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На стр. 2

Кого ужасява 
9 септември 
1944?!
Тази дата винаги ще зове за 
бдителност срещу фашизма, 
който съвсем не е отишъл в 
историята 
„9 септември 1944 г. е ужасна дата в истори-

ята на Европа” -  това знаят децата от учебниците 
си по “История и цивилизация”, одобрени със запо-
вед на министъра и са за задължителна подготовка. 
В тези учебници мъдри автори са написали, че на 9 
септември 1944 г. неколцина офицери, звенари и тем 

На 6-и септември България празнува 
обединяването на Княжество 
България и Източна Румелия. То 
се случва през есента на 1885 г. и е 
координирано от Българския таен 
централен революционен комитет 
(БТЦРК).

Съединението се извършва след бунтове в раз-
лични градове на Източна Румелия, последвани от 
военен преврат на 6 септември 1885, подкрепен от 
българския княз Александър I. 6 септември 1885 г. 
е забележителна дата в историята на България! 
Изстрадалият ни народ отхвърли една неспра-
ведливост, наложена от Великите сили през юни 
1878 г. Берлинският диктат осакати извоюваната с 
толкова кръв и страдание свобода. Този абсурден 
и престъпен международен акт стана причина за 
всички катаклизми на Балканите.

Ваш дядо Борис Гърнев, 
ветеран от войната,
жив. в дом "Илинден", 

село Бойково, Пловдивско 

„Свещената” частна 
собственост –

вчера, днес и утре
Пак е лято. Пак по време на Петровден и Илин-

ден се вихрят пожари навсякъде по света и у нас. 
В София от два дни се вихри пожар. Два дена и 
две нощи горят Царските конюшни върху жълтите 
павета на столицата. 

Някогашните Царски конюшни днес са собстве-
ност на министерства, частни лица. В същото вре-
ме те са и паметник на културата. 

Марашката чета - формирана на 5 срещу 6 септември 1885 
г. в квартал Мараша в Пловдив, състояла се от 70-100 души, 
командвана от Тодор Гатев - член на Българския таен рево-
люционен комитет, Пловдив 1885 г. Оригинално надписана: 
“Членовете на централния комитет и други дейци за Съе-
динението” - дейци от Българския таен централен револю-
ционен комитет (БТЦРК), координирал подготовката на 
Съединението. Седнали, отляво надясно: Антон Мумджиев, 
Тодор Гатев, Продан Тишков-Чардафон, Захарий Стоянов, 
Иван Андонов, Иван Арабаджията, Стоян Празов. 2-ри ред 
седнали, отляво надясно: Иван Стоянович-Аджелето и поп 
Ангел Чолаков. Прави, отляво надясно: Недялка Шилева, Спи-
ро Костов, Димитър Ризов, Петър Зографски, майор Коста 
Паница, Спас Турчев. Пловдив, Източна Румелия, лято 1885 г.

Съединението – напред 
към националния идеал
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Сръбско-българската во-
йна, въстанията в Македо-
ния и Одринска Тракия, во-
йните през 1912 и 1913 г., 
въвличането на балканските 
държави едни срещу дру-
ги в Първата световна во-
йна маркират само големите 
конфликти, в чиято основа 
са решенията на Берлинския 
конгрес да разпокъса един 
народ с хилядолетна исто-
рия и култура.

Съединението бе в нача-
лото на други последвали 
исторически събития, като 
Илинденско-Преображен-
ското въстание, обявяването 
на независимостта на Бълга-
рия на 22 септември 1908 г. и 
Балканската война от 1912-
1913 г. Всички тези събития 
бяха насочени към обедине-
нието на българите, към тях-
ното присъединяване към 
майка България.

Съединението даде урок 
на великите сили, на държа-

Съединението – напред 
към националния идеал

ваше конфликти и се пораж-
даха войни. Вследствие на 
неговите политически неа-
декватни решения беше раз-
единена България, а в нашия 
регион последваха три во-
йни – Сръбско-Българската 
от 1885, Балканската и Меж-
дусъюзническата война от 
1913 г.

Уроците на Съединение-
то са актуални и днес. Съе-
динението стана, защото 
българският народ го иска-
ше, защото българският на-
род наложи на политиците 
да работят за това Съедине-
ние.

И неслучайно Вазов казва, 
че Съединението е една от 
най-лесните революции, за-
щото то беше победило вече 
в душите на хората. Един от 
големите уроци на Съеди-
нението е, че политиците и 
държавниците по онова вре-
ме бяха на висотата на своя 
народ. Но неоспоримото им 
достойнство беше в това, 
че пренебрегнаха личните 
си вражди и разногласия в 
името на важната национал-
на цел – обединението на 
България, съединението на 
двете разпокъсани части.

Улица „6 септември” в сто-
лицата е наименувана в чест 
на едно от най-значителните 
събития в новата българска 
история. На тази дата през 
1885 г. в Пловдив е обявено 
Съединението на Княжество 
България и Източна Румелия. 
Улицата получава своето име 
през 1892 г., а преди това – 
от 1883 до 1892 г. се нарича 
„Княжеска”, поради обстоятел-
ството, че на нея за известно 
време (1880-1882) е живял 
княз Александър Батенберг. 
В миналото тя е включвала и 
днешната ул. „Париж”, която 
се отделя и получава сегашно-
то си име през 1907 г., когато 
градските власти на София и 
Париж вземат решения за раз-
менено наименование на ули-
ци в двете столици.

С ул. „6 септември” са 
свързани сгради, събития и 
известни личности от минало-
то на града, а по нейното про-
тежение са запазени стилни 
постройки, обявени за архи-
тектурни паметници на култу-
рата. За съжаление забележи-
телности като затвора „Черна-
та джамия” и първия дворец 
на княз Александър I остават 
запечатани само в старите 
снимки и спомените на съвре-
менниците им. На улицата 
са живели редица изтъкнати 
българи от близкото минало – 
министри, общественици, из-
вестни лекари от първата по-
ловина на миналия век. 

В началото на улицата – 
ъгъла с бул. „Цар Освободи-
тел”, е била една от първите 
частни клиники с родилен дом 
на д-р Методи Славчев. А до 
нея, на ул. „6 септември” № 3, 
през 1929 г. е изградена жи-
лищна кооперация, коя то е 
една от малкото представите-
ли на този тип строи телство в 
столицата. Със своите седем 
етажа, от които последните 

два мансардни, обединени 
под един стръмен покрив и ме-
цанин, тя се смята за един от 
най-високите столични строе-
жи от 30-те години на миналия 
век. 

Интересна е и сградата в 
съседство. Това е била къща-
та на Димитър Тончев, заемал 
министерски постове в редица 
български правителства през 
периода 1886 – 1918 г. Неголя-
мата двуетажна сграда със си-
метрично оформена фасада и 
приятно излъчване е построе-
на през 1897 г. от немския ар-
хитект А. Хадерер. През 60-те 
години на миналия век сграда-
та е използвана като румънска 
легация, а днес е посолство на 
Египет.

В началото на миналия век 
на югоизточния ъгъл на пре-
сечката на улиците „6 септем-
ври” и „Аксаков” неизвестен 
собственик издига двуетажна 
къща. През 1928 г. тя е закупе-
на от заможния предприемач 
Герчо Бъчваров и преустро-

ена в сегашния й вид. За из-
вестно време част от къщата 
е използвана като доходно 
здание. В отдавания под наем 
първи етаж е имало танцува-
лен салон само за чужденци 
с игрален дом и рулетка, из-
вестен с името „Интерклуб”. 
Архитектурата на сградата е 
в стил модерн с използване 
на класически елементи. Фа-
садата е с богата пластична 
украса с образи на ангелчета, 
обградени с гирлянди. Откъм 
ул. „Аксаков” е оформен ер-
кер, който завършва с фрон-
тон. Срязаната ъглова част на 
къщата има балкони на два 
от етажите и завършва също 
най-отгоре с фронтон. Днес на 
партерния етаж се помещава 
Унгарският културен център. 
Можем да кажем, че на ул. „6 
септември” има значително 
унгарско присъствие – в на-
чалото се намира Унгарският 
културен център, а в края й 
– посолството на Република 
Унгария. Неслучайно повечето 

стари софиянци я наричат Ун-
гарската.

Двайсетте години на мина-
лия век са времето, когато за-
почва усилено строителство 
на кооперативни жилищни 
сгради. През 1928 г. е завъ-
ршена една такава на ъгъла с 
улиците „Славянска” и „6 сеп-
тември”, изградена по проект 
на арх. Георги Овчаров. Тя се 
откроява с архитектурно-худо-
жествените си качества. Над 
южния вход откъм ул. „Сла-
вянска” върху издадена на-
пред бетонна конзола е поста-
вена фигурата на лъвче с щит 
– експресио нистична скулпту-
ра с гротесков характер. Много 
софиянци наричат коопераци-
ята къщата с лъвчето.

Сградата на ъгъла на улица 
„6 септември” и „Ген. Гурко” е 
една от най-ранните и най-
мащабните, издигнати на тази 
улица. Строена е през 1890 
г. от един от най-известните 
български архитекти Никола 
Лазаров в модерния за тогава 
стил нео класицизъм. Използ-
вана е за Министерски съвет в 
края на ХIХ и началото на ХХ 
век.

На улица „6 септември” се 

е намирала и къщата на гене-
рал Паренсов – първият вое-
нен министър на България 
след Освобождението. Когато 
пристига в София през 1879 г., 
руският генерал, поради лип-
са на удобно жилище, си по-
строява неголяма едноетажна 
къща. Интересното е, че след 
като напуска България през 
1880 г., къщата му е откупе-
на не от кого да е, а от княз 
Александър Батенберг и при-
способена за негово жилище, 
като се изгражда още една 
двуетажна постройка. Тук са 
се провеждали и заседанията 
на тогавашния Министерски 
съвет. В т.нар. малък дворец 
князът пребивава около две 
години, до 1882 г., когато е 
завършено преустройството 
на бившия турски конак в дво-
рец. А освободеният малък 
дворец е предоставен за жи-
лище на дворцовия маршал 
барон Ризедел. След абди-
кирането на княз Александър 
Батенберг сградата е откупена 
от държавата, а днес на ней-
но място е Министерството на 
вътрешните работи.

Интересен факт е, че на мя-
стото на днешната градинка 
пред църквата „Свети Седмо-
численици”, където още през 
ХVI век се е намирала Черната 
джамия, изградена през 1528 
г., в края на ХIХ век е имало за-
твор, носещ същото име. 

вите, които със своето вли-
яние, със своята военна и 
икономическа мощ опреде-
лят хода на историческо-
то развитие. И този урок се 

състои в това, че колкото 
и да са силни тези велики 
сили, те трябва да се съо-
бразяват с малките народи, 
които искат своята свобода, 

независимост и обединение.
Защото Берлинският до-

говор с решенията си предо-
предели такова развитие в 
нашия регион, което създа-

Рядка пощенска картичка, изобразяваща възторга на народа в Пловдив след 
провъзгласяване на Съединението и тържествения марш на доброволци от всички 
краища на страната, събрали се да защитят своето дело. Илюстрация: НИМ

Улица „6 септември“ – малка, 
но с голяма история

На ул.”6-ти септември» 7 и до днес се издига къщата на 
предприемача Герчо Бъчваров, а в съседство е жилищен 
кооперативен дом «Роял»

Сградата на Земеделската банка в началото на 30-те години.
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А днес срещу градинката 
се намира едно от първите 
училища в София, строени 
след Освобождението. Исто-
рията на днешното 6-о основ-
но училище „Граф Игнатиев” 
ни връща към края на ХIХ век, 
когато през 1879 г. се открива 
третокласно мъжко училище, 
където през 1912 г. започва 
строежът на нова училищна 
сграда по проект на още едно 
от най-известните имена в 
родната архитектура арх. Фин-
гов. Училището е завършено 
през 1915 г., като главната фа-
сада е решена с три ризалита, 
а входът – с колонада. Учи-

лищната сграда е засегната от 
бомбардировките през 1944 г., 
за да се реставрира и разшири 
отново през 1950 г. 

Запазените сгради са исто-
рическите свидетелства за 
тези, които вече ги няма. Лич-
ните истории, съчетанието на 
старата и новата архитектура 
създават специфичния ко-
лорит и очарованието, което 
днес притежава тази малка, но 
с богата история централна со-
фийска улица. 

Източник  vestnikstroitel.bg/
archive/ 

Красимир Ненчев

подобни, извършили държавен 
преврат и смъкнали законно-
то правителство на царство 
България. Комунистите се 
възползвали от суматохата, за-
грабили властта и наложили за 
цели 45 години кървавия, на-
силствения, разбойническия и 
пр., и пр. комунизъм. Едва след 
1989 г. благодарение на безко-
ристната американска помощ 
България отново стъпва в пра-
вия път.

Но че 9 септември 1944 г. е 
ужасна дата и за Европа - за 
това не се бяха досетили и най-
стимулираните от Джордж Со-
рос български историци.

Какво всъщност стана 
в България 

на 9 септември 1944 г.
Като оставяме настрана 

иронията, ще назовем няколко 
безспорни неща, които се слу-
чиха в България на тази дата. 

Най-важното от тях е: с ре-
шаващата помощ на Съветска-
та армия на 9 септември 1944 
г. се увенча с победа борбата 
срещу фашисткото господство 
в България - така, както две 
седмици преди това с решава-
щата помощ на англо-амери-
канските армии се увенча с по-
беда борбата срещу фашист-

кото господство във Франция. 
Ще отрече ли някой, че за на-
родите на Франция, на Бълга-
рия, а и на другите европейски 
страни победата над хитлеро-
фашизма беше радостно, а не 
ужасно събитие?

На 9 септември 1944 г. 
България се сдоби с анти-
фашистко, отечественофрон-
товско правителство. В него 
имаше четирима комунисти. 
Този факт можеше ли да ужа-
си Европа? Не. През същата 
тази 1944 г. и в няколко други 
европейски страни, прогони-
ли хитлеристките окупатори, 
са формирани правителства 

с участието на комунисти. И 
в създаденото от Де Гол през 
юни 1944 г. задгранично прави-
телство на Франция, а и в след-
ващите две френски правител-
ства имаше комунисти. Това 
нито ужаси, нито учуди някого, 
защото и във Франция, както и 
в България, комунистите бяха 
гръбнакът на Съпротивата и 
след победата заслужено по-
лучиха най-много гласове от 
избирателите.

Друг безспорен факт е, че 9 
септември направи възможен 
Народният съд за фашистки-
те престъпници. Към съдебна 
отговорност в България бяха 
привлечени 21 024 души. По-
вече от половината от тях бяха 
оправдани, а 2730 подсъдими 
бяха осъдени на смърт. Но и 
това не можеше да ужаси Ев-
ропа, защото подобни процеси 
с много повече подсъдими и 
по-голям брой смъртни присъ-
ди имаше в много страни, в 
това число и във Франция.

«От 1944 до 1951 г. офици-
алните съдилища във Франция 
издали 6763 смъртни присъди 
за предателство и свързаните 
с него провинения», се казва 
в книгата «История на Европа 
след Втората световна война» 
от признатия авторитет в исто-
рическата наука Тони Джуд. 
През 2010 г. този негов капи-
тален труд излезе и на българ-
ски като съвместно издание на 
«Сиела» и Соросовия институт 
«Отворено общество» - гаран-
ция, че в книгата не може да 
има нито грам «комунистиче-
ска пропаганда». Напротив.

Джуд пише още: «В Норве-
гия, държава с едва 3 милио-
на население, пред съда били 
изправени всичките 55 хиляди 
членове на основната органи-
зация на пронацистките кола-
борационисти, заедно с още 
40 000 души... В Нидерландия 
били разследвани 200 хиляди 
души, от които почти половина-
та били хвърлени в затвора.»

Присъдите, произнесени 
от Народния съд в България, 
сравнени с присъдите на евро-
пейските съдилища, няма как 
да ужасят Европа. Но може би 
за Европа 9 септември 1944 г. е 
ужасна дата, защото развърза 
в България демона на отмъ-
щението? Факт е, че в Бълга-
рия в дните след 9 септември 
1944 г. без съд са убити много 
хора. Възмездие са получили 
жестоки фашистки палачи, но 
са убити и хора без доказана 
вина. Ала тук отново се налага 
съпоставка със случилото се 
в Европа. Разгръщаме книгата 
на Джуд. Четем:

«В интервала между отстъ-
плението на германските во-
йски и установяването на 

ефективен контрол от страна 
на Съюзническото управле-
ние масовите фрустрации и 
личните вендети довели до 
кървав цикъл на отмъщение. 
Във Франция близо 10 000 
души били убити в хода на 
«извънсъдебното» правораз-
даване... Същото настроение 
се усещало в Италия, където 
наказателните акции и неофи-
циалното отмъщение довели 
до близо 15 000 жертви през 
последните месеци на война-
та, като броят им продължил 
да нараства спорадично поне 
още три години.»

На тази тема Джуд е посве-
тил в книгата си цяла глава, 
озаглавена «Възмездие». За 
мото е сложил следната сен-
тенция на Симон дьо Бовоар: 
«Отмъщението е безсмислено, 
но някои хора нямаха място 
в света, който искахме да по-
строим.»

Като показателна подроб-
ност ще цитирам и още нещо, 
написано от Джуд: «Възмез-
дието не отминало и немал-
ко жени, които «обслужвали» 
окупаторите. Те си спечелили 
циничното определение «хори-
зонтални колаборационистки». 
В дните след победата някои 
от тях били поливани с катран 
и овалвани в пера. Други били 
събличани и обръсвани по пло-
щадите на Франция - често в 
деня на местното освобожде-
ние или непосредствено след 
него.»

В деня на българското ос-
вобождение - 9 септември 
1944 г., чак дотам не се е сти-
гало. Впрочем за съдебното 
и извънсъдебно възмездие в 
България Джуд не привежда 
данни, макар че прави това за 
десетина европейски страни. 
Може би данните за България 
не са го впечатлили особено.

От казаното дотук следва, 
че нито законното, нито неза-
конното възмездие, въздадено 
на фашистките престъпници в 
България, не е в състояние да 
оправдае определението на 9 
септември 1944 г. като дата, ко-
ято може да ужаси Европа.

Коя Европа се ужасява от 
българския 9 септември 1944 
г.?

Европа е разнолика. Европа 
на обикновените хора не може 
да се ужаси от тази дата. 

Как така се получи, че соци-
алистическа България, успяла 
да заеме място сред развитите 
страни, само след две десети-
летия „преход“, започнал след 
1989 г., изпадна до положени-
ето на най-бедната държава в 
Европейския съюз? Има ли ви-
новни за това? Кои са те?

Как цветущи градини и поле-
та се превърнаха в пущинаци, 

а китни села - в мъртвило?
Как така се получи, че от 

крупен износител на плодове и 
зеленчуци България се превъ-
рна във вносител на тъпкани с 
нитрати и пестициди, а неряд-
ко и генномодифицирани про-
дукти?

Как в България се пръкнаха 
най-едрите земевладелци в 
Европа с по милион(!) декари 
земя?

Как модерни заводи, пред-
приятия и пр. държавни имоти 
след разбойническа привати-
зация донесоха в държавната 
хазна жалки проценти от реал-
ната си стойност? Облажилите 
се от този невиждан грабеж не 
са ли известни?

Кой разоръжи, обезкръви и 
разгроми без война Българска-
та народна армия?

Кой ликвидира четири жиз-
неспособни блокове на АЕЦ 
«Козлодуй»?

Кой осуети превръщането 
на България в енергиен и енер-
горазпределителен център и 
се хвалеше за този свой херо-
стратовски подвиг?

Кой осъди на нищета два 
милиона български пенсионе-
ри?

Кой превърна България в 
непривлекателна държава за 
над два милиона нейни граж-
дани, повечето от които в цве-
туща възраст?

Кой разнебити българското 
здравеопазване, българското 
образование, българската на-
ука, българската култура?

Могат безпогрешно да се 
назоват десетки имена. Никой 
няма да бъде побутнат с пръст. 
Защото България е превъ-
рната в държава с мафиотска 
демокрация; държава, в която 
корупцията цъфти и връзва. «В 
България няма сфера, която 
да не е поразена от корупция. 
Прокуратурата и съдът не са 
изключение» - тази вледеня-
ваща констатация направи 
през декември 2012 г. новоиз-
браният главен прокурор на 
България Сотир Цацаров. Ако 
сложи ръка на сърцето си, той 
би трябвало да я повтори и 
сега. И да признае, че докато 
ГЕРБ е на власт, ще бъде про-
вален всеки проектозакон, кой-
то може да доведе до успех в 
борбата срещу корупцията.

При тази нерадостна дей-
ствителност в България датата 
9 септември 1944 г. и днес не 
губи своята историческа стой-
ност. Тя и занапред ще ужа-
сява едни, но ще вдъхновява 
други. Ще зове за бдителност 
срещу фашизма, който съвсем 
не е отишъл в историята. И ще 
бъде символ на неосъществе-
ния, но осъществим идеал за 
по-човечен свят.  www.duma.bg

От стр. 1

Зданието на Министерския съвет, пострадало 
при земетресението през 1917 г.

“Малкият дворец” на княз Александър I Батенберг. Къщата 
е построена от руския генерал Паренсов през 1879 г. 
Откупена е от княз Александър, който живее в нея през 
периода 1880-1882 г., докато тече преустройството на 
Двореца. По-късно в сградата се помещава Министерство 
на вътрешните работи.  Разрушена е в края на 30-те, за 
да отстъпи място на новата сграда на министерството.

Кого ужасява 9 септември 1944?!
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ПРАМАТАРОВА

Над река Требишнице, 
на пет километра от 
Требине се намира 

манастирът Твърдош, кой-
то е посветен на Успение на 
пресвета Богородица. Според 
народните предания, описани 
в Твърдошкия Поменик /12 
в./, манастирът е построен 
през 4-ти век от православни, 
приели християнството с под-
крепата на император Кон-
стантин и майка му Елена, а 
обновлението на манастира е 
станало през 1282 – 1321 г. по 
време на крал Милутин. Но-
вата църква е издигната вър-
ху темелите на трикорабната 
църква от 4-ти век и руините 
й, открити от археолозите мо-
гат да се видят през стъкле-
ния под на храма. 

  Първи писмени свидетел-
ства за манастира Твърдош 
откриваме в Окмоникс /1509 
г./, като книгата е преписана 
от Марко Требинец по поръч-
ка на епископ Висарион.

  За манастира се споме-
нава в Дубровнишкия архив с 
документи от 1501 и 1510 г., а 
през  периода 1562-1577 г. йе-
ромонах Симеон е преписал 
църковните книги и подарил 
на обителта Четвероеванге-
лие, обковано със сребро.  
Фреските в манастира Твър-
дош са от 1517 г.  и са изо-

графисани от дубровнишкия 
живописец Вице Ловров. 
През 16-17 в. в Твърдош са 
живели Херцеговските мит-
рополити. 

  През 17-ти век манасти-
рът Твърдош е бил много 
богат. Херцеговският митро-
полит Силвестър подарява 
на манастира един Законник 
/1615 г./, сребърен кивот и 
обновява облика на храма 
с три големи купола. Хилен-
дарският игумен Иларион е 
подарил на манастира кни-
гата „Лествица”. Сред цен-
ните реликви е и сребърен 
кръст.  През 1630-1635 г. в в 
манастира Твърдош се за-
монашва Стоян Йованович 
с монашеско име Василий. 
Това е Свети Василий Твър-
дошки и Острошки Чудотво-
рец – един от най-почита-
ните сръбски светци, който 
през 1638 г. става Требински 
епископ. Херцеговският княз 
Лука Владиславович дарява 
епископ Василий с Летопис 
за Йован Зонар. 

  Житието на Василий Ос-
трошки е изпълнено с пери-
петии – бил е монах в Русия 
и Света гора, 15 години е жи-
вял отшелнически в пещера 
и от там управлявал епархи-
ята си, скрит от турските по-
робители, които отвеждали 

пленници в робство, опожа-
рявали села, плячкосвали и 
унищожавали църкви и мана-
стири. Населението търсело 
помощта му и той му давал 
утеха чрез молитви и съвети. 
Преживявал сред беди, стра-
дания, заплахи и гонения, но 
останал със своето паство. 
Починал през 1671 г. , а тя-
лото му останало нетленно 
7 години след погребението 
и мощите му били благоуха-
ещи. Положили ги в кивот в 
храма, където се намират до 
днес. Пред кивота с мощите 
се четат молитви за здра-
ве и изцеление, а чудесата 
продължават да се случват – 
утеха и лечение получавали 
болни от епилепсия и менин-
гит.

МАНАСТИРЪТ „ТВЪРДОШ”

  Манастирът  тежко по-
страдал от турските набези 
и няколко пъти е бил разру-
шаван. Монасите  взели дей-
но участие в борбите против 
турското робство и по въз-
становяването на манастира.  
Успели да спасят скъпоцен-
ностите на манастира Твър-
дош / царските двери, икони, 
ръкописни книги, требински-
ят кивот, плащеницата и др./, 
като ги пренесли в манасти-
ра Савина.

  Днес  обновеният мана-
стир „Твърдош” се намира 
сред лозови масиви и има 
собствена винарна с най-ху-
бавото вино в областта. 

  В манастира може да 
се видят още мощи на не-
известен светец – ръката е 

донесена в Твърдош от Еле-
на Анжуска, майка на крал 
Милутин /12-13 в./, мощи на 
мъченика св.Превлак и дуо 
мощи на св.Йосиф от Вели-
кия Метеор /Гърция/. 

 Манастирът „Твърдош” 
днес представлява духовен 
център на древната Светоса-
вска епархия Хумске.
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Биодинамична характеристика на септември 2018 г.

Лунен календар за септември 2018 г. от Димитър Стоянов

Първият есенен месец е 
с основна и важна задача - 
прибиране на получената 
реколта и преработването 
й качествено за очакваната 
тежка зима. Предпостав-
ки има в началните дни на 
Възходяща Луна, макар и 
малко и по-големият пери од 
в края на месеца. Опитът ни 
показва още добри дни за 
консервиране, затова ще ги 
спомемен подробно: 10, 11, 
12, 17 след обяд, 18 - сутрин 
и късния следобяд, 19 сут-
рин и отново следобяд, 22, 
23, 27 до 15 часа и 28.

Дори да има някакви зат-
руднения дните са достатъч-
ни.

Динамичността на  плане-
тите отново е изразителна 
само при Меркурий и Вене-
ра. Всички останали стабил-
но прекарват целия месец в 

отделни съзвездия. Топлина 
от Сатурн, Уран и Плутон и 
светлина от Юпитер. С едно 
събитие е забележим сеп-
тември - есенно равноден-
ствие на 23 в 4:55 часа.

И все пак какви са прогно-
зите?

До 20 септември - истин-
ски, нежни и спокойни есен-
ни дни.

От 20 до 24 - понижаване 
на температурите с хлад-
ни нощи. След 25 още по-
чувствително захлаждане. В 
края на месеца хубави есен-
ни дни.

Това е месецът с най-
много тригони за годината 
- четири топлинни и два - 
земни.

Следете  внимателно про-
мените на импулсите и ги 
спазвайте. 

Препоръчваме отново да 

използваме петте най-добри 
дни за реализиране на го-
товия компост. Подхранва-
ме овошките и подготвените 
лехи за бъдещите насажде-
ния. Особено внимание на 
лехите за кореноплодни и 
цветни растения - които ще 
импулсират Девата и Везни-
те.

В последните дни е добре 
и да приключим с новата 
купчина компост, като след  
разместване и  третиране 
с ЕМ препарат я покрием 
за предпазване от преов-
лажняване при очакваните 
есенни валежи.

До 18 септември, 18 
часа приготвяме препарата 
от лайка и го заравяме в зе-
мята. 

Успех  колеги !

Идва времето Човешката божественост 
да представи божията човечност 

28-ят Събор на 
Общество „Път на 
Мъдростта” постави 

участниците в него, повече от 
всякога, в аурната прегръдка на 

Единението
По време на 28-я Събор на Общество Път на Мъдростта 

цели 6 дни се изсипваше благодатният дъжд на Духовността 
над нашата свещена земя в курортния комплекс Пампорово. 
Почти през цялото време се проливаше обилно енергетичната 
сила на дъжда, на астралната светлина, за да се приближат 
до нас новите вълни, идеи и уроци на Менталния свят. И така 
да се поосвободим от силата на земното притегляне и да се 
възземем към звездите. Така 28-ят Събор на Общество Път на 
Мъдростта, основано и водено от Ваклуш Толев, се превърна 
в един сбор-сборнина́, в една огнена духовна клада и ла-
скаво огнище за изпичането  хляба на мъдростта и на Жи-
вота. Така и с разнообразните си лекции, срещи и иницитиви 
той се превърна в едно всезвучие, сътрудничество и в една 
съгласуваност, нагласена от Вселенския камертон, в която 
все по-властно ще звучи и ще ни води Гласът на Бога, най-
вече вътре в нас, в духовния ни храм, където се съхранява 
Книгата на Живота, написана от Този, Който ни е родил и Който 
ни е вписал в Себе Си. В която и ние ще  можем да пишем и 
да свещенодействаме със служение към всяко боготворение, 
чрез вътрешната си обреченост, чрез Кундалини/Дихание-
то на Бога в нас/. За да преминем един ден и по свещения 
Път към Дървото на Живота, намиращо се в сърцевината 
на Причинния свят, както и към Културата на Единосъщието 
с Бога, към осъществяването на Човешката божественост, 
дадена ни да представи 
Божествената човечност.

В духовния хоровод на 
Събора на Мъдростта 139 
участници, изповядващи 
и симпатизиращи на 
Учението, събрани в 
горницата на Единението, 
за 28 пореден път 
вкусиха от причастната 
нафора на знанието, 
изразиха и голямата си 
преданност към своя Учи-
тел - Ваклуш Толев и с 
напътената от него  вяра 
още от десетия Събор, че 
обгръщащият кислород 
на Мъдростта ще обхване 
социалността. Стига тези, 
които й служат, както до 
сега, продължават да го 
правят с неуморна воля, готовност за работа без себе си, със 
съвест и жертва.

В семинарните занятия подробно се разгледаха и 
дискутираха различните аспекти на основната тема „Пътят на 
Кундалини – доктрината на Живота”. В програмата на Събора 
всеки можеше да проследи и видеопрожекциите със слова 
на Ваклуш Толев под надслов: „Пътят на Боготърсенето“, 
„Бог в човека – борба за истина“, „Човекът – бъдещ Бог и 
бъдеща Вселена“, „Събожникът – същност на Учението на 
Мъдростта“, „Битката между мисъл и откровение“, „Мъдростта 
- предпоставки за нова култура“ и др.

В материалите на участниците в Събора на Мъдростта 
бяха изведени някои акценти, поставени от Ваклуш Толев:

Човекът е един неизбежен бог.
Човекът е Богосезаема необходимост.
Тайната на Съсътворителя е човекът бъдещ Бог и бъдеща 

Вселена.
Божията човечност се освидетелства от Човешката 

божественост.
Съдбата е ликът на Бога у нас, Който иска да се изведе в 

живот.
Вътрешното откровение е силата, с която Творецът  иска 

да му бъдеш съсътворител.
Синът е Премъдростта Божия – вибрационността. Адам е 

енигмата, човекът е тайната. Образът е предопределението, 
а Подобито е Предназначението.

Само съзнанието прави промяната, а силата на Словото 
активира Кундалини.

Само Кундалини, като Дихание на Абсолюта, може да даде 
Път на живота.

Само в Духовната вълна на Мъдростта човек се 
себеосъзнава като богосезаема необходимост.

С благодарността човек се освобождава от отминалите 
богове и реалности.

Духовната революция е вътрешна молитва – битие на 
душевността, на Духа!

Открийте бъднината си в Книгата на Живота!
Лияна Фероли

Лияна Фероли заедно с 
Владимир Павлов
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Пожар – голям пожар 
върху жълтите павета, но 
срещу бушуващите пламъци 
се борят само платени от на-
рода пожарникари. Частните 
собственици не се явяват на 
пожара да бранят от пламъ-
ците скъпата си собстве-
ност… и културните столича-
ни отминават своя паметник 
на културата, не го бранят. 

Защо, защо така?
Защото днес живеем в ХХІ 

век. Години наред, години на 
безумни промени. Знамено-
сец на промяната бе земята 
да се върне на стопаните в 
реалните й граници. Проме-
ните се извършваха не в име-
то на народа, а в името на 
спешно натрупване на част-
ни капитали. Частната соб-
ственост бе канонизирана. 
От много промени страната 
ни рухна въпреки бетонните 
й основи.

И някога имаше пожари, 
имаше пожари, причинени от 
бял е червен терор. Помня 
един такъв пожар в родно-
то ми Либяхово (Илинден), 
Неврокопско. Малодушен, 

страхлив, платен бял теро-
рист подпали къщата на опъ-
лченеца и оранжев гвардеец 
Вълчо Илиев Бабужиев.

Беше по време на велик-
денската задушница, по То-
доровден през нощта на 1924 
година. Селото бе разбудено 
от тревожния черковен кам-
банен звън.

Цялото село се събра край 
горящата къща, озаряваща 
тъмната нощ. Мъже и жени 
пълнеха кофи с вода от Тун-
чевия бунар. Пълните кофи 
се предаваха от ръка на 
ръка от бунара към пожара, а 
празните обратно от ръка на 
ръка, от пожара към бунара.

Паметна нощ! Опълче-
нецът от войната, оранжен-
вият гвардеец Вълчо метнал 
върху раменете си голям кош 
от върбови пръчки, върху 
коша – шарена черга, накис-
ната с вода, от която капят 
капки. В такъв вид ордено-
носецът, героят от Беласи-
ца крачи в огнената стихия. 
Влиза в конюшнята, изоглавя 
коня от яхъра, после – и два-
та вола. Като стрели излетя-

ха опърлените животни, не 
се спряха пред Раздолското 
дере, а хукнаха нагоре към 
„Пъпка” и нагоре към чукари-
те на „Стъргач”.

Ветеранът от Дойран спа-
си живота на коня - на нераз-
делния му другар, на Каржо и 
на Сивата  - на воловете си.

 
С облекчение на сърцето 

посрещна коня и воловете, те 
изчезнаха нагоре в звездната 
нощ из чукарето. „Ами ора-
ча?  Чифчията?” „Ох!”. „Ето 
го и него” - възкликвах глас-
но! Появи се отново с коша 
на раменете. Шарената чер-
га над коша димеше. Искри  
се пръскаха от ръбовете… 
Излезна от огнената стихия, 
отметна защитния кош от ра-
менете си, сякаш и от очите 
му искри святкаха. Посрещна 
го с прегръдка Дана – сестра 
му, последва я Магда – сто-
панката му, Невена – снаха 
му, щерките Ленка, Мария, 
Матина, Велика, синовете 
Илия и Никола.

Ние, малчуганите от кла-
са на Воденов, гледахме със 

Ваш дядо Борис Гърнев, ветеран от войната.
жив. в дом "Илинден",  село Бойково, Пловдивско 

„Свещената” частна собственост –
вчера, днес и утре

затаен дъх героя от Одрин и 
Беласица. Тогава бях на се-
дем години.

Днес при пожарите на ХХІ 
век съм на 97 години. Тогава 
възклик-вах пред подвига на 
опълченеца, бранил с оръ-
жие бащината си земя от све-
товните нашественици над 
Самуилова България. Днес 
пак него боготворя – орача 
от миналото, защото той бе 
реалният стопанин на ко-
нюшнята и на илинденската 
земя. Днес Вълчо – орачът от 
миналия век го няма. Изчез-
на от езика ни думата орач, 
изчезна реалният собственик 
на земята.

Безумният преход в името 
на реалния частен стопанин 
на земята разнищи земята 
ни. От три хиляди аграрни 
маси създадоха 15 милиона 
агро-лехички. Предостави 
дребните, като хамсийки ле-
хички на люде аграрно не-
вежи. Окачиха табели там 
с надписи „Частна собстве-
ност. Забранено е премина-
ването от тук!”, „Имотът се 
продава. Обадете се на теле-

фон…”.
Аграрно невежи млади 

люде заложиха имотите без 
съгласието на родителите. 
Опитаха бизнес да правят, но 
фалираха. Загубиха реална-
та им собственост, загубиха 
и родителите. Месец след 
съобщението от „Заложната 
къща” издъхнаха, напуснаха 
белия свят.

Изчезна любовта към ко-
нюшнята, към егрека и към 
земята.

При пожара на Царските 
конюшни собствениците не 
се появиха. Но след пожара 
ще заведат съдебни дела 
срещу държавата и ще осъ-
дят държавата да плаща. 
Има такава практика в Ев-
ропейския съюз да наказва 
държавата ни за това, че е 
нарушила правата на соб-
ствениците. Следователно в 
името на собственика държа-
вата ни я задължават да пла-
ща.

Вчера не беше така. Ще 
позволим ли и утре да бъде 
като днес? 

"Орач", худ. Пламен Станчев

не СтЪПвАм нА земятА
 
Събудих се. Забравих, че земята ни е кръгла.
Усещам я, когато свят в главата ми се вие.
И често ходя по водата – в окото с мигла.
И често въздуха обхождам и изригвам.
 
Не стъпвам на земята и коленете се не сгъват.
Небесната ми мисия е да живея сто живота.
Да бъда като котките, щурците и пъстървите...
И като птиците, които днес царуват в небосвода.
 
През девет  планини, морета търся брод,
Сменям обувки, параходи, самолети...
И сала вързах на брега, закотвих втория живот.
По пясъка златист ще стъпвам, ще ходя по водата.

             небето 
 
Небето - обърната халба огромна със бира –
пороят се пенеше луд, урочасваше дяволи.
Пияни хлапаци се кискаха, джопаха боси във вира -
от двете страни, под носа им, цъфтяха мустаци.
 
Пороят  замята се, свлече на сляпо пенливи чорапи.
И пясък, и кал се загърчиха – пръснати, вир изподрани.
Реката, приклекнала в пяната, мие нозете си сляпо -
потичат във  близките ниви премътните вади.
 
Небето – продънено беше и нямаше спирка,
а старата  бъчва с  разхлабени обръчи вдигаше гири.
На покрива Господ се киска - щастлив и объркан -
обърнал е халба огромна с божествена бира.

ПоСетИ СтЪПКИ 
 
Посети стъпки – семена в земята.
Снага превита – незатворен кръг.
За всеки смъртен – хляб върху софрата.
Изприда делника си със чекръг.
 
Главата – пита слънчоглед,
клони към залез.
Врабците-спомени
ще изкълвят днес
семките.
Нощта на камъка ще сложи нарез.
И под пръстта
ще продължат седенките.

"На нивата", худ. Златю Бояджиев

Първолета Маджарска
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Интервю на Георги Петров 
с Александър Николов, бивш 
изпълнителен директор  на 
АЕЦ „Козлодуй“

- Господин николов, да поговорим за АеЦ 
„Козлодуй“.

- Да, с удоволствие!
- бихте ли ни казали накратко какво се случва 

в АеЦ „Козлодуй“ в последно време?
- Ще Ви кажа това, което знам. Но дали ще е 

100% истина, не мога да гарантирам, защото на-
ближават 4 години откакто не работя в АЕЦ, макар 
и да следя какво се случва там.

- напоследък в някои СмИ се заговори за 
проб леми с ядреното гориво, за рискови експе-
рименти и пр.

- Добър въпрос. Но няма нищо вярно, поне за-
сега. Няма никакви проблеми с ядреното гориво в 
АЕЦ „Козлодуй“. Няма експерименти, няма рискови 
дейности.

- Как така? Ами договорът с „Уестингхаус“? 
Договорът със Стефан Гамизов?

- Няма договор с „Уестингхаус“. Има обявена 
обществена поръчка, пряко договаряне, на която 
удължиха срока до края на месеца. А договорът с 
Гамизов, по-точно договорът с един консорциум, 
който се представлява от Стефан Гамизов, беше 
някакво недоразумение, което вече е отстранено.

- едно по едно, ако обичате. Разкажете ни по-
подробно за „Уестингхаус“.

- „Уестингхаус“ е име в световната ядрена енер-
гетика. Вярно, че в последните години изпитват 
огромна криза. Купуваха ги, продаваха ги, но „Уе-
стингхаус“ си е „Уестингхаус“. Техният реактор АР-
1000 е може би най- добрата технология, която се 
предлага на пазара, но като всичко ново и авангар-
дно все още не е напълно усвоена. Може би това е 
и една от причините, поради която стигнаха дотук. 
Реакторостроенето е сложна технология, бих казал 
космическа. Реактори и съпътстващото оборудва-
не се произвеждат само от няколко фирми в света, 
а в последно време „действащите играчи“ се броят 
на пръстите на едната ръка. Ще ви е интересно да 
спомена, че преди месец първият АР-1000 вече за-
работи. В Китай. АЕЦ „Санмен“.

- в Козлодуй какво се случва?
- Както вече казах, има обявена обществена 

поръчка, на която удължиха срока до края на месе-
ца. Процедурата на тема „Разработване на Техни-
ко-икономическа обосновка за лицензиране и вне-
дряване на усъвършенстван тип ядрено гориво на 
блокове 5 и 6 на „АЕЦ Козодуй“ ЕАД при работа на 
мощност 3120 MW“. Това не е доставка на ядрено 
гориво, не е и експеримент, както беше написано от 
някои ваши колеги. Вярно е, че така се започва и че 
целта е реална доставка в бъдеще, но аз се съмня-
вам, че ще се стигне дотам. Дори се съмнявам, че 
и сега ще се стигне до договор.

- А Гамизов няма ли да им помогне?
- Нека това да го оставим за накрая. Всички об-

ществени поръчки се съпътстват от т. нар. техни-
ческо задание. В техническото задание възложи-
телят на високопрофесионален език поставя сво-
ите изисквания към потенциалните изпълнители. 
Конкретно това техническо задание е подготвено 
преди повече от година и в него са поставени изис-
квания, на които „Уестингхаус“ не може да отгово-
ри... И „Мерцедес“ да са, когато искаш да доставят 
части за „Тойота“ или БМВ, няма как да стане!

- обяснете по-подробно.
- В техническото задание, което, както казах, 

е подготвено преди повече от година, има изис-
квания за обосноваване на съвместната експло-
атация с руското гориво, по-точно с току-що вне-
дреното в АЕЦ “Козлодуй” гориво тип ТВСА-12, 
експлоатационен опит на референтен блок, вклю-
чително съвместимост със системата за контрол 

и пр. Задачи, които на този етап са невъзможни за 
изпълнение. Не по принцип, а именно на този етап.

- А защо се стигна дотук? защо въобще беше 
обявена тази обществена поръчка?

- Правилен въпрос, но би трябвало да го зададе-
те на изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“. 
Все пак ще опитам да отговоря по следния начин: 
Европейската общност за атомна енергия „Евра-
том“ е поставила условие на България като страна 
членка на Европейския съюз, да създаде условия 
за диверсификация на доставките. Принципно това 
е правилно и би трябвало да доведе до конкурент-
ност и независимост на пазара. Но пътят за реша-
ване на задачата не е този, според мен. „Евратом“ 
изисква диверсификация на доставката в „предния 
край на ядреногоривния цикъл“. Така е написано и 
в точка 1.3. от техническото задание. Това означа-
ва, че АЕЦ „Козлодуй“ трябва да търси различни 
доставчици на т.нар. ядрен материал - обогатен 
уран. В АЕЦ „Козлодуй“ се притесняват, че по този 
начин цената на ядреното гориво, на руското ядре-

 Безопасна ли е 
АЕц „Козлодуй“?

но гориво, ще поскъпне с 20%. Според мен това 
са необосновани притеснения, наложени от някои. 
Напротив, логично е в условията на конкуренция 
цената на обогатения уран да падне. А обогатеният 
уран е основната съставляваща при ценообразува-
нето на крайното изделие касетата.

- Какво стана с договора на Гамизов?
- Няма договор и със Стефан Гамизов. По-точно, 

имаше подписан договор с един консорциум, който 
се представляваше от Стефан Гамизов, но го пре-
кратиха. Според мен това беше някакво недораз-
умение, някаква грешка. Но я изправиха. Случват 
се и такива неща.

- Последен въпрос: безопасна ли е АеЦ „Коз-
лодуй“?

- Разбира се, че е безопасна!!! АЕЦ „Козлодуй“ 
се управлява от екип от знаещи и можещи специ-
алисти.

- благодаря за отделеното време.
- И аз благодаря!

Александър 
Николов, 

бивш 
изпълнителен 

директор  на АЕЦ 
„Козлодуй“



ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници  “Хеликон”, “Сиела”,  “Колхида”, 
“Бард”, “Белканто”, “Нанси”, "Паола", “Букспойнт”, "Български книжици", “Нова епоха”, 
"Елрид", “Книжарницата” и "Малкият принц", както и от книжните борси “Болид“ 
и “Искър“. Книгите можете да поръчате и в нашия интернет магазин: www.
kvantov-prehod.org и да бъдат доставени с куриер на посочен от вас адрес.

■ селскостопански застраховки
■ автомобилни застраховки
■ застраховки на отговорности
■ финансови консултации

ВАШАТА СИГУРНОСТ  
Е НАШЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ!

застраховки 
осигуряване 
финансови 

консултации
0888/ 34-32-15

0886/44-33-44
0899/б55-77-55

НОВО ОТ ОМНИТЕХ ЕООД
МОБИЛНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ: 
ВАДЕНЕ/ЕКСТРАКЦИЯ НА:
- ПОДГРЕВНИ СВЕЩИ 
- ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ 
-ДЮЗИ
- ШПИЛКИ И БОЛТОВЕ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РЕЗБИ НА:
- СВЕЩИ
- ОБТЕГАТЕЛНИ РОЛКИ
- СИЛОВО ЗАКПРЕПВАНЕ
- КАРТЕР

ЕКСПЕРТНИ КОНСУЛТАЦИИ GSM: 0876 577 576
    e-mail: omniteh@gmail.com

АВТО 

ИНСТРУМЕНТИ
www.vdi-broker.com

■ имуществени застраховки
■ застраховки „Живот“
■ застраховки финансови рискове
■ лични застраховки

 За четвърта поредна 
година Издателска къща 
„Новата цивилизация” 
участва на изложението 
„С книга на плажа” в гр. 
Бургас. Изложението на 
книги се проведе от 8-ми 
до 12 август в морския 
град. Организатори на 
фестивала са Община 
Бургас, Експозиционен 
център Флора и Регионална 
библиотека „Пейо Яворов”, 
а сред участниците бяха 
водещи издателства от 
цялата страна. Литературни 

„С книга на плажа” 
отново в Бургас

премиери и интересни 
вечерни събития доведоха 
много граждани и гости на 
Бургас, за да си закупят 
желано четиво, да се 
срещнат с авторите, да си 
вземат автографи и да се 
насладят на съпътстващата 
фестивала културна 
програма.
  Издателска къща „Новата 
цивилизация” на 12 –ти 
август представи новата 
поетична книга на Милена 
Христова „Молитвата на 
Вятъра” със специалното 

участие на поета Пейо 
Пантелеев и актрисата 
Румяна Кралева, а по-късно 
за финал на изложението 
представи музикално-
поетичната композиция 
„Испански ритми” с 
участието на музиканти и 
артисти от София и Стара 
Загора. В необятната тема 
за Испания ни потопиха 
стихотворенията на поетите 
от СНЦ „Артпиерия” – Бургас 
– Мариана Праматарова, 
Евгений Апостолов, Калина 
Вергиева, Константин 

Корадов, Васил Костов и 
Таня Сарандева. Гости-
участници в испанската 
вечер бяха Петър Вангелов 
– пианист и поет, Вили 
Тръпчева  - бивша солистка 
на Старозагорската опера, 
Мая Венева – сопран, 
Николай Захариев – тенор, 
Пламен Петров – цигулар 
и поет и Зорка Павлова – 
перкусии и ударни, които 
изпълниха прекрасни 
испански мелодии и арии в 
съчетание със стихове за 
морето, любовта, лагуната, 

пасо добле, коридата и 
виното. Много емоционална 
вечер с многобройна 
публика и възторжени 
отзиви!
  Издателска къща 
„Новата цивилизация” 
изказва благодарност 
на организаторите, 
участниците и гостите 
на изложението „С книга 
на плажа” - Бургас  за 
съпреживяните красиви 
летни моменти. 

КВАНТОВ ПРЕХОД 


