В ПАМЕТ НА ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТУТЕВ
Нели Цонева
От м. юни 2002 г. в сградата на Община – Павликени бе
уредена постоянна експозиция “Кметовете на Павликени”. В нея по
хронологичен ред са подредени портретите на всички кметове,
които са управлявали града ни от 30-те години на ХХ в до наши
дни. Снимките и данните за кметовете са от събирателска работа на
Исторически музей – Павликени, а осъществяването на експозицията е благодарение на финансовата подкрепа на фирма “Коди
мекс” с президент г-н К. Дамянов. Цялостното представяне на
кметската власт в Павликени бе накърнено поради липсата на
снимка на Георги Стоянов Тутев – човекът, който е избиран за кмет
на селището пет пъти. Поради изселването на наследниците му в
други градове, намирането на негов портрет се оказа много трудна
задача. С любезното съдействие на г-н Георги Колев – общински
съветник от БРСДП и кръщелник на Георги Ст.Тутев, тази празнота
бе запълнена. Днес публикуваме за първи път снимката на Георги
Стоянов, която ще намери и своето достойно място в редицата на
павликенските кметове.
Кой е ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТУТЕВ ?
Роден през 1884 г. в Дряново (по памет на негови роднини).
Навярно се преселва в Павликени със семейството си още в края на
ХІХв или през първото десетилетие на ХХв. Георги Стоянов бил
грамотен и начетен за времето си човек, със завършен V кл. (дн.
VІІІ кл.). На площада в Павликени била неговата книжарница
“Светулка”, в която често уреждал изложби на книги.
Георги Ст.Тутев е един от най-старите членове на БРСДП,
който след разцеплението през 1919 г. остава в групата на т.н.
”широки социалисти”, избиран е нееднократно за общински
съветник и председател на партията.
За първи път Г.Стоянов е избран за кмет през пролетта на 1915
год. – от 11 февруари до 25 май. Мандатът му е прекъснат поради
военна мобилизация, след което се сражава по фронтовете на
Първата световна война. Най-дълготраен и деен кметски ман- дат

има по време на самостоятелното управление на БЗНС – от 11 март
1920 до 26 март 1922 год.
От лятото на 1922год. Георги Стоянов става един от учредителите и дългогодишен председател на Павликенската Популярна
банка. Тя е създадена на 9 юни 1922год. от представители на левите
политически сили – земеделци, социалдемократи и кому- нисти.
Членовете на Популярна банка бързо нарастват, като от 150 през
първата година достигат до 663 през 1944г. Капиталът на банката
варира от 878 хил. лв. през 1923г. до 5 226 хил.лв през 1944г.
Успоредно с кредитната и влогова дейност Павликенската
популярна банка има и добра стопанска дейност – през 1925 г. е
открита кооперативна фурна, през 1926 магазин на Обущарската
кооперативна общност, развива се и търговия със селскостопан- ски
стоки и машини. Най-просперираща е дейността на банката по
кооперативното събиране и продажба на яйца. Популярна банка
обхваща над 50% от износа на яйца от Павликени и района, като
работи съвместно с германска фирма от Хамбург. Годишно са се
изнасяли над 150 вагона с яйца и птици Почти през цялото 22годишно съществуване Популярна банка е била ръководена от
Управителен съвет в състав: председател – Георги Стоянов, подпредседател – Петко Джамбазов, директор и секретар – Байко
Папуров и членове: Стоян П.Мандев, Иван Данев, Генчо Тропчев и
д-р Сава Чолаков.
През 30-те години на ХХв. Георги Стоянов участва активно в
обществено – политическия живот на Павликени, избиран е за
общински съветник, а като кмет служи два пъти – от 1 май 1930 до
17 юни 1930г., както и от 24.януари 1931г. до 17 май 1931. По това
време групата на широките социалисти има свой авторитет в
Павликени и печели немалко симпатизанти по време на избори. На
23.12.1931г. в Павликени пристига народният представител Кръстю
Пастухов. Организирано е събрание, което било открито с реч на
Георги Стоянов.
Последният кметски мандат на Георги Стоянов Тутев е по
време на драматичните събития в България от 12 септември 1944 до
22 април 1945 г. Отказва се доброволно от властта поради
несъгласие с водената политика и отношението към БРСДП.

Георги Стоянов живее със семейството си в Павликени до края
на дните си. Съпругата му Пенка Гинчева Стоянова е починала през
1976 год на 86 годишна възраст. В семейството им са отгледани
двама сина Пенчо и Стефан. Синът му Стефан Георгиев Стоянов –
т.н. “Замората” (1922-1990) бил в миналото един от известните
павликенски футболисти.
Георги Стоянов Тутев умира в Павликени през 1958 год.
( по непотвърдени данни от снаха му)

