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Това решение беше взето 
вчера, 25.09., на заседание 
на IV конгрес на ПП “Русофи-
ли за възраждане на отечест-
вото”, което се проведе в с. 
Мрамор, София.

Беше приет доклад на НПС 
и доклада на Общопартийна-
та контролна комисия. Бяха 
освободени от отговорност 
старите членовете на НПС и 
избрани нови ръководни ор-
гани на партията.

Основните теми, дискути-
рани на Конгреса, бяха свър-
зани с настоящата политиче-
ска обстановка в страната, 

ПП „РУСОФИЛИ ЗА 
ВЪЗРАЖДАНЕ НА 
ОТЕЧЕСТВОТО“ издига 
Николай Малинов за 
президент и ще се 
яви самостоятелно на 
предстоящите избори

както и предстоящите задачи 
пред партията в новия поли-
тически сезон.

“На прага сме на трети 
поред за тази година парла-
ментарни избори. Вече пети 
месец парламентарно пред-
ставените партии не могат да 
излъчат правителство. Поли-
тическото безсилие обаче не 
е плод на различни визии за 
развитието на България. Без-
плодността на два парламен-
та я дължим на конюнктурни, 
тясно партийни и личностни 
сблъсъци. Никоя от партиите, 
прескочили 4%-ната бариера 

на изминалите два избора, 
не поставя под въпрос нито 
колониалния статут на стра-
ната ни, нито икономическа-
та и финансовата политика, 
водещи до най-големите не-
равенства и до най-голямата 
бедност в ЕС, нито опасна-
та за бъдещето ни външна 
политика на България“, ко-
ментира Николай Малинов, 
председател на партията.

В дискусията взеха участие 
видни експерти като проф. 
Нако Стефанов, д-р Атанас 
Панчев,  проф. д-р Иван Пен-
чев, Лазар Мурджев, доц. Ва-
лентин Вацев.

ПП “Русофили за възражда-
не на Отечеството” ще се яви 
самостоятелно на предсто-
ящите избори.

“Ние сме на политическата 
сцена, за да поставяме въпро-

са за диалога между Изтока и 
Запада, за жизненоважното 
за България сътрудничество 
с Русия, за цивилизационния 
избор, направен от българ-
ския народ преди 1200 годи-
ни, за заплахите пред Мира, 
които създава агресивната 
евроатлантическа геополити-
кa“, допълни Малинов.
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Реалистичният модел
на политическото 

време-пространство е 
геоцентричен и се различава от 

линейното подреждане
Проф. дтн. Румен Каров  

Обобщение на тема 
„МОДЕЛИРАНЕ НА 
ПОЛИТИЧЕСКОТО 
ПРОСТРАНСТВО“  

Дискусионен младежки клуб
Отново Правителството е служебно, отново ще 

има избори, отново ще има нова партия на Про-
мяната, дотук нищо ново в разконцентрираното 
моделиране на полититическото пространство и 
веднага започна демагогията на партии и социоло-
зи - как се развивала демокрацията. Забравиха ли 
,че наѝ-развитите демокрации имат неголям броѝ 
партии,за да бъдат ефективни. Сега партиите на 
Промяната щели да започнат да се коалират. На 
калпавата ракета Космосът ѝ пречи!

   Николай Малинов 

ЩЕ СЕ ЯВИМ КАТО 
КОНТРАПУНКТ НА 
ВАКХАНАЛИЯТА И 
ПРОСТАЩИНАТА

Интервю с Николай Малинов 
на Снежана Иванова в предаването „12+3“, 
БНР, 28.09.2021

„Това, което ни отличава от другите, е, че на 
каузите, с които говорим за мир и сътрудниче-
ство, симпатизират и леви, и десни хора. Смятам 
за успех това, че ще се явим като контрапункт на 
тази вакханалия и простащина, които царят“. 

Владимир Костов

СТРЪМНИЯТ ПЪТ 
НА БЪЛГАРСКАТА 
НАДЕЖДА

Сегашната криза, живяна от 
българското общество, е в 
основата си следствие на краха 
на тези „идеални проекти“ за 
глобално управление на света от 
една доминираща сила
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– Поетапно излизане на Бъл-
гария от агресивната и обслужва-
ща само американски интереси 

НАТО и изграждане на евразийска система за си-
гурност;

– Отказ от чуждо военно присъствие в страната 
ни;

– Превръщането на България и Черно море в 
“Зона на мира” и зона за свободна търговия;

– Възстановяване на уважителни и конструктив-
ни взаимоотношения с нашата цивилизационнa се-
стра Русия;

– Присъединяване към тези сили, които се борят 
Европейският съюз да се превърне в съюз на суве-
ренни нации;

– Възстановяване на българските права над 
подземните богатства на България

– Активно участие на държавата в икономиче-
ските процеси в страната ни;

– Борба с огромните социални неравенства чрез 
друга данъчна и социална политика;

– Рестартиране на проекта АЕЦ “Белене”;
– “Не” на “Зелената сделка”!
– “Не” на задължителната ваксинация!
“Николай Малинов е лицето на партията, вече 12 

години е успешен председател на НД „Русофили“, 

ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ 
НА ОТЕЧЕСТВОТО“ издига Николай 
Малинов за президент и ще се яви 
самостоятелно на предстоящите избори
добре известно лице в България и чужбина, изра-
зител на желанията на голяма част от българския 
народ за опазването и развитието на добрите отно-
шения с Русия”, допълни Валентин Григоров – гла-
вен секретар на партията.

ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ 
започва и номинации за вицепрезидент и кандида-
ти за народни представители в партийните листи 
по райони.

В заключение, делегатите се поздравиха с ус-
пешно завършилото дело след 11 месечни усилия 
за това името на партията да бъде променено от 
„Възраждане на Отечеството“ на „Русофили за 
възраждане на Отечеството“.

По този повод доц. Валентин Вацев заяви:
„Със самото си съществуване „Русофили за 

възраждане на Отечеството“ променя структу-
рата на българското поли тическо простран-
ство. Това не е партия като всички други.  От 

гледна точка на своето съдържание „Русофили за 
възраждане на Отечеството“ е качествено ново 
явление в българския политически живот. Това е 
културно-исторически  и геополитически съюз, 
обединяващ целия политически спектър. Без да 
се неглижират различията по оста ляво – дяс-
но, милеейки за България, „Русофили за възраж-
дане на Отечеството“ напомнят, че България и 
Русия са в един и същ цивилизационен блок и че 
за България е по-добре да бъдат запазени добри-
те отношения с Русия“. Освен това той добави: 
„Това не е проруска партия, това е пробългарска 
партия, която мисли за доброто на България и 
тази мисъл обединява леви и десни хора. В този 
смисъл няма да е вярно да се каже, че няма ляво 
и дясно в партията. Напротив, има, но те общу-
ват естествено и свободно помежду си, обедине-
ни от общи виждания относно българо-руските 
отношения“, поясни той.

 Първан Симеонов: 

Времето на Борисов 
преминава в това 
на Радев, при ГЕРБ 
ще има ефект на 
махалото
„Слави Трифонов спадна, затова ГЕРБ се оказа 

самотен на първото място. На сметката на Сла-
ви Трифонов се записа невъзможността да съста-
вят правителство. ГЕРБ не расте, конкуренцията 
му е спаднала. При ГЕРБ ще има ефект на махоло-
то“. Това каза социологът Първан Симеонов. Социо-
логът смята, че президентът Румен Радев в момента 
е създал своя политическа мрежа и целият полити-
чески процес се завърта около него. „Това е шанс, 
но и предизвикателство. От времето на Борисов 
преминаваме във времето на Радев“.

„Тук има два подхода. Старомодният на БСП, 
които казват „те ни цепят“. Другият е на ДБ, кои-
то казват, че те са техни потенциални партньо-
ри. ДБ са осъзнали един от най-важните уроци на 
съвремието ни - бъдещето в политиката е в мре-
жите, а не в монолитните и йерархизирани струк-
тури. Може би ДБ силно ще пострада от появата 
на Кирил Петков и Асен Василев“.

Димитър Аврамов: 

Трябва да се намират 
компромиси в полза 

на хората, така че 
България да не 

прилича на гето на 
Европейския съюз

Председателите на партии се държат 
като племенни вождове на африкански 

племена и всеки настоява, че трябва да 
стане на неговото, изтъква политологът

„Председателите на партии се държат като 
племенни вождове на африкански племена и все-
ки настоява, че трябва да стане на неговото. И 
ГЕРБ, и ИТН имат своя истина, искат тя да бъде 
наложена, всяко мнение се посреща радикално. В 
такава ситуация е естествено, че хората са по-
ляризирани към всичко, независимо дали е нещо 
ново, или е нещо старо“. Това каза пред БНР поли-
тологът Димитър Аврамов.

Според него проблемът на ГЕРБ и ДПС е, че са в 
политическа карантина. „ДПС има стратегически 
проблеми, партията е нарочена за флагман на ко-
рупцията. ГЕРБ се опитват да разчупят модела, 
но засега неуспешно, явно не знаят как“.

В предаването „Политически НЕкоректно“ Авра-
мов допълни: „Важно за нас като общество е да 
не попадаме като заложници в корпоративните 
войни на този или онзи политически олигарх и на 
неговите партии. Важно е, че каквото и да се слу-
чи – дали има някъде акция, накрая българските 
държавни институции се свиват и продължават 
да обслужват интересите на олигарси и на част-
ни интереси. Важно е през тези избори да се про-
изведе състояние, в което да се намират разумни 
компромиси в полза на хората, да бъдат напра-
вени стъпки, така че България да не прилича на 
гето на Европейския съюз“.

По думите на политолога е време избирателите 
да гледат рационално и след изборите цялото об-
щество да осъществи огромен натиск над партиите 
в парламента да разговарят конкретно за политики 
и проблеми, а не за разпределяне на постове и кой 
какъв ресор от държавния бюджет да яхне и да за-
почне да го точи.

Говоренето в „аз“ форма трябва да приключи, ка-
тегоричен е Аврамов и подчерта, че успешният мо-
дел на развитие е винаги по средата.

От стр. 1

По думите на социолога е приключил най-яркият 
етап от съществуването на ИТН. „Те вероятно ще 
запазят позиции, но падането може да е свободно, 
защото нямат твърда основа, нямат структури. 
Хората могат да се влюбят в други. Не ми се виж-
да, че Слави Трифонов, Кирил Петков, Асен Васи-
лев са явление от онзи мащаб на Сакскобургготски 
и Борисов“.

Първан Симеонов поясни, че през последните сед-
мици т. нар. партиите на статуквото отново са започ-
нали да звучат като приемливи опции.

„Огромната грешка на протестните партии е, 
че надцениха революционните желания на българи-
те. А се оказа, че българите дават сложен ребус, 
който трябва да се решава с диалог“.

„Обществото в България се разделя на хора, 
които имат отношение към ваксините, и на хора, 
които нямат такова. Не са малко хората у нас, кои-
то имат имунитет и то от преболедуване. Около 
2,5 млн. българи са прекарали вируса. Има 1,3 млн. 
завършили цикъла на ваксинация. Това означава, че 
имунитетът у нас не е малък. Групата, която каз-
ва, че няма да се ваксинират, включва млади хора 
и хора от по-маргинализирани слоеве, тоест она-
зи част от обществото, която поради социална 
предразположеност не може да развие култура на 
превенция“.

По думите му социалната структура на обществото 
обуславя проблема – много голяма разслоеност, мно-
го голяма маргинализация, а това обикновено води 
до безпросветност. „Последицата е ниското дове-
рие във властта. Но това е последица от начина, 
по който живеем. Когато се живее в общество на 
бедност, това поражда постоянно ръмжене към 
системата. Когато тази система ти каже да се 
ваксинираш, ти ѝ казваш да си гледа работата... 
Колкото повече казваме на обществото, че е тъпо, 
толкова повече се влошава проблемът“.

Това каза пред БНР Николай Малинов, който е издигнат от партия „Русофили за възраждане на от-
ечеството“ за кандидат-президент. Партията ще се яви самостоятелно на парламентарните избори.

Традиционните ценности – силна държава и многополюсен свят, мир и сътрудничество между Из-
тока и Запада. Това са приоритетите партия „Русофили за възраждане на отечеството“.

Николай Малинов: "Потвърждава се усещането, че русофилството има нужда от партийно над-
граждане!"

В предаването „12+3“ той допълни: „Който и да бъде избран за президент, той ще се нуждае от ле-
гитимация и в обществото, и в чужбина, че неговите опоненти са били от русофили до русофоби, 
от фашисти до антифашисти“.

Ще се явим като КОНТРАПУНКТ 
на вакханалията и простащината

Николай Малинов: 

От стр. 1
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Те се опитаха да вкарат мо-
дел, коѝто заобикаля левите 
сили в лицето на гравитацион-
ния им геоцентър, Парламента-
рен представител за социална 
политика, доказал мястото си за 
Промяна на модела на управле-
ние като достоѝна Опозиция.

Опитаха се да се подредят в 
линия в Космоса на политиче-
ското Време-пространство, но 
не са осъзнали, че има от дълго 
време гравитационни сили, така 
че независимо от големината 
си новите сили, докато добият 
необходимата плътност, оста-
ват орбитални. И новият про-
ект няма плътността на черна 
дупка,за да привлича от дясно 
на Центъра,от ляво на Центъра, 
а в Центъра да счита, че стои 
Статуквото без гравитационна  
мощ за Промяната. Ако е така, 
ще бъде фалшив модел.

Реалистичният модел на по-
литическото Време-простран-
ство е геоцентричен и се разли-
чава от линеѝното подреждане.

Искаме или не, имаме в 
близост до Центъра на поли-
тическото пространство две 
сравнително устоѝчиви във вре-
метополитически сили и това 
ни доближава до развитите де-
мокрации, предвид заложено-
то разконцентриране - едната 
сила малко вдясно, бивши уп-
равляващи] другата сила малко 
вляво - бивша Парламентарна 
опозиция, част от т. н. от ИТН 
„Статукво“. Останалите полити-
чески сили,независимо от под-
реждането им от изборите,са в 
кръгова орбита  около Центъра. 
Доказателството е, че дали са 
Статукво или не, дали са вре-
менно първа сила,това не ги 
прави вече устоѝчива гравита-

Кризата – политическа, икономическа, социал-
на – която българското общество преживява, не е 
следствие само от последните 2-3 години. Или от 
десетилетието управление на ГЕРБ.

Тя е логичен резултат от поредица, кои погреш-
ни, кои престъпни, действия на българския поли-
тически елит и на разнопосочни чужди фактори в 
последния век.

Наивно е да се надяваме, че едни избори – та 
били и 2 в 1 – биха могли с резултата си да из-
мъкнат българското общество от кризата и го 
поставят да стъпи на една „чиста земя“. Според 
позицията на мнозинството гласоподаватели, из-
борите може да задълбочат кризата. Или – да се 
надяваме и да се стремим към това – може да от-
ворят врата към постепенното ѝ преодоляване в 
периода след тях.

Кипящият от съперничества и противоречия из-
минал век е жив в паметта ни. Но има в него една 
постоянна тенденция, която нито в хода на годи-
ните, нито сега, съумяваме, като българско обще-
ство, да осъзнаем и почувстваме. И оттам – да я 
назовем, за да се опитаме да я преодолеем. Или – 
то ще бъде неминуемо дълъг път – да започнем да 
я преодоляваме. Не само на думи. Но с истински, 
т.е. ефикасни, дела.

Имам предвид отсъствието на последователна, 
в мисъл и действия, българска национална цел и 
политика.

Разбира се, през всичките тези години и упра-

СТРЪМНИЯТ ПЪТ 
НА БЪЛГАРСКАТА НАДЕЖДА

вляващи, и опозиция, и леви, и десни, и всякак-
ви постоянно споменаваха България, българско-
то общество, съставяха дори от време навреме  
национални програми по разни теми. Биеха се в 
гърдите по протоколни и други поводи в името 
на българския патриотизъм. Но никой не си поз-
воляваше да каже ясно, че българска национал-
на политика няма. И че това, което играе роля на 
такава, е в същината си определяно и „сваляно 
за изпълнение“ у нас, от така наричаните „голе-
ми“ – Русия /СССР/, САЩ, ЕС /Германия, Франция, 
Великобритания и т.н./, Китай /отскоро/.

Така бе при режима до 1989. 
Така бе и в годините след това. 
При управлението на комунистите до 1989 и при 

преименувалите се комунисти по-късно. Така бе и 
при всичките политически комбинации, следвали 
се през последните три десетилетия. 

Само неофициалният, но реален ранг на чужди-
те посолства в София, се променяше. За нашата 
българска съдба то надали имаше значението, 
което ни се искаше. Защото в никой момент не се 
определяше от някаква грижа за България, а бе 
само отражение на процеси във високите сфери 
на геополитиката.

Много от това „наше послушание“ се дължеше 
на установени престъпни зависимости между „по-
редната чужда сила“ и българските политици от 
всички цветове. Но имаше и нещо по-дълбоко и 
по-опасно за нацията ни в нашето собствено съз-
нание. Имам предвид установилото се още след 
освобождението от турско робство, убеждение, 

че вместо да търсим да разберем и да се опрем 
на преживяното в собствения ни исторически път, 
трябва да гледаме примера на „големите“ и „на-
предналите“ – било то „богатите и напреднали“ 
европейци и американци, било то „освободилите 
ни, големи и богати“ руснаци . Не бяхме само ние,  
българите, „подведени“ в тази посока.

Големите сили се надпреварваха да лансират 
платформи и виждания за уреждане под тяхно 
господство на един идеален свят. Нима бе дру-
го проектът, издигнат като знаме за завладяване 
на света от Съветския съюз и Коминтерна? Или 
за подчиняване на света на хитлеристкия Трети 
райх? Или за преустрояване на всичко по калъпа 
на американската демокрация? И множеството 
по-малки по ранг като България бяха завличани в 
тези амбиции, всяка със свое „интернационално“ 
покривало. България не бе отмината от никоя от 
посочените „авантюри“.

Сегашната криза, живяна от българското об-
щество, е в основата си следствие на краха на 
тези „идеални проекти“ за глобално управление 
на света от една доминираща сила. И заражда-
нето на надеждата, че спасението може да бъде 
извоювано, само в сътрудничество между нации-
те. Опряна всяка на добре разбрано и с любов и 
признателност развивано собствено историческо 
наследство.

Няма как да стане без големи усилия и жерт-
ви. Но е единственият път, който носи надежда за 
България.

Източник: epicenter.bg

От стр. 1

От стр. 1 Реалистичният модел на политическото 
време-пространство е геоцентричен и се различава от линейното подреждане

Обобщение на тема 
„МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО“  

Дискусионен младежки клуб
ционна сила,защото тяхната 
визия,техните послания, техни-
те водачи,сътрудници, не са се 
утвърдили във времето.

Затова те ще бъдат орби-
тални сили с шанса да се пре-
върнат в гравитационни.Това 
показа и практиката - ИТН, ДБ, 
ИБГ се оказаха несъвместими, 
въпреки че са в орбитата на 
Промяната,защото ИТН нямат 
капацитет и личности за грави-
тация.

Явно представата им за мо-
дел е само линеѝна, като в кас-
тинг - спечелилият първото мяс-
то с нищожна преднина взема 
наградата, другите не са инте-
ресни вече. Сега вождът на ИТН 
ще  спряга живия език да опра-
вдава партията, без модели, без 
математика, без юридически 
аргументи, без социална визия. 
И все пак, едната сила вдясно 
от Центъра, загуби доверието 
на всички останали,известно 
време няма да управлява, но 
другата вляво от Центъра - дъл-
го време работеше  усърдно за 
промяна на модела на управле-
ние, благодарение на подготве-
ните млади кадри и личности с 
опит. Колкото и да я неглижи-
рат, че не е сила на Промяна-
та, тя единствена показа, че е 
коректна сила на Промяната и 
заслужава мястото си на утвър-
дена гравитационна сила в гео-
центричния модел.

Новият политически проект с  

послание с десни инструменти 
да постигне леви цели явно ще 
се бори за Орбита около Цен-
търа, но БСП ще използва мяс-
тото си на гравитационна сила 
и ще насочи леви извънпарла-
ментарни и десни стрели в една 
посока - като изиграе ролята 
си на Център и Координатор за 
социална политика и реформи 
за Промяна на България. За да 
има голяма гравитационна сила 
в съответствие с геоцентричния 
модел, вътре силно концен-
трирана, вплътнена като Чер-
на дупка или по-красиво - като 
Квазар, координацията трябва 
да е около Центъра, а друг е 
въпросът за уплътняване с де-
сни, леви, центристки сили и 
инструменти за постигане на 
Обществената цел за социална 
политика и реформи за Промя-
на на България.

В потвърждение на модела, 
трябва да се подчертае, че де-
фицитът на опит и знания не 
може демагогски да се скрие зад 
твърдения, че Суверенът така 
искал.Суверенът даде шанс 
на десните сили на Промяната 
многократно,те сами стигнаха 
до извода, че трябва целите им 
да са леви, но краѝно време е 
да стигнатдо елементарното, че 
не може за левите цели да се 
заобикалят Парламентарните 
и Извънпарламентарните леви 
сили с представител в Центъра. 
Не случаѝно започнаха много 

бързо да се менят посланията, 
че леви и десни не е раздели-
телна линия, а почтеност и не-
почтеност да бъдат такава. Че 
коя партия или коалиция ще 
има непочтени послания? Друг 
е въпросът за средствата и по-
литиката на практика,но това 
изисква време и доказване. 
По-точната ЛИНИЯ НА ВМЕСТ-
ВАНЕ в Геоцентричния модел 
на политическото Време-прос-
транство може да бъде: ХАР-
МОНИЧНА ли или нехармонич-
на е партията или коалицията.

Точно новите партии на Про-
мяната показаха на практика, 
че са нехармонични за разлика 
от партията на Промяната от 
Статуса - БСП и неѝните коали-
ционни партньори, които са вече 
хармонични сили, извървяха са-
мите те  дълъг път на промяна, 
доказват, че отношенията им 
към десни и леви са хармонич-
ни и могат да са равностоѝни за 
гравитация на леви и десни, в 
това число и с левите сили, ос-
танали извън парламента. 

На последните избори на 11 
юли се яви нова лява коали-
ция, която включваше бившия 
премиер на България – Жан 
Виденов и партията на българ-
ските русофили „Русофили за 
възраждане на Отечеството“ с 
председател Николай Малинво. 
Няма как да не се забележи, че 
тази нова коалиция даде заявка 
да играе по-нататъшна роля в 

политическия живот на Бълга-
рия.

Българите в голямата си 
част са русофили. Ако парти-
ята на българските русофили  
„Русофили за възраждане на 
Отечеството“ издигне свой кан-
дидат за президент в лицето 
на своя председател Николай 
Малинов на предстоящите пар-
ламентарни и президентски из-
бори на 14 ноември, има веро-
ятност да направи добър резул-
тат, защото ще бъде коректив 
както на левия кандидат Румен 
Радев, така и на кандидата на 
ГЕРБ.

Партията на българските ру-
софили „Русофили за възраж-
дане на Отечеството“ може да 
заеме позиция като центристка 
нова сила и да играе ролята на 
балансьор в новото Народно 
събрание.

Геоцентричният модел на 
политическото ВРЕМЕ-ПРОС-
ТРАНСТВО дава възможност за 
реалистична преценка на гра-
витационните и хармоничните 
способности и заслуги на пар-
тиите и коалициите спрямо дру-
гите политически сили,в това 
число и присъединяване и на 
по-малките хармонични партии 
и коалиции за социална поли-
тика и реформи за Промяна на 
България.

Всички са Деца на Отечест-
вото !
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Доц. Вачкова за договора от 480 г., който 
доказва, че българите сме имали държава 
още преди 681 г.
България е съществувала поне 200 години 
преди 681 г. Това ще учат от новото 
помагало по история „Моята България“ 
децата след 5 клас.

В наши дни стават все по-добри разчитания 
на историческите извори и все повече уче-
ни започват да говорят за автентичната 

българска история, неповлияна от въздействието 
на различни фактори и чужди школи. Българската 
академия на науките има специален сайт, на който 
могат да се видят различни извори, а историците 
имат свободата да публикуват изследванията си, 
свързани с тях. Това коментира в интервю за Да-
рик радио доц. д-р Веселина Вачкова от Института 
за исторически изследвания на БАН и директор на 
историческия музей в Перущица. 

Тя е и съавтор на новото учебно помагало,  което 
представя на широката публика  интересни факти 
за историята на народа ни, от праисторическата 
епоха по българските земи до рухването на тотали-
тарната система у нас. Някои от  доказателства се 
публикуват за първи път. Учебното помагало се из-
дава  от Фондация Българска Памет и издателска 
група „Просвета“, по идея на Д-р Милен Врабевски.

Немският романтизъм създава ореола на ве-
ликата гръцка цивилизация, от там и на великата 
римска цивилизация, така всички цивилизации 
преди тях остават в сянка – това са тази на траките 
на Балканите и на етруските племена  на Апенин-
ския полуостров. Така доц. Вачкова отговори на въ-
проса, защо темата за цивилизацията на траките е 
табу, както и фактът, че те са имали писменост. 

Палеобалканската писменост е със сигурност 
най-старата. Тя предшества познатите Линеар А, 
ползван на о. Крит  и Линеар Б. Вече никой не ос-
порва и съществуването на Библията на бесите, 
уточни тя. Гръцките извори обаче са тези, които ни-
кога не забравят да споменат, че писмеността им 
не е дадена от финикийците, а от траките. Факт е, 
че Свети Йоан Златоуст проповядва на тракийски 
език, а Константин Кирил Философ, в своята реч 
в защита на славянската писменост, също избро-
ява  създателите  на гръцката азбука – всички те 
са древни тракийски мъдреци, твърди доц.  Весе-
лина Вачкова.  Редица изследователи доказват как 
се развива писмената система на нашите деди до 
времето на Светите братя Кирил и Методий. Спо-
ред нея съвременните жители на България, несъм-
нено сме потомци на траките – факт, който дълго 
се неглижира от науката у нас.  В новото учебно 
помагало не пише, че траките  са „претопени“ от 
прабългарите и славяните, както сме учили поко-
ления българи.

Доц. Вачкова изследва и разпространението на 
ранното  християнството в България. Още в първи 
век след новата ера на територията на днешна-
та държава са съществували няколко апостолски 
църкви. Известни са в Одесос на св. Апостол Ан-
дрей, в Августа Траяна, във Филипопол и Сердика, 
където е апостол Св. Климент, станал по-късно из-
вестен като Климент Римски.  

По повод хипотезата на някои изследователи, 
че Апостол Павел е извършил едно от първите по-
кръствания във водите на река Марица, доц. Ва-
чкова заяви, че много е възможно в изворите да 
се споменава наистина Филипопол, а не гръцкият 
град Филипи, тъй като апостолите в първите веко-
ве на новата ера са посещавали големите градове 
в древността. 

Има данни, че първата християнска община 
на територията на днешен Пловдив, е създадена 
между 30 – 54 г. и апостол Ерм е първият епископ 
по тези земи.  

Новото издание разкрива и още един сензацио-
нен факт. Има запазен договор от 480 г., подписан 
между българския цар Божан и един от най-из-
вестните ранни източноримски императори Зенон. 
Според гръцкия историк Йоан Антиохийски  Зенон 
извикал българите за съюзници (ок. 480 – 1 г.) сре-
щу готите, които по това време опустошавали тра-
кийските градове. Тази година е важен маркер за 
историците, по който трябва да се преразгледа и 
времето, което се определя за начало на българ-
ската държава, категорична е доц. Вачкова.  За 
признаване на една държава  в древността често 
се счита годината на политически или военен дого-
вор, която тя сключва с някоя от великите сили  в 
даденото историческо време (в този случай – с Из-
точната римска империя – Византия). В потвържде-
ние на тезата, че държава на българите има преди 
681 г., са и изображенията на карти от V и VI век, 
които показват ясно провинция България. През 681 
година, когато официалната история смята, че е 
образувана българската държава, се провежда VI 
- ия Вселенския събор в Константинопол по повод 
ерестта на монофизитите. Този събор утвърждава 
и православното учение.  През 681 г. се  състои и 
битката при Онгъла, при която, както всички сме 
учили, водената от Константин IV Погонат 40-хи-
лядна византийска армия е разгромена и импе-
рията е принудена да подпише мирен договор, по 
силата на който „се задължава да плаща годишен 
данък на новата българска държава“.

НАРОДЪТ, 
който имаше всичко!

 Като византолог доц. Вачкова доказва и теза-
та, че византийските императори Лъв I Бес, Мак-
симин Трак, и Константин Велики имат тракийски 
произход. За Максимин Трак всеки любител на 
историята е чел, че той не е имал знатен произ-
ход и неслучайно се нарича Тракиецът, а според 
изследователката, не е случайно и името на Лъв 
I Бес. Известно е, че имената на римските импе-
ратори са подсказвали техния произход, а едно от 
най-известните тракийски племена по нашите земи 
са бесите.  

Това означава, че в известен период от история-
та, може да говорим за Тракизация на Рим, а не на 
романизиране на Тракия и Балканите, коментира 
историчката. 

Освен с научни факти и оригинални исторически 
извори, читателите на „Моята България“ ще могат 
да видят и много автентични снимки, карти, изо-
бражения и рубрики.

Още любопитни информация за историята на 
България, може да чуете от прикачения звуков 
файл. С доц. Д-р Веселина Вачкова разговаря 
Искра Койчева. Въпросите към изследователя от 
Института за исторически изследвания на БАН са 
свързани и с лично изследване на главния редак-
тор на Дарик Пловдив Лалка Златанова за най-ста-
рата история на Пловдив и интересни факти, свър-
зани с цивилизацията на траките.

Източник: Darik News

Тракийското 
писмо
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Построените от Колю Фиче-
то най-малко 4 големи моста, 
12 църкви, джамии, много ха-
нове и къщи из цяла Северна 
България са наследството, 
оставено от гения, живял през 
ХIХ в. Ако някому това се сто-
ри малко, нека не забравя, че 
по онова време майсторското 
свидетелство се получава-
ло след 30 години в занаята. 
А Колю Фичето дори е бил 
„първомайстор“ - титла, коя-
то се давала в изключително 
редки случаи. Ако се двоумим 
как да го определим - като ар-
хитект, инженер, ваятел, няма 
да е грешка да кажем, че този 
изключително талантлив чо-
век е обединил всичките. Арх. 
Явор Банков писа преди вре-
ме, че Колю Фичето е един от 
големите майстори на евро-
пейския романтизъм.

Никола Иванович Фичев, 

който сам наричал себе си 
Колю Фичето или Фичоолу, 
е роден през 1800 г. Черпим 
сведения за живота му най-
вече от невероятни анекдо-
ти, за чиято достоверност 
единственото доказателство 
е това, което ръцете му са 
успели да сътворят. Защото 
един истински майстор върви 
след ръцете си.

Останал сирак тригоди-
шен, той учил занаята при 
тревненски майстори. От ал-
банци се научил да дяла ка-
мък, а „тайната“ на църквите 
и мостовете му открили бра-
циговци. Когато на 36 г. бил 
признат за майстор, се пре-
селил да живее в Търново, 
където останал до края си. 
Получил майсторство твърде 
рано, при строежа на църк-
вата „Св. Никола“ - майстор 
Иван Давдата се разболял и 

Фичето довършил строежа. 
Когато пък приемали строежа 
на свищовската църква „Св. 
Троица“ - сред най-хубави-
те, строени по онова време, 
турските власти, независимо 
че ставало дума за христи-
янски храм, наредили да има 
почетен караул. Струва си да 
обиколим неособено отдале-
чените един от друг градове и 
да видим мостовете на Колю 
Фичето.

Старинният дъгов мост над 
р. Росица при Севлиево е 
първото строено от майстора 
голямо инженерно съоръже-
ние. Започнал го през 1857 г. 
и го завършил на следващата. 
Бил дълъг 110 м и имал седем 
отвора. Изградил го от камък. 
Нечуваното наводнение през 
1897 г. само го повредило. 
Това, което не успяла да на-
прави стихията, свършили хо-

рата. При ремонта през 1924 
г. го продължили с още 80 м 
от бетон. През 1940 г. местен 
инженер „изправил“ гърбава-
та му форма, от всичките му 
страни сложили лъвове и го 
павирали. Тогава го нарекли 
„Лъвов мост“.

Има непотвърдени разка-
зи, че и мостът на р. Видима 
при с. Градец - Севлиевско, 
бил строен също от него. 
Едно доказателство е лъвът, 
изваян в каменната му снага 
с голям свод.

Преди да започне моста 
над р. Янтра, Колю Фичето 
построил и един по-малък до 
Капиновски манастир при Ве-
лико Търново.

За съжаление земетресе-
нието през 1913 г. срутило 
църквите, строени от Фичето - 
„Св. Богородица“ и „Св. Спас“ 
във Велико Търново, „Св. Ди-

митър“ в Лясковец и „Св. Ни-
кола“ в Горна Оряховица.

Родната му къща била съ-
борена, за да се построи ули-
ца. Големият майстор си оти-
шъл от този свят, огорчен от 
иронията, с която се отнася-
ли към него млади строители, 
чиито строежи си позволявал 
да критикува. Старецът им се 
виждал изкуфял, независимо 
че в повечето случаи се оказ-
вал прав.

Добре ще  е да се погри-
жим повече за наследството, 
оставено от него. Защото то 
е истинската му слава и от-
ношението ни към него ще е 
истинската ни почит. Много 
по-трогателна народна обич 
е вложена в тясната уличка 
във Велико Търново, която и 
днес е известна като „Фиче-
вото сокаче“.

Църква "Света Троица" - Свищов, 
Сн: bg.wikipedia.org

Храм "Св. Троица" - съграден през 1867г, е един 
от най-интересните архитектурни паметници в 
Свищов. Дело е на големия български възрожден-
ски строител уста Кольо Фичето. Иконите са рису-
вани от свищовлията Николай Павлович. Храмът 
е пострадал много при земетресението от 1977г, 
но през 1992 г реставрацията му е завършена. 

„Можете да сте господари на всичко или роби на всички - от 
вас си зависи. Ама помежду си не градете толкоз дувари, 
дето да ви делят, ами повече мостове - да ви събират!“
                Кольо Фичето

Мостът на Колю Фичето над река Росица - 
Севлиево, Сн: hotalich.bg 

По време на Кримската война (1853-1856) дви-
жението на войска, пътници и стока се засилило. 
На местната власт било възложено със свои сили 
да организира построяването на каменен мост. 

За главен майстор на строежа на моста бил ан-
гажиран майстор Никола Фичев от Дряново, про-
чут български строител и архитект. Приемането 
на сравнително голямата поръчка било изпита-
ние за възможностите на майстора.

Строеният по-късно мост при Бяла е много по-
внушителен, но той бил строен с предоставени от 
централната власт средства след специален за-
кон от 1864г. В Севлиево такива средства нямало 
и още през 1856г строежът започнал.

Мостът бил дълъг 110 метра, поддържали го 
седем свода, като централният бил най-висок и 
оформял "гърбица". 

Храм "Св. Никола" - Дряново 
Сн: Румяна Павлова/opoznai.bg

Храмът "Св. Никола" е сред първите самос-
тоятелни строежи на майстор Колю Фичето. По-
строен е през 1851г, върху основите на по-стара 
църква. Това е първият опит на Колю Фичето да 
въведе свой собствен стил, което е ясно изразено 
при оформянето на фасадите.

Стенописите в храма са от 1926г, а три от ико-
ните в иконостаса са дело на Станислав Доспев-
ски, един от най-изтъкнатите български възрож-
денски художници.

Църква "Св. Никола" - Велико Търново 
Сн: bg.wikipedia.org

Намира се в източната част на квартал "Ва-
руша". Църквата е ниска трикорабна базилика с 
дървени колони и дъсчени тавани. Изграждането 
й започва през 1835г от майстор Иван Давдата, но 
е довършена от Колю Фичето. След приключване-
то на строежа последният е официално признат 
за майстор строител.

Покритият мост
Сн: Ваня Маринова/opoznai.bg

Покритият мост в гр. Ловеч е един от сим-
волите на града и една от най-посещаваните 
местни забележителности.

В края на XIXв жителите на Ловеч се обър-
нали към самоукия майстор Колю Фичето с 
молба да построи покрит мост с дюкянчета. 
Той започнал строежа през 1874г и го завър-
шил през зимата на 1876г.

Мостът бил широк 10м и дълъг 84м. Ос-
новите му били направени от камък, а оста-
налата част - от дърво. По протежението му 
били разположени 64 занаятчийски и тър-
говски дюкянчета, които обслужвали голяма 
част от жителите на Ловеч и околните села.

Покритият мост бил украсен с четири 
скулптурни фигури – лъв, двуглав орел, жен-
ски бюст и тояга с топуз. Днес от тях е запа-
зена само фигурата на лъва. 

Музей "Кольо Фичето" - Дряново
Сградата на историческия музей в родния  

на Кольо Фичето  град - Дряново. 
В експозицията "Колю Фичето - живот и 

творчество" се намират макети на много от 
сградите и мостовете, построени от него.
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Д-р  Милка Йосифова - Почетен доцент  на 
Академия за иновации и развитие и Упра-
вител на Сдружение „Европейски старт за 
изследване, противодействие и анализ на 
корупцията“ (ЕСИПАК)

(Продължение от бр. 9)

Това право на народа го премахва Конституцията 
от 1991 г., както вече подчертахме в началото, със за-
пазване само на първата част от текста в предишните 
конституции, че цялата държавна власт произтича от 
народа.

Да, демокрацията се основава на 
принципа властта да произтича от народа, 
но демократичните принципи изискват и 
властта да принадлежи на народа, за да 
има равнопоставеност и доверие между 

гражданското общество и останалите 
власти.

Какво означава и какво отражение има премахва-
нето на текста, че властта (държавната) принадлежи 
на народа. Отговорът го дава настоящата обстанов-
ка в страната. Продължилите вече повече от четири 
месеца протести нямат силата и правното основание 
да осъществят своите искания за оставка на прави-
телството. Отговорът е загатнат от Джон Лок и Шарл 
Монтескьо за четвъртата власт на гражданите, която 
Конституцията от 1947 г. и 1971 г. имаха смелостта да 
декларират, че „властта принадлежи на народа“, 
във времето на зараждащият се социализъм, а днес 
при либералната демокрация, властта е само в ръце-
те на избраното мнозинство. 

Ако властта принадлежеше на народа по консти-
туционен ред, то този народ би имал право с рефе-
рендум или с петиция подписана с равен + 1 глас 
повече от гласовете дадени на изборите да прекрати 
дейността на правителството и разпусне народното 
събрание. Тази патова ситуация сътвори Великото 
народно събрание, в най-бурните години на заражда-
щата се демокрация в България и нито едно прави-
телство до сега през тези повече от 30 години не взе 
решение да върне на гражданското общество, власт-
та да  принадлежи на народа. 

Изключването на гражданското общество като рав-
ноправна власт на останалите  власти с механизъм, 
предоставящ възможност властта да принадлежи на 
народа, поставя под съмнение демократичните устои 
на правовата държавата. За подкрепа на този довод, 
следва да се отнесем към Закона за пряко участие 
на гражданите в държавната власт и местното са-
моуправление.3 В предметът на закона се уреждат 
условията, организацията и реда за пряко участие 
на  гражданите при осъществяване на държавната и 
местна власт. Този закон като заглавие звучи демо-
кратично, но де факто гражданското общество има 
дадени правомощия само да участва  - да гласува 

при избори, но не и правомощия да сваля доверие от 
държавната и местна власт.

Принципите на пряко участие на гражданите в 
управлението, съгласно чл. 2 от Закона се свеждат 
до:
	свободно  изразяване на волята; 
	общо, равно и пряко участие с тайно гласуване,
	равен достъп до информация по поставения за 
решаване въпрос и 
	еднакви условия за предоставяне на различни-
те становища. 
От цитираните текстове на закона е видно, че 

липсва правна законодателна възможност с рефе-
рендум, петиция или по друг конституционен и зако-
нодателен ред, обществото да постигне прекратява-
не правомощията на едно управление на държавна и 
местна власт. Изложените аналитични съображения 
и анализи, могат да  бъдат обобщени в извод, че Кон-
ституцията от 1991 г., не предоставя способ властта 
да принадлежи на народа и не дава конституционни 
механизми гражданското общество да сваля доверие 
от държавната и местна власт. Дебат, по който граж-
данското общество следва задължително да се про-
изнесе.

Внимание заслужава още една конституцион-
на норма уредена в чл. 4 от Конституцията от 1947 
г., която гласи: „Представителите на народа във 
всички представителни органи са отговорни пред 
избирателите. Избраниците могат да бъдат 
отзовавани и преди срока, за който са избрани.“ 
С изменение на чл. 7, ал.1, ДВ, бр. 29 от 1990  г. в 
Конституцията от 1971 г. включва допълнително за-
дължение да се отчитат пред своите избиратели, като 
текста придобива следната редакция: „Народните 
представители и съветниците са отговорни и се 
отчитат пред своите избиратели“.  Ако това до-
пълнение може да бъде приветствано като справед-
ливо и демократично, то отпадането на текста, че из-
браниците от народа могат да бъдат отзовавани, 
е съществено отстъпление и отказ от демократичните 
принципи, което е втората парадигма, която оконча-
телно е вързала ръцете на гражданите и ги е лишила 
от възможността да имат демократичен конституцио-
нен инструментариум, поне на това ниво, което пре-
доставяше Конституцията от 1947 г.

В Конституцията от 1991 г., с чл. 1 е определено, че 
България е република с парламентарно управление и 
цялата държавна власт произтича от народа и се осъ-
ществява от него, но само и единствено посредстве-
но и чрез органите, предвидени в тази Конститу-
ция. Какво право остава на гражданите според Кон-
ституцията от 1991 г.: да гласуват, да се жалят и пра-
вят писмени предложения, да изискват информация 
по Закона за достъп до обществена информация и да 
обжалват пред съда отказа и нито един механизъм за 
непосредствен граждански контрол и отзоваване на 
тези, които са избрали. Каква съществена разлика в 

сравнение с обсъдените текстове с Конституцията от 
1947 г. за демократичен конституционализъм, приета 
преди 73 години. Това не е носталгия по миналото, но 
безспорно е видимо, че тези които сме избрали вед-
нъж, гражданите нямат инструмент, с който да бъдат 
отзовани, преди изтичане на мандата, което повдига 
редица въпроси за решаване от предстоящото Вели-
кото народно събрание.

Какво предлага проектът за Нова Конституция на 
правителството от 2020 г.? Нека читателите на тази 
статия сами да сравнят, и сами да преценят какви 
конституционни правомощия предлага на народа, 
проекта на правителството за нова Конституция.
Гл. първа
Основни начала
Чл. 1 (1) България е република с парламентарно уп-
равление.
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. 
Тя се осъществява от него  непосредствено и чрез 
органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия 
или друга организация, държавна институция или 
отделна личност, не може да си присвоява осъ-
ществяването на народния суверенитет.

 
Нека настоящата статия да завърши с изречения-

та, с които приключва Обръщението на премиера към 
всички български граждани за свикване на Велико на-
родно събрание за приемане на Нова Конституция, 
която инициатива подкрепиха само 111 народни пред-
ставители при необходим минимум от 160.

„Време е за отговорност и решителност! 
Време е не само за смяна на политическата 

система, а за рестарт на държавата. 
Необходимостта от рестартиране на 

политическия модел не може повече да се 
отлага във времето!“

Нека настоящата  статия  да завърши и с надеж-
дата, че 2021 г. ще е по-здрава, мирна и благодатна, 
че гражданското общество, партиите и коалициите 
ще се поучат от неуспеха на 45 Народно събрание и 
46 –то ще успее да излъчи правителство, което да на-
срочи Референдум по въпроси за Нова Конституция, 
която да гарантира граждански изборни и контролни 
права на всеки българин, за да няма недосегаеми, за 
да стопираме корупцията, за да постигнем европей-
ския стандарт на живот. 

„Време е за отговорност и решителност! 
Време е гражданското общество да отвоюва 
правата си! Време е за истинска демокрация!

ЛИТЕРАТУРА:
3  ЗПУГДВМС, приет 2009 г. с последно измене-

ние октомври 2020 г.

ПАРАДИГМАТА, ГРАЖДАНСКИ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ 
      В УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ 

Публикувано от
Кристина Иванова

Повече от 130 младежи от 28 страни на 
Европа и ОНД, както и ръководители на 
младежки организации от различни гра-

дове на България се срещнаха на VI световен 
младежки форум на руските съотечественици 
„Молодежь строит будущее“  и обсъждаха таки 
важни въпроси, като:

- съвременни опити за преразглеждане на ре-
зултатите от Втората световна война и подбужда-
нето на русофобия в европейските страни;

- защита на законните права и интереси на съ-
отечествениците, живеещи в чужбина;

- младежкото движение на руските съотече-
ственици в чужбина: перспективи и възможности;

- укрепване на връзките на съотечествениците 
с историческата им Родина; развитие на между-
народните икономически отношения;

- разширяване на рускоезичното пространство, 
популяризиране на руската култура и образова-

ние в чужбина;
- ролята на медиите на съотечествениците 

в разпространението на историческата истина 
и обективна информация за Русия в чужбина, и 
много други.

Гости на откриването бяха посланикът на РФ 
Елеонора Митрофанова, съветникът по културни-
те въпроси към посолството на РФ Алексей Но-
восьолов, директорът на РКИЦ Олга Широкова, 
директорът на Дома на Москва в София Борис 
Громов, настоятелят на подворието на патриар-
ха на Москва и цяла Русия в София архимандрит 
Вассиан, председателят на Национално Движе-
ние Русофили Николай Малинов и други.

В приветствието си Николай Малинов пожела 
на участниците продуктивна работа в обмена на 
опит, във формирането на гражданска идентич-
ност, в утвърждаването на основни руски нацио-
нални ценности въз основа на историческите, 
културните и семейните традиции, предавани 
от поколение на поколение, както и ползотворна 
дискусия по време на форума.

Николай Малинов 
приветства форума на 

руските съотечественици 
„Молодежь строит 

будущее“
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Необходимо е да се раз-
работи програма за развитие 
на регионалната инфраструк-
тура на религиозния туризъм 
като се вземе предвид рекре-
ационното натоварване; въ-
веждане на интегрирана 
компютърна информационна 
система, така че паметници-
те на култовата архитектура 
на тези региони да са извест-
ни както на вътрешния, така 
и на чуждестранния турис-
тически пазар. За да наста-
ните туристи, трябва да се 
използват  старинни селски 
и градски къщи, хижи, за да 
подчертаете характеристи-
ките на българската народна 
архитектура. Основното ус-
ловие за прилагането на тези 
ресурси е активната роля на 
държавата в подкрепа на биз-
неса с религиозен туризъм;

Паметниците на култовата 
архитектура в нашата стра-
на трябва да се използват в 
религиозния туризъм заедно 
с други видове туризъм. На-
пример с бизнес и образова-
телен туризъм;

  В съответствие с кар-
тата на туристическите ре-
сурси се извършва подробна 
сертификация на зоните за 
перспективно развитие на 
религиозния туризъм. Целта 
на зонирането на територии 
и тяхното сертифициране е 
да се определи максимално 
допустимото туристическо 
натоварване на дадена тери-
тория, като се вземе предвид 
пълното му възпроизводство 
и екологичното натоварва-
не. Насоките или разпоред-
бите на нацйоналното прави-
телство и на местните власти 
формират основата за плани-
ране на маршрути за религи-
озен туризъм. Необходимо е 
да се вземе предвид всичко 
по-горе при разработването 
на туристически продукт или 
услуга използващ паметни-
ците на религиозната архи-
тектура на християнството в 
България.

Политическата ситуация 
засяга религиозния туризъм, 
както вътрешен, така и меж-
дународен. С политическа-
та стабилност религиозният 
туризъм получава стимули 
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за развитие. Политическата 
нестабилност, различните 
видове конфликти имат отри-
цателно въздействие върху 
туризма.

Общата образователна 
роля на религиозния туризъм 
се крие във факта, че мана-
стирите са били и са не само 
духовни, но и културно-исто-
рически центрове. Някои от 
тях са музеи. Както поклон-
ниците, така и туристите се 
запознават с живописните и 
архитектурни форми, живота 
и бита на монасите и миря-
ните в различни исторически 
периоди.

Мисионерската роля на ре-
лигиозния туризъм се проявя-
ва във факта, че пътуванията 
до светите места допринасят 
за поклонението на много 
хора от онези, които не са 
били религиозни.

Организаторите на ре-
лигиозни пътувания трябва 
много внимателно да разра-
ботят маршрута, като вземат 
предвид характеристиките на 
всеки манастир поотделно и 
задължително да съотвест-
ват своя график с този на 
манастирите. Това означава 
съобразяване времевия гра-
фик на услугите с времето, 
прекарано в пътя, храненето 
и почивката;

Жителите на големите гра-
дове страдат от хронична 
умора, уморени са от градска-
та бърза, суматоха, напреже-
ние и стррес. Преобладават 
случаите в големите градове 
на не малка част от време-
то на хората да преминава в 
използването на  вътрешния 
транспорт. Освен това съзна-
нието на гражданите е много 
специфично по отношение 
на пътуванията със религи-
озен характер. Ето защо, за 
туристите, посещаващи ма-
настири, разположени в сел-
ските райони и малките гра-
дове на Република България 
е много интересно да се на-
блюдават особеностите на 
живота и живота на монаси, 
послушници и работници в 
манастири. Особеностите 
на живота и ежедневието на 
монашеското братство мо-
гат да бъдат откровение за 

туристите, особено за екскур-
зиантите, които за първи път 
могат да отидат на екскурзия 
до религиозни места извън 
обичайната си среда. Тези 
характеристики трябва да се 
вземат предвид от специали-
стите, разработващи туристи-
чески продукт, в политиката 
на неговото популяризиране, 
както и при сегментиране 
на пазара. Необходимо е да 
се  фокусира, в този смисъл, 
вниманието върху всякакви 
моменти от живота в мана-
стира.

Един от най-важните фак-
тори при религиозните пъту-
вания са интервалите от вре-
ме, през които се отбелязват 
религиозните и държавните 
празници. Анализът на ин-
тервалите от време от глед-
на точка на ръководството на 
туристическа компания е не-
обходим за цялостната подго-
товка при организирането на 
религиозни обиколки.

В туристическия бизнес 
есента и пролетта се считат 
за извънсезонни. В религиоз-
ния туризъм тези сезони са 
най-натоварени. Развитието 
на поклонническия туризъм 
може да донесе много при-
ходи, докато други фирми, 
занимаващи се само с кла-
сически туризъм, носят голе-
ми загуби поради липсата на 
потенциални клиенти. През 
този период от време трябва 
да се започне развитието на 
поклоннически обиколки в ре-
гиона, тъй като религиозните 
потоци са един от най-важни-
те фактори за намаляване на 
влиянието на сезонността и 
увеличаване на потока от по-
клонници.

Политиката в областта на 
религиозния туризъм пред-
вижда прилагането на прио-
ритетни мерки, основните от 
които са: подреждане на мес-
тата за поклонение и осигуря-
ването им на необходимата 
материална база и инфра-
структура (храна, настанява-
не, медицински грижи, транс-
порт, интернет осигуряване). 
Като се отчита очакваният 
брой на поклонниците се със-
тавя консолидиран календар 
на религиозните и светските 
събития.

Необходимо да се създа-
дат съвременни възможности 

на законова основа за кос-
венно финансиране дейност-
та на Българската православ-
на църква чрез въвеждане 
на специализирани застра-
хователни полици поклон-
ническите пътеяествия ор-
газнизирани от туристияески 
фирми. Освен това отново на 
законова основа да се пред-
видят данъчно отчисления 
от провеждането на религи-
озният туризъм който пряко 
да бъдат насочени към под-
държането на зградния фонд 
на Българската православна 
църква.  Препоръчително е 
да се предоставят заеми за 
хора с ниски доходи за час-
тично плащане на пътуване 
до места за религиозни све-
тилища (тип вауяери) с оси-
гуряване на изплащане чрез 
механизма на натрупване на 
застраховка.

Трябва да се договори 
привличането за посочените 
цели на доброволни дарения 
от търговски структури, пред-
приемачи и други български и 
чуждестранни граждани, за-
интересовани от развитието 
на туризма, към места който 
са светилища или религиозни 
центрове.

Налага се да се организира 
специално обучение за вода-
чи  (гидове) - специалисти по 
религиозен туризъм.

На междуправителствено 
и междурелигиозно равнище 
би трябвало да се постигнат 
споразумения, предвиждащи 
покровителството и подкре-
пата на религиозния туризъм 
и протекционизма на струк-
турите, които го прилагат. 
Във тях би трябвало да бъде 
разгледано от взаимен инте-
рес  формирането на специа-
лизирана хотелска база за 
туристическо настаняване, 
насочена към минимизиране 
на разходите за религиозно 
пътуване. Липсата на подоб-
но хотелско настаняване е 
негативно обстоятелство. 
Опитът показва, че изграж-
дането и реконструкцията на 
специализирани за религио-
зен туризъм хотели, както и 
създаването на нови, малки 
(30-50 легла) мобилни хотели 
(мини-хотели) се счита за пе-
респективно.

Развитието на религиозния 
туризъм в регионите ще даде 

възможност за решаване на 
редица задачи от национа-
лен мащаб, като решаване 
на демографския проблем 
чрез обучение на младите 
хора в духа на любовта към 
красотата на Родината и от-
страняването им от пристра-
стяванията към алкохол или 
наркотични вещества. Освен 
това трудовото възнагражде-
ние  на населението в сфера-
та на услугите и индустриите, 
които осигуряват функциони-
рането на религиозния тури-
зъм (транспорт, комуникации, 
предприятия за обществено 
хранене, хотели, свързани 
индустрии - строителство, 
хранително-вкусова промиш-
леност, народни занаяти) се 
увеличава значително, което 
също ще позволи на насе-
лението да бъде включено 
в излишък «сега» в сферата 
социално производство и по-
вишаване на неговото благо-
състояние (заплати, участие 
в доходите на предприятията, 
данъчни стимули за народни-
те традиционни занаяти).

Държавата, осъзнавайки 
важността на дейността на 
религиозните организации, 
им оказва подкрепа чрез за-
конодателно определяне на 
данъчни облекчения: данък 
върху земята, данък вър-
ху имуществото, държавно 
мито, данък върху добавена-
та стойност.

Обобщавайки, можем да 
кажем, че религиозният ту-
ризъм представлява голям 
интерес за населението и 
следователно с всеки ден той 
става все по-широко разпрос-
транен в световната туристи-
ческа практика.

ЛИТЕРАТУРА
Чудодейните места в Бъл-

гария – Автор: Борислав 
Радославов

Кавала – Варна. Религиоз-
ният туризъм – Автор: 
Черньо Чернев

Езотеричен и религиозен 
туризъм, поклонничество 
– Автор: Михаил Михай-
лов

1001 светилища – том 1: 
Трънски Край – Автор: 
Димитър Тонин

КРАЙ

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА РЕЛИГИОЗНИЯ ТУРИЗЪМ

Ивайло Чавдаров Петров – докторант 
в катедра „Култура, историческо наследство и 

туризъм“ при УниБИТ

(Продължение 
от бр. 9)
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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. 
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Аптека "АРТФАРМА"
гр. София, ул. "Пирин" №54, 0886 553355

* ПРОФИЛАКТИКА и ЛЕЧЕНИЕ на:
- остри заболявания;

- хронични заболявания
*РАБОТИ със ЗДРАВНАТА КАСА

* БЕЗПЛАТНО за ПАЦИЕНТА:
- измерване кръвно налягане;

- консултация лекарствено лечение;
- консултация медицинска козметика
* КАРТА за ОТСТЪПКА за 

ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ.
* Всеки месец - ТОП ОФЕРТА - 20%

Мили, духовни братя и сестри на мъдрата 
проза, на нежната поезия и на крилатата музика, 
преди четирдесет дни болезнено се разделихме 
с физическото тяло на Бащицата на клуба ни за 
поезия и музика при Народно читалище „Райко 
Алексиев - 1947 г.”, София.

Той, Аспарух Петров Вангелов, вече не е 
между живите, но слънчевата му усмивка, 
бащинските прегръдки, с които ни даряваше, и 
благите, мъдрите му съвети, прочувствените му 
слова за човешките добродетели, за силата на 
истинската духовност са покълнали в душите 
ни, в глъбините на сърцата ни. Словата му 
катализират надграждането на духовната и 
философската Доброта, която да е добра за 
всички земни множества, а не само за мини 
групи по света, които са материално богати, но 
са духовни, нечестиви бедняци…

Аспарух Петров Вангелов е роден през 1928 г. 
в с. Камен, Великотърновско. Завършил е в СУ 
„ Климент Охридски“ руска филология, с втора 
специалност - психология. Има над 46 години 
трудов стаж. Работил е като учител, директор 
на училища. Бил е инспектор в Просветното 
министерство, а след това инспектор в 
Министерството на културата. 

Писал е научни статии за образованието и 
културата, които трасират пътища за въвеждане 
на новаторски методи в преподаването на уроци 
и лекции в средни и висши учебни заведения 
по примера на учебните процеси, внедрени 
в Германия, Франция и Полша. Автор е на 
социални и политически стихове. 

В публицистиката засяга парливите и 
морални проблеми, третира духовния регрес на 
човечеството като цяло. 

Писал е за мястото на отделния човек, 
отговорността му за общия мир на планетата 
Земя, за нейното оцеляване и хармонизиране. 

Издал е много стихосбирки. Участвал е в 
издаването на Алманасите „1“, „2“, „3“, „4“ и „5“ в 
клуба за поезия и музика. Успешно се е изявявал 
в пеенето като хорист в хор „Гусла“, „Сияние“, 
ВИГ, „Усмивка“ и др. 

Награждаван е многократно като учител, ди-

ректор, инспектор, като хорист в България и в 
чужбина. 

По случай юбилейната му деветдесетго-
дишнина, министърът на културата му връчва 
медал „Златен век“. 

Под мъдрото ръководство на г-н Аспарух 
Петров Вангелов - Бащицата, в Клуба за 
поезия и музика „Св. София, Вяра, Надежда и 
Любов“ - София, младите и по-старите поети и 
поетеси се научиха да творят стихове и проза 
по правилата на стихосложението. Резултатите 
от конкурсите за поезия и проза в България са 
факт, който потвърждаваше и продължава да 
потвърждава, че г- н Аспарух Вангелов е създал 
истинска „ковачница“ за поети и писатели в Клуб 
за поезия и музика „Св. София, Вяра, Надежда 
и Любов“ при НЧ„ Райко Алексиев- 1947 г.“ - гр. 
София. 

Мили хора, в света рядко се раждат хора 
- ЧОВЕЦИ, като нашият обичан и почитан от 
всички нас - неговите ученици и последователи 
на Бащицата (Аспарух П. Вангелов) в духовната 
мека - поезията и музиката, които са балсам за 
човешките болежки, и криле за нови човешки 
мечти, наситени с хуманност…

Бащице наш, лека ти пръст! Почивай във ве-
чен мир! Ние ще продължим да надграждаме 
онова, което си ни дал - светлина в душите, за 
възкръсване на човешкото добро в нашата пре-
красна планета Земя..

От членовете на Клуба за поезия и 
музика „Св. София, Вяра, Надежда и Любов“ 

при НЧ „Райко Алексиев - 1947“- София

ОБИЧТА   ЦАРУВА
Аспарух П. Вангелов

Обичта е същността в човека,
свързана е с любовта от века.
Обич кара всички да израстват,
в творчество делата им прерастват.

Човек, освободен от суета,
явно стои на духовна висота;
с мисия е роден във света,
вътрешно да осмисли любовта.

Бързам, годините ми отлитат...
чувства поетични йощ налитат,
и Духът ми да твори не спира,
получава прана от Всемира.

Не е вярно, че съм закъснял –
млад съм духом, не съм остарял;
стогодишни могат и обичат,
обичта си в стихове обличат.

Обичта царува в` вечността,
тя създава в мене пролетта,
обич просветлява ми душата –
тя е щастие от Небесата...

  6.08.2012 г., София

КОЙ ЩЕ ПРЕОБЪРНЕ СВЕТА
Аспарух П. Вангелов

Мъдреци, философи предсказват,
тезите си научно доказват:

През този двадесет и първи век
се ражда нов духовен човек;
ще излъчва вибрации нови,
ще строши престъпните окови.

Без виза ще пътува до Луната,
ще лети свободно в небесата,
ще живее без омраза етническа,
ще ползва силата космическа.

Хората с любов ще вибрират,
телепатично ще се разбират;
Любовта, Вярата, Мъдростта
ще са на народите същността.

Ще се ползва една религия
без терористични стремления;
ще изобретяват, ще творят,
мисловно хората ще летят.

Не ще строят самолети,
бойни вертолети, ракети,
нефта, ядреното гориво
не ще ползват за топливо.

Но кой ще преобрази света?
Кой ще спаси човека от гнета?
Кой ще наложи духовността,
за да царува справедливостта?

  28.05.2012 г., София

Тъжна раздяла с Аспарух Петров Вангелов - 
Бащицата на Клуба за поезия и музика „Св. 
София, Вяра, Надежда и Любов“- София


