова книга, коя е любимата ви от всички?

- Винаги последната е най-любимата. Докато се появи следващата.

- Благодарим за споделеното!

- Много здраве и благоденствие на Вас и близките Ви!"



Садина- Забравени 
истории от прашните 

архиви 2008г.

Стоян Цонев

,,Топовен гръм полята
огласява, гранати
сипят се навред. Далеч
пожарът кървав
озарява една мечта,
един завет!“



Садина 
Забравени истории от прашните 

архиви 2 
2009 

Стоян Цонев 

,,За защитата на родното селище
загиват двеста синове на Садина.
Броят на загиналите садински мъже и
като абсолютен размер е по-голям от
броя загинали не само от другите села,
но и от много от градовете. Садинчани
загиват, но не се предават.’’



Садина 
Забравени истории от прашните архиви  

3
Стоян Цонев

,,Във времената на кърджалийските
размирици по българските земи по-
голямата част от Разградската каза
остава почти незасегната. Заслугата
е на местния феодал Хасан ефенди,
наречен Гяур Хасан, който създава
собствени въоръжени сили, главно от
българи от десетината на околни на
Разград капански села. Самото му
произвище сочи какво е било
отношението му към Християните, а
вероятно и произхода му.’’



Загадъчната Мадона от Садина. 
По следите на една невероятна 

легенда 2010г.
Стоян Цонев 

,,Загадъчната Мадона от
Садина" представлява идолна
праисторическа пластика,
изобразяваща седнала женска
фигура с величествена осанка,
която държи в скута си дете с
развети коси, наподобяващи
слънчеви лъчи‘‘



Садина
Забравени истории от прашните архиви

4
2011г. 

Стоян Цонев 

• ,,Началото на нова България из
тези географски ширини се поставя
от Садина – единствената оцеляла
българска отломка от древността –
крепител на борбения патриотичен
дух, самотна твърдина на
родолюбие,незабравила през
непосилните години на игото
гордостта, самочувствието и
непримиримостта на
българщината.’’



Българийо за тебе те 
умряха…

2011 г.
Стоян Цонев 

,,Жители на община
Попово, загинали за
обединението и
величието на България.‘‘



Садине -
с друго име Раклум

Стоян Цонев

“Възрожденският пламък, запален
преди почти два века, още не угаснал,,



Садина
помен за незапомнените

2014
Стоян Цонев

,,Справочникът е изготвен без
претенции за изчерпателност.
Създаден е само с една цел - да се знаят
и помнят установените до сега имена,
зад които стоят личности, вдъхвали
самочувствие и гордост, издигали
нивото на просвещението, и
културата в Садина, и възпитавали в
родолюбие поколение садинчани.’’



И те за тебе достойни, майко, умряха! 
2016 година  
Стоян Цонев

,,Единици от падналите в пет войни за
независимост и национално
обединение са намерили покой в
родната садинска земя, и повечето
войнишки паметници в двата
гробищни комплекса се издигат над
празни гробове.“



Садински летописи 2016г.
Стоян Цонев

,,Летописи в книгата са
представени в съкратен
вариант, като се премахват
маловажни подробности и
повтарящи се детайли. Има
счетени за нужни пояснения
и съответстващи снимки. Те
вдъхват самочувствието и
националната гордост.‘‘



Въбел-Раклум- Садина. 
Османски извори за 

Садинската история. 2018г. 

,,Книгата е базирана на
проучените османски документи
от периода XV - XIX век. В нея се
правят изводи, въз основа на
анализираните документи, за
състава и произхода на капанското
население в района, като се
коментира и популярната в
историята и етнологията
хипотеза, която твърди, че
капанците са преки потомци на
Аспаруховите българи.’’

Стоян Цонев 



Капанци от старо време.

Османски извори за 
Садинските родословия . 

2019г.
Стоян Цонев 

,,Неопровержими остават
само засвидетелстиваните
през вековете българско
самосъзнание, език и вяра на
предците на съвременните
капанци и непоколебимото
им родолюбие.‘’



Садинските Белокаменни чешми 2020г.
Стоян Цонев

,,Садинската дарителска традиция за градеж на чешми и
кладенци е с многовековни корени, чието начало е
поставено в дълбините на времето, при основаването на
селището, чрез наричането му с име на водоизточник.
Най-отдавнашният запазен писмен документ, отнасящ
се до нашите земи, османска дефтер от 1479 г.,
информира, че жителите на село Въбел, на брой 28
домакинства и една вдовица, са се преселили на ново
място, назовано Раклум, което след половин век придобива
името Садина. Старобългарската дума ,,въбел“ е със
значение на дълбок кладенец и приемането ѝ за
наименование на поселението ориентира, че в него се е
намирало забележително хидросъоръжение, дело на
висококвалифицирани майстори, а не масово срещан
обикновен селски бунар.“



Капанска хроника 
Част 1

Садина в документи от 1479 до 1900 г.
Стоян Цонев

• ,,Хрониката е плод на двадесетгодишни
ежедневни издирвания на автора и се издава
със солидната финансова подкрепа на
родолюбиви спомоществователи…..’’

• ,,Остава само вярата, че родната Садина ще
грее докрай в сърцата на хилядите си,
разпръснати по света чеда и упованието, че
паметта за корените ще се пази свято и
дълголетно от потомците им….’’



Капанска хроника
част 2

Садина в документи от 1901 до 2021г.
.Стоян Цонев

,,Все повече дворове и градини запустяват,
обрасли с храсталаци, от които мрачно
надничат рухналите покриви и зиналите
разбити врати и прозорци на призрачни
сгради – руини... Остава само вярата, че
родната Садина ще грее докрах в сърцата на
хилядите си разпръснати по света чеда и
упованието, че паметта за корните ще се
пази свято и дълголетно от потомците им.’’

,,Садина няма да загине, докато грее в
сърцата ни!’’
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