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Само преди 10 години община 
Ветрино беше най-бедната общи-
на в област Варна. Един поглед в 
статистиката оттогава ще ни пока-
же как бързо изчезваше и нищо не 
вещаеше, че това, което се случи, 
е възможно. Историята е досущ 
като за грозното патенце, което 
се превръща в прекрасен лебед. 
Сега община Ветрино е първенец 
в престижната класация на Минис-
терството на туризма за туристиче-
ска община на България. Българи 
от целия свят избраха за лице на 
българския туризъм именно общи-
на Ветрино.

Туристическа община за 2022г.

ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК 
ПРОСТО БИЗНЕСПРОСТО БИЗНЕСНЕ Е

Европейският съюз е известен у нас 
с програмите си, по които безвъз-
мездно идват евросредства. Отнача-
ло това бяха пред-присъединител-
ни фондове и програми, чиято идея 
беше да подпомогнат бързото и на-
ваксващо развитие на инфраструкту-

рата и стандарта на българската ико-
номика и общество. След приемането 
ни в ЕС, програмите с европейско фи-
нансиране продължиха да вливат уж 
свежи струи капитал наготово в наша-
та икономика, която така и не успя да 
навакса и да се доближи до средно-

то европейско ниво. Потоците се 
разпределяха от силните на деня, 
през политическите партии, като 
някои от тях се превърнаха в кор-
порации с  полувоенна структура 
с обръчи от фирми и подставени 
лица. 



Мощните атаки на медийния октопод 
„Икономедия“ с основното им издание 
„Капитал“ и многобройните медии, кои-
то се финансират от фондация „Амери-
ка за България“, не спират през всич-
ките тези години, което прави проекта 
почти невъзможен. Вярата на младите 
и неспирният им труд, безрезервната 
подкрепа на кмета на общината Дими-
тър Димитров, подкрепата на кмета на 
село Неофит Рилски Петър Добрев, 
подкрепата на цялата общинска адми-
нистрация и на добрите хора в общи-
ната правят така, че „лудият“ проект 
се реализира. Не само че се случва, 
но и постоянно расте. Масирана атака 
от чужди фондации, Ковид-19, който 
съсипа най-големите в туристическия 
бранш в света, войната в Украйна са 
все фактори, които унищожават с ле-
кота огромни компании, но за „Истори-
чески парк“ са лек повей на вятър. Става 
така, че въпреки трудностите проектът 
и общината се развиват все по-добре и 
по-добре. Неусетно общината започна 
да се пълни с хора, които трайно живеят 
тук. Французи продават имотите си във 
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Как се стигна дотук? 
Явно е, че чудесата са възможни и се 
случват в България. На Дубай са му 
били необходими 50 години и море от 
нефт, за да стане значим туристически 
център, а община Ветрино само за 10 
години успя да заблести благодарение 
на горещите български сърца и велика-
та ни история. 
Всичко започна с „лудостта“ на един ен-
тусиазиран предприемач и един също 
толкова ентусиазиран кмет, който по-
вярва в проекта и хората, които стоят 
зад него. По това време община Ветри-
но е бедна община, която няма солидна 
посока за развитие. Основният бизнес 
е задвижван от земеделци и животно-
въди, които се борят с цялото си сърце, 
но сами не могат да променят нищо. 
Населението малко по малко започва 
да се преселва в близкия областен град 
Варна и общината да се обезкървява. 
В този момент млади хора решават да 
сътворят „Исторически парк“, който да 
покаже великата българска история. 
Проектът изглежда налудничав, защо-
то нито държавата, нито европейските 
фондове, нито големите инвеститори 
стоят зад тях. Младите родолюбци имат 
огромна вяра и решимост, но досега в 
света такова нещо не е правено от обик-
новени хора. Тук е хубаво да вметнем, 
че българите не сме обикновени хора, 
но това ще се докаже малко по-късно в 
нашата история. Тези младежи реша-
ват, че община Ветрино е правилното 
място заради близостта до град Варна, 
до магистралата и заради историческо-
то място, където се намира, а именно на 
първото място, където се заселва осно-
вателят на Дунавска България – Аспа-
рух. Посещават кмета и споделят свое-
то намерение. От своя страна Димитър 

Франция, за да се заселят и творят тук. 
Българи от цял свят се връщат, за да 
допринесат за едно велико дело. И об-
щината стана единственият носител на 
онзи велик български дух, който е про-
славял България в хилядолетията. 

Важно е да знаем, че нито един голям 
български държавник не е посетил об-
щината и парка през всичките тези годи-
ни. Заради медийния натиск от вестник 
„Капитал“ и американските спонсори 
повечето медии не пишат нищо хубаво 
за общината и парка, и се случва така, 
че налагат медийно затъмнение. Не е 
ползвана нито една европрограма или 
помощ от държавата, като дори в Ковид 
блокадата не е взета и една стотинка от 
помощите за бизнеса. 

Без външна помощ, без показване по го-
лемите медии, без държавна подкрепа 
се случва чудото. Самите хора намират 
общината и Исторически парк и започ-
ват да идват, за да видят как се случва 
това чудо. От уста на уста се разпръск-
ва мълвата и хората осъзнават, че тук 
всичко се прави за тях. За тяхната гор-
дост, за тяхното бъдеще и за техния 
дух, и се отблагодаряват за това. Дават 
своя труд, своята обич и своята вяра, за 
да подкрепят случващото се. Хора от 
цялата страна помагат всеки ден с по 
нещо, за да се случи всичко това. И на-
края самите хора показват, че България 
– това са хората, а не политиците. Те 
сътворяват чудото и знаят, че то е плод 
на техните общи усилия. Затова е и 
тази безапелационна победа за община 
Ветрино и „Исторически парк“ във всич-
ки категории, в които участват. Защото 
народът разпознава това, което е него-
во. Народът познава духа на България 
и община Ветрино е домът на този дух.

Ивелин Михайлов 

Димитров е отскоро кмет на общината и 
искрено иска да направи така, че тя да 
съществува и просперира. Противни-
ците му го дебнат да направи грешна 
стъпка, за да му заемат мястото, и той е 
изправен пред сложната дилема – дали 
да съдейства за този проект или да го 
откаже, защото грешният избор може 
да го провали и като кмет. Любовта към 
българското и към бъдещето на общи-
ната надделява и той решава да поеме 
този риск. Застава зад младежите и така 
е поставено началото на чудото, което 
се случи този декември. В годините е 
имало много трудности. Общинският 
съветник от „Да, България“ Милен Ге-
оргиев се опитва да съкруши проекта по 
всякакъв начин, защото има болна ам-
биция да стане кмет, и получава таки-
ва указания от своите началници, които 
изпълняват американските нареждания 
за унищожение на българския дух и 
култура. Неговата лукавост и уменията 
му да разрушава вярата и единството 
на хората му помагат да създава силен 
насрещен вятър и на без това трудното 
начинание. 
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ПОБЕДА ЗА СТРЕЛЦИТЕ 
ОТ „ШКОЛА ВЕЛИЧИЕ“ 
– ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК

Стрелците с лък от „ШКОЛА ВЕЛИЧИЕ“ – ИСТО-
РИЧЕСКИ ПАРК, спечелиха невероятните 5 ме-
дала и 1 специална награда – Купа, на турнир по 
стрелба с лък от веригата на Световната феде-
рация по стрелба с лък – WA (World Archery)

От 2 до 4 декември в Многофункцио-
налния спортен комплекс „Владислав 
Варненчик“ – гр. Варна, се проведе го-
лемият турнир по стрелба с лък „Млади 
стрелци“ – Варна 2022 г., организиран 
от Българската федерация по стрелба с 
лък – WAB (World Archery Bulgaria). 

За пръв път на състезание от такъв 
формат участваха и стрелците от Исто-
рически парк („Школа Величие“), които 
се включиха в редиците на домакина – 
Спортен клуб „Млади стрелци“ – Варна. 
Отборът на „Величие“ премина през 
усилена подготовка, която в седмица-
та преди старта завърши с двукратни 
тренировки на закрито – в зала. Незави-
симо от непривичните за традиционни 
стрелци обстановка, осветление и мето-
ди за отчитане на резултатите, бойците 
ни излязоха на рубежа за стрелба абсо-
лютно мотивирани и уверени, че в този 
ден те ще променят правилата на тази 
игра. И се случи точно това. 

Дебютантите в турнир от такъв ранг – 

общо 8 стрелци от „Величие“, пожънаха 
завидните 5 медала и 1 купа в дисци-
плината Вarebow – „Гол лък“. В отбор-
ните надпревари при мъжете с медали 
бяха увенчани: Божидар Лалев – I мяс-
то (златен медал); Людмил Вълчев – II 
място (сребърен медал); Илиян Станчев 
и Здравко Павлов – III място (бронзови 
медали). 

Сензацията на турнира беше при инди-
видуалните битки на жените. За ПРЪВ 
ПЪТ в историята на българската спорт-
на стрелба с лък битката в дисциплина-
та Вarebow – „Гол лък“, спечели стрелец 
с обикновения исторически (традицио-
нен ) лък, нещо непостижимо и неизво-
ювано от никого до този момент. След 
безапелационна победа по точки на ква-
лификациите през първия състезателен 
ден и след петкратен финален двубой с 
последваща шеста стрелба за директна 
елиминация I място и златен медал при 
жените извоюва стрелецът от „Школа 
Величие“ при Исторически парк – Иве-
лина Петрова. 

Неочакван, но 
много радостен 
за всички беше и 
призът ,,Най-млад 
стрелец‘‘, изво-
юван от 11-го-
дишния боец от 
„Величие“ – Кон-
стантин Вълчев, 
който се бори наравно с мъжете в тази 
така оспорвана „Битка на стрелите“ и 
заслужено застана на стълбичката на 
победителите с купа в ръка. 

Нашата най-голяма награда беше благо-
дарността на домакините от СК „Млади 
стрелци“ и техните ръководители Ста-
мен Стаменов, Николай Данев и Нико-
лай Тягов – за блестящото представяне, 
желязната дисциплина и всестранната 
помощ по организиране на турнира, ока-
зана им от стрелците на Исторически 
парк. Своята възхита от участието на 
„Школа Величие“ обяви и председате-
лят на WAB г-н Атанас Темелков, който 
протегна ръка за бъдещо партньорство 

и изказа надеждата за организирането 
на голям Международен турнир на World 
Archery, който да се проведе под егидата 
на Исторически парк и Българската фе-
дерация.

„ШКОЛА ВЕЛИЧИЕ“ благодари на 
всички стрелци от Исторически 
парк за положения труд и постиг-
натите победи, а на домакините от 
СК „Млади стрелци“ – Варна, кои-
то бяха наши съотборници в тази 
трудна борба, изказваме своята 
сърдечна признателност за безре-
зервна подкрепа и даваме обеща-
нието да воюваме и побеждаваме 
отново. ЗАЕДНО!
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За сравнение – в строителството на сгради тази роля на защита и обезпече-
ност играят основите на сградата и носещата конструкция. Те имат за цел да 
гарантират, че сградата ще остане цяла при различни неблагоприятни условия 
и няма да рухне вследствие на определени събития.

По аналогичен начин застраховането дава възможност за осигуряването на финан-
сова обезпеченост за нещата, които имат значение за хората. В действителност 
застраховането съществува от хиляди години, тъй като още в древността е имало 
определена форма на застраховане, чрез която хората са събирали пари за осигу-
ряване на защита от настъпването на определено неблагоприятно събитие. Разби-
ра се, в древността едно от масовите непредвидени и неблагоприятни събития е 
бил пожарът, тъй като се е разраствал по-мащабно и неконтролируемо, и в онези 
времена събраните средства са били използвани за възстановяване и изграждане 
на разрушените домове на хората.

В днешния модерен свят застраховките се предоставят от застрахователните ком-
пании. Те имат за цел да осигурят ефективна защита чрез пресмятане на различните 
рискове и статистически вероятности за всяко отделно събитие. Най-добрите ком-
пании са тези, които в продължение на стотици години са доказали ефективната си 
дейност дори по време на войни, пандемии и други катаклизми – изплащайки обез-
щетения при възникването на редица 
непредвидени събития и подпомагай-
ки хората да преодолеят получилите 
се трудности по най-добрия начин.

Често, когато става дума за финанси, 
се говори за доходи и постъпления, 
които зависят до голяма степен от 
възможността на дадения човек да 
работи, което е в пряка връзка с те-
кущото му здравословно състояние и 
неговата работоспособност. Логично, 
когато човек е възпрепятстван да ра-
боти поради здравословен проблем 
– той няма възможност да заработва 
пари и именно тук застраховката може 
да му помогне, като предостави въз-
можност за получаване на финансово 
обезпечение, което да компенсира 
липсата на приход или намаляването 
му в подобни неблагоприятни момен-
ти.

В допълнение, когато става дума за по-сериозен проблем или нещо, което е с трай-
ни или фатални последици, това обезпечение би могло да подсигури финансово 
семейството и близките на пострадалото лице, чрез което да се гарантира възмож-
ността на финансово зависимите от даден човек хора да имат способността да пре-
одолеят това събитие и да успеят да си стъпят на краката във времето.

Ако се направи преглед на ежедневните дейности, в които е ангажиран един чо-
век – ще се забележи, че всички те са изпълнени с определени елементи, които да 
подсигурят някаква форма на стабилност и защита. За пример – при автомобилите 
има редица системи за сигурност, които да обезопасят живота на шофьора и пътни-
ците в случай на произшествие. Но докато автомобилът служи за придвижването ни 

от едно място до друго и целта е да по-
дсигурим своята сигурност по време на 
неговото движение, то когато говорим 
за нас като хора, става дума за подси-
гуряване на нашето здраве и възмож-
ността ни да заработваме пари, с които 
да покриваме сметките си и да плащаме 
разходите за стандарта на живот, който 
водим.

Именно тук на помощ идват застрахов-
ката „Живот“ и здравната застраховка 
като инструменти, които могат да оси-
гурят защита в случай на необходимост 
от средства, с които, от една страна, да 
се покрият разходите за възстановява-
не на здравето, а от друга – да бъдат 
компенсирани пропуснатите ползи от 
невъзможността да се работи за време-
то, през което човек е ангажиран с въз-
становяването на своето здраве.
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Каква е ролята на ЗАСТРАХОВКАТА в 
живота ни и в нашия финансов план?

Основната роля на застраховането е да даде възможност на 
човек да се подсигури в случай на възникване на непредвидено 
събитие, благодарение на което да има финансова подкрепа за 
преодоляването на настъпилата трудност.

С други думи, застраховането в най-голяма степен може да се 
тълкува като система, осигуряваща защита, чрез която се 
извършва подсигуряване и стабилизиране, предоставяйки фи-
нансова обезпеченост в момент на нужда поради настъпило 
непредвидено обстоятелство.
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По този начин е възможно да бъде ограничена сумата, която е предназначена за 
подсигуряване на живота и здравето до размер, който съответства на доходите и 
гарантира адекватна устойчивост, тъй като разходите за здраве могат да преви-
шат хилядократно финансовите възможности на един човек, а невъзможността 
да се заработват средства може да трае и дълги години. Така осигурената за-
страхователна защита гарантира възможността да се преодолее непредвидимо 
препятствие, което в противен случай може да доведе до трайни и дори фатални 
последици за един човек и за неговите близки.

Разбира се, изборът на подходяща комбинация от застраховки има ключов харак-
тер, тъй като не всеки продукт може да свърши една и съща работа, а и наличието 
на посредник, който може да окаже адекватно съдействие в случай на събитие, 
ще изиграе ключова роля за бързото и успешно получаване на съответстващото 
обезщетение.

По този начин постигането на целите на всеки един човек става въпрос само на 
време и усилия, тъй като благодарение на застраховките могат да бъдат премах-
нати голяма част от съпътстващите непредвидими фактори, които биха могли да 
окажат негативно влияние и да създадат затруднение в придвижването на хората 
по техния финансов план и осъществяването на техните мечти.

Естествено, както е във всяка друга сфера, и при застраховането трябва да се 
използват професионалисти, които правилно да подбират подходящите продукти 
и да съдействат за тяхното последващо използване, тъй като става дума за специ-
фични инструменти, които имат своите особености, поради което трябва да бъдат 
съобразени и съответните правила за тяхната употреба.

Един важен пример за това е, че не е възможно използването на застраховка 
за покриване на разходите, свързани с възстановяване на нашето здраве, кога-
то става дума за минал здравословен проблем, който съществува още от преди 
сключването на самите застрахователни продукти. Логично е застрахователят да 
не може да носи отговорност за вече настъпили събития, които предполагат оп-
ределено лечение в бъдещето, тъй като тогава не става въпрос за непредвидени 
обстоятелства, а за нещо, което се знае със сигурност.

Това е и причината да се препоръчва предприемане на действия по посо-
ка подсигуряване със съответните застрахователни продукти във възмож-
но най-ранния момент, в който даден човек научи за тях, тъй като, от една 
страна, това гарантира възможно най-ниската цена поради по-малката въз-
раст на лицето, което се застрахова, и от друга страна – може да се очаква, 
че ще има възможно най-малко предхождащи събития и състояния, които 
в по-малка степен биха повлияли на застрахователното покритие, което е 
възможно да получи самият човек. Сега е единственото време, в което може 
да се предприемат действия, защото после може да е вече невъзможно, а 
застраховката може да потрябва само веднъж и е най-добре да я имаш, както 
и да разполагаш с правилните партньори за нейната ефективна употреба!

Пламен Кънчев

Каква е ролята на ЗАСТРАХОВКАТА в 
живота ни и в нашия финансов план?

продължава от стр. 4
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След всички милиарди евро, налети у нас, България си остана на 
дъното на класацията по стандарт на живот, по развитие на инфра-
структурата и на националното стопанство. 
Затова пък около входовете 
на европейски средства се 
оформи една прослойка, коя-
то се специализира в разпре-
делянето и усвояването на 
тези пари, и  по-важното – в 
отклоняването им към част-
ни сметки. Европейските ев-
росредства се превърнаха в 
магистралата, по която навля-
зоха европейската корупция и 
разложението в българското 
общество. Те образуваха леп-
кава еднородна смес със ста-
рите порядки на комунистите 
и кадрите на бившата Дър-
жавна сигурност, които всъщ-
ност нито за миг не изпуснаха 
властта и паричните потоци от 
контрол. 

Как да не я обичаш Европата, не ли?
Много големи проекти обаче се изпълняваха от „чужд инвеститор“ и със заеми, 
т.е. Европейската комисия отпуска пари за строеж на голям обект, чието строи-
телство се извършва от уж спечелила търг голяма европейска компания, която уж 
открива работни места, а се оказва, че идва с работниците си, оборудвана с всичко 
до последния кламер, свършва работата, взема парите и си тръгва. Европейската 
комисия е извадила парите от единия си джоб и ги е преместила в другия, а ние 
имаме да изплащаме дълг. Вярно, имаме си изпълнен проект, но технологията и 
опитът, бидейки собственост на чуждия инвеститор/изпълнител, си вземат дърми-
те и офейкват, заедно с надеждата да си ги отгледаме тук. После си изплащаме, 
каквото дължим и толкова. 

Странно как при всичките мониторинги, преброявания и измервания, отчети и до-
клади за напредък, от всичките институти, агенции и асоциации за всякакъв вид 
изследвания на всякакви процеси в икономиката, не се намери някой, дори и на-
ционалната ни статистика, който да изследва влиянието, да обобщи данните и да 
направи извод за ползата от европейските пари – за парите, дадени наготово. 
Някой психолог, социолог или психиатър, който да изкрещи очевадното, из-
вестно на милиони – че човек не цени това, за което не се е потрудил и това 
е, защото така сме устроени. Че идващите от Европа грантове не правят нищо 
друго, освен да развращават, вместо да събуждат и консолидират. Това, което е 
известно на поколения българи, че парите наготово развалят. Те пораждат мър-
зел, а той е бащата на всички пороци. С пари наготово не само не сме отгледали 
местни български предприемач, но и сме утрепали всяка форма на такъв в неговия 
зародиш. 

ЗАЩО ЩЕ МУ Е НА НЯКОГО ДА РАБОТИ, 
ДА ОТКРИВА, ДА РАЗВИВА, КОГАТО МОЖЕ ДА СИ 
ЛЕЖИ НА ТОПЛО И ДА ПОДАДЕ ПАНИЧКА КЪМ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЧУЧУР СЛЕД СЪОТВЕТНИТЕ 
ОТЧИСЛЕНИЯ. 

Как и от какво да се създаде българ-
ският инвеститор и предприемач? От 
какво и как да порасне,  да заякне до-
толкова, че да се пребори с чуждия? 
Особено, ако чужденецът е винаги на 
почит ... 
Защо ще му е на някого да се състе-
зава с чужди инвеститори, които се 
посрещат като царе и които се обслуж-
ват на „едно гише“, докато българският 
предприемач виси на сизал през гър-
лото, а държавата му вика „дишай, че 
има да плащаш“? 

ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК 
ПРОСТО БИЗНЕСПРОСТО БИЗНЕСНЕ Е
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ИМА ЛИ БЪЛГАРСКИ ИНВЕСТИ-
ТОР, КОЙТО ДА НЕ Е БИЛ РЕКЕТИ-
РАН ОТ ПОЛИТИЦИ, БЮРОКРАТИ 
И АДМИНИСТРАТОРИ, КОИТО МО-
ГАТ САМО ЕДНО -  ДА ОСРЕБРЯВАТ 
ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПРЕЧАТ?

Кой български политик се опита да отгледа, да помогне 
на българския бизнес и да го защити пред чуждите инвес-
титори? Защо никога българският бизнес не се радва на 
подкрепящи в сравнение с чуждите инвеститори условия? 
Защо той е хулен,  неговите интереси са пренебрегвани 
и увреждани в полза на чуждия инвеститор? България е 
известна в цял свят с евтините си политици – те костват 
дребни пари на чуждите икономически и политически ин-
тереси, защото спасяват само собствения си ... Ето защо 
излизат евтино на всеки чужденец.  Нашите т. нар. „упра-
вленци“ не виждат и не разпознават ползите за България в 
дългосрочен план от развитието и укрепването на българ-
ския бизнес. Как да го разпознаят, като нямат очи и сърце 
за България, за народа си? Имаме политици, но ни трябват 
държавници!

ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК 
ПРОСТО БИЗНЕСПРОСТО БИЗНЕСНЕ Е

ПРОЕКТЪТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК
 НЕ Е ПРОСТО БИЗНЕС! 

И странно как за толкова години не се намери български политик, който да види 
идеята, която е в сърцето на този родолюбив проект. Той отглежда българския дух 
и прави чудеса за националното ни самочувствие. Той обединява себеподобните, 
превързва и лекува раните по българската душа. Няма нито българин, нито чужде-
нец, който да е останал равнодушен към България, след като се е запознал с исто-
рията по нашите земи, велича-
во представена край с. Неофит 
Рилски. Проектът е вдъхно-
вение за поколения българи. 
Перспективата му се простира 
във вечността и вместо да вле-
зе в програмата на средното 
образование или да се изучава 
като бизнес-модел, убягва от 
взора на нискочели и късогле-
ди управници. Горко ви ... 
ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК 
НЕ Е ПРОСТО БИЗНЕС...

Това е философия, верую, 
съдба. Този проект създаде 
и вдъхновява общност, която 

развива както отделни личности, така и цяла общност, цяла община. Ползите за 
съмишлениците, за местните жители, за туристите, които идват  тук, за населените 
места в района, са огромни и разликата може да бъде видяна с просто око само 
за няколко години.  Този бизнес-модел е постоянен донор в общинския бюджет на 
местната администрация и неговият принос е неизмерим с който и да е „чуждестра-
нен инвеститор“. Самата общинска администрация вижда потенциала на проекта,  
откроявайки на практика ползите за общината и общността, както и че перспектива-
та е дългосрочна и от взаимна полза за всички.  Това е проект, който възпитава и 
пази чистотата  - на националната идея, на справедливостта , на отделния човек и 

неговата общност, на приро-
дата, на нашия малък свят, 
на нашето всичко – Бълга-
рия. 

НЯКОИ НЕЩА НЕ 
МОГАТ ДА СЕ 

ИЗМЕРЯТ В ПАРИ. 

НЕ ВСИЧКО Е 
ПАРИ. 

И перки!

Танцуваща с ветровете
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ИНИЦИАТИВИ

ПРИЯТЕЛСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ
Негово Превъзходителство Иуан Богананта – посланик на Индоне-
зия у нас, бе гост за пореден път на Исторически парк заедно със 70 
свои колеги от посолството.

 Исторически парк е короната на тяхната обиколка на перлите на ис-
торическото и културното наследство у нас – София, Пловдив, Велико 
Търново. Първото посещение на почетните гости от Индонезия в Исто-
рически парк беше през 2020 г., когато посланикът присъства на авто 
изложбата конкурс „Ние сме България“. Посрещнахме ги отново на Пър-
вия международен фестивал на традиционната храна през следващата 
година. Нашите традиции и темперамент като източни народи ни сбли-
жават и правят срещите ни топли и приятелски. Точно такъв беше и този 
ден, изпълнен с много настроение и непосредствено общуване между 
нас – представители на две богати култури. 
Посещението на нашите приятели от Индонезийското посолство започ-
на с обяд в Розариума, сред позлатени истински български рози и под 
българския флаг. По време на обяда Ивелин Михайлов, изпълнителен 
директор на „Исторически парк“, и посланикът на Индонезия си подне-
соха подаръци в знак на уважение. Негово Превъзходителство подари 
емблемата на посолството на Индонезия със специални благодарности. 
Гостите бяха удостоени с уникална ръчно изсечена монета за късмет и 
благополучие. Г-н Михайлов сподели, че всъщност по традиции и древ-
ност сме по-близки до източните народи, отколкото до западните, като 
последните се развиват едва отпреди четири века. След като се насла-
диха на традиционна индонезийска кухня, една част от гостите потегли-
ха към Исторически парк, а друга група – на опознавателна обиколка в 
село Неофит Рилски.
В Исторически парк индонезийската група беше очарована от топлото 

посрещане и вълнуващото пътешествие 10 000 години назад 
във времето. Основен акцент беше запознаването им с аристо-
кратичния свят на траките, тяхната богата култура и обичаи. В 
Тронната зала на Тракийския дворец гостите станаха свидетели 
на царски пир, по време на който с индонезийски песни и танци 
увековечиха своето присъствие. Във високия дух и градус на де-
монстрацията на винените традиции на траките гостите потъна-
ха във времето и се пренесоха в друга епоха. Старейшината на 
групата беше възкачен на трона, за да стане част от винен риту-
ал за побратимяване с владетеля. Очаровани от преживявания-
та, Н.Пр. посланик Иуан Богананта и гостите му обещаха да се 
върнат отново догодина по време на някои от международните 
събития в Исторически парк.

Групата, която посети село Неофит Рилски, се запозна с уникал-
на средновековна българска архитектура, възстановена в целия 
и блясък, която може да бъде видяна само тук – единствената 
средновековна спирка в света и една от къщите за гости в същия 
стил с царски градини.
В очите на нашите гости се видя пламъкът на възхищение, кога-
то разбраха, че всичко това се изгражда от единомислещи хора, 
които се обединяват под забравените в днешно време доброде-
тели като чест, доверие, вяра, отдаденост, безкористност, лю-
бов.

Целият ден премина в топли и положителни емоции на два 
народа, близки по дух и култура, градящи мостове помежду 
си и планове за бъдещи срещи и съвместни проекти. Това 
беше преживяване, което ще се помни. С радост ги очакваме 
отново.

Елисавета Славова и Милена Лекова
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Одрюза, или Одриса, е древен град в 
Тракия, съществувал в периода III – I 
в. пр.н.е.

За него споменава ранновизантийският 
учен Стефан Византийски, живял през 
VI в., който пише: „Одриси, народ в Тра-
кия, Страбон в седма книга:..., а има и 
техен град Одрюза, който се нарича 
също и Одрисия...“. Градът сече собст-
вени дребни бронзови монети, които са 
изключително редки, и по тази причина 
се отъждествява с Филипопол. Одрюза 
е символ на обединението на всички 
племена, също така е духовна столица 
и събирателен образ на духовната сила 
на траките.

Фестивалът се провежда в Исторически 
парк, като ни пренася в епохата на Ан-
тична Тракия. Два прекрасни слънчеви 
дни, изпълнени с радост и гордост за 
възстановеното културно наследство 
на траките, малко познато на широката 
родна публика. 

Пищният спектакъл започва с одриски 
царски пир „Виното на боговете“. През 
целия ден картините се сменят една 
след друга – багри, феерия и красиви 
костюми, музика, текст в мерена реч, и 
всичко това на импровизираната сце-

на, на площада в град Севтополис, 
пред тракийския дворец на цар Севт III, 
блестящ от белотата на мрамора. До-
пълнителен колорит в това обагрено в 
антични краски представление внасят и 
гостите на фестивала – реконструктори 
и майстори занаятчии, представени на 
публиката с „ритуал по посрещане на 
царските гости“. Тази наслада за сети-

вата продължава с таен мъжки ритуал 
за побратимяване, прераснал в ритуа-
лен обяд.

Изненадите вървят една след друга. 
По-късно през деня публиката въз-
торжено аплодира античните битки с 
оръжие – мономахия, представени от 
воините на Одрюза (Исторически парк). 

Всички гости и участници имат удо-
волствието да наблюдават и майстор-
ството на гостите от сдруженията – Via 
Praetoria (Свищов, България), Asociația 
Culturala Tomis (Констанца, Румъния), 
Антична Тракия (Кабиле, България), Си-
талк (Пловдив, България) и други.  

Тази година през месец юли в Исторически парк се 
проведе Първият международен античен фестивал 
„Одрюза – люлката на хилядата градове“. 
Събитието пресъздава материалната и духовната 
култура на тракийската цивилизация и държавната 
традиция на Одриското царство. Организатори на 
фестивала са „Исторически парк“ АД и Сдружението 
за исторически възстановки „Българска школа за ста-
ринни воински изкуства – Величие“. 

 продължава на страница 10
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Екскурзоводите на Исторически парк, 
облечени в красиви хитони (вид туника, 
дълга или къса, от лен или вълна), раз-
веждат царските гости на обзорна раз-
ходка из Одрюза, за да се докоснат до 
това наше древно културно-историческо 
богатство. 

На фона на залязващото слънце всички 
със затаен дъх наблюдават въздушното 
шоу с хищни птици – майсторството на 
младия, но опитен Мартин Петров, кой-
то демонстрира обучение на соколите 
за лов. 

Вечерният спектакъл „Тракийски царски 
пир“ е по сценарий на Милен Петров 
(ръководител Историческа реконструк-
ция в Исторически парк) и Евгени Учку-
нов (ръководител зона „Антична Тракия“ 
в Исторически парк), разработен по тру-
дове на проф. Иван Маразов. Спектакъ-
лът ни разказва за царския пир на Терес 
– велик воин и цар, обединил траките, 
победил скитите, а много от народите се 
преклонили пред могъществото му. Те-
рес събрал най-достойните и посвете-
ни мъже измежду траките и поканил на 

царски пир скитския вожд Ариапейт, но 
главната цел на пира била да отбележи 
настъпилия мир в земите им. Музиката 
е композирана ексклузивно от Костадин 
Генчев – кавалджия, композитор и съос-
новател на „Булгара симфони“. 

През втория ден публиката и гостите 
наблюдаваха истински антични сърев-
нования, с много адреналин и добро 
настроение, представени от отлично 
подготвените възстановчици на Исто-
рически парк и на гостите – тракийски 
воински игри „Арете“ – надпревара, ав-
тентично състезание. В дисциплините 
бягане – стадий, щафета и хоплитодро-
мос; скачане – прескок от място на въз-
вишение и дълъг скок с гири; хвърляне 
на копие, дискус и палет; както и в пето-
боя – пентатлон – дълъг скок, хвърляне 
на копие, хвърляне на диск, надбягване 
и борба, се включиха всички желаещи – 
гости и участници в събитието. Надпре-
варата беше като на световно първен-
ство, публиката подкрепяше любимците 
си с викове, бурни аплодисменти и сви-
рене. Спортният спектакъл продължи 
с демонстративни битки на въоръжени 
двубои – мономахия. Всички с интерес 
наблюдаваха и демонстрацията на пуг-
махия – юмручен бой, представен от 
реконструктори в Исторически парк; ос-
вен това видяхме орте пале – изправе-

на борба, пале – борба на земя, както и 
панкратион – съчетание от бокс и борба. 
На финала на игрите „Арете“ се състоя 
тържествено награждаване, като награ-
ди получиха отличилите се. 

„Одрюза – люлката на хилядата градо-
ве“ остана в сърцата ни, защото всички 
искрено се забавляваха – организатори, 
участници, гости, публиката и най-вече 
– децата. За децата това беше истински 
празник, защото бяха заедно с родите-
лите си, защото игрите са за малки и за 
големи, но децата видяха волята за сво-
бода и победа на родителите си и усе-
тиха любовта към тракийското наслед-

ство. Най-доброто обучение за децата е 
личният пример на родителите. 

След това незабравимо прежи-
вяване всички чакаме с нетър-
пение следващото издание на 
игрите „Арете“, защото това е 
празник за нас, ние празнуваме 
славното си минало, докато гра-
дим бъдещето – за нас, за деца-
та си, за внуците – в Земята на 
свободните, в Красиво Ветрино! 

Да бъде!

ЛЮЛКАТАЛЮЛКАТА
на на 
БЪЛГАРСКИЯ ДУХБЪЛГАРСКИЯ ДУХ

продължава от стр. 9
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ние бързо заемаме работни позиции. 
Веднага се залавяме да изнесем навън 
клоните, които бавно  и систематично 
нарязваме, превръщайки ги в дърва за 
огрев, разделени и вързани на снопчета 
с корда. С времето ставаме все по-бър-
зи и майсторски се справяме с тях, като 
всеки нов доброволец научава как да ги 
сортира и връзва. Поредно полезно уме-

ние, което усвояваме, докато почиства-
ме. До тук денят си върви по обичайния 
предвидим начин.

Изведнъж се появява съседът от съсед-
ния двор, отвъд оградата на къщата. 
Мърляво място, за което допускаме, че 
също е изоставено - от оградата висят 
клони, пръчки, провиснали строителни 

КРАСНОРЕЧИЕТО КРАСНОРЕЧИЕТО нана
Краят на седмицата в община 
Ветрино винаги е обещаващ. 
Ще попитате защо. Защото 
всеки път тези два дни са ед-
новременно предвидими, но 
и различни. Предвидими са, 
защото винаги е весело, сре-
щаме се със стари приятели, 
времето минава незабеляза-
но, раздвижваме се добре и 
на въздух, хапваме вкусно и 
заедно, и работата ни спори, 
и залъкът ни е вкусен… Раз-
лично е, защото винаги има 
нови хора, които неизменно 
се превръщат в стари прияте-
ли и защото съдбата ни под-
нася всякакви изненади. Този 
уикенд почистваме  порутена 
стара къща, обитавана от са-
мотна възрастна жена. 

Запретваме ръкави и се заема-
ме с оглед на терена. Помогна-
ли сме за освежаването на 
много места и имоти в община 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНО ДОБРОВОЛСТВАНЕ

материали, потенциално опасни за пре-
минаващите. Дружелюбният съсед ни 
посреща с упрек, че сме му задръсти-
ли входа с разчистваните от нас клони. 
Следващата му реплика ни кара да се 
почувстваме още по-странно и нелов-
ко, защото човекът не разбира как така 
новият собственик на къщата ни е “хва-
нал” да чистим и да оправяме имота му 
в това студено време. Когато научава, 
че сме тук като доброволци, “любезни-
ят съсед” решава да провери дали има 
нещо, което го интересува в двора и в 
къщата. Започва да твърди, че част от 
инструментите, открити в стара къща, 
били негови и настоява да ги вземе. На 
нашия въпрос дали той и синът му искат 
да ни помогнат да стегнем къщата и да 
почистим двора, отговаря с насмешка. 
Мисията на келепирджията не успява. 
Не допускаме да си развалим настро-
ението и трудовия ентусиазъм заради 
алчния и хитър съсед, решил да се въз-
ползва от обстоятелствата. Случката 
обаче налага извод и се превръща в 
урок. Все още има много хора около нас, 
които не могат да приемат за нормално 
човек да се потруди, да изразходва вре-
ме и енергия доброволно и безплатно, 
не за себе си. Отговорът ни, че сме тук 
по собствено желание, го втрещява. Той 
така и не успява да повярва.  Егоизмът 
е характерен за тясно скроените хора и 
това няма нищо общо с образованието, 
а единствено с човешкия опит. Когато 
се срещне с такова мислене и поведе-
ние, човек отначало се ядосва, после му 
става тъжно, а накрая - весело. Защо-
то всеки е дошъл на тази земя да учи 
- едни - повече, други - по-малко, едни 
- по-рано, други - по-късно. 
Случката не ни обезкуражава, а напро-
тив - продължаваме още по-усърдно, 
разчистваме и изнасяме старите мебели 
и килими, нарязваме остатъка от дърва-
та. Освобождаваме входа към съседния 
двор, който съседът така и не използ-
ва и събираме шумата, която пречи на 
входната му порта. Шумата се използва 
отново за насипване на обработваемите 
площи и градини, а строителния отпа-
дък мелим, за да се използва за новото 
строителство.

В края на деня вечеряме с усмив-
ка. На лошото не позволяваме да 
се развихри, държим го под око и 
не му даваме да шава. Показваме 
му другата възможност. И докато 
светлината на огъня пробягва по 
доволните ни лица, си казваме, че 
нищо не е по-убедително от делата. 
Този уикенд още едно парченце от 
пъзела, наречен Неофит Рилски, е 
чисто, подредено и поставено на 
правилното място. А ние пак сме 
по-силни заедно.

ДЕЛАТАДЕЛАТА

Ветрино и сме свикнали да виждаме на 
мястото на разрухата потенциал за нов 
живот. И тази къща ще се превърне от-
ново в прекрасен дом. 

Опитът ни с разделянето и сортиране-
то на различни материали и отпадъци, 
така, че да могат да се рециклират и да 
се използват бързо, си казва думата и 
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ПОБЕДА И В НЕБЕСАТАПОБЕДА И В НЕБЕСАТА
На 3-4 декември освен победата в големия тур-
нир по стрелба с лък „Млади стрелци“, проведен 
в гр. Варна, „Българска школа за старинни воин-
ски изкуства - Величие“ при Исторически парк  
пожъна още една необичайна, но отново блестя-
ща победа.
За втора поредна година Исторически парк бе спон-
сор и участник в ежегодната среща на българите 
соколари, организирана от Българския соколарски 
съюз (БСС), който е официален член на Междуна-
родната соколарска организация (IAF). На този го-
лям соколарски форум паркът бе представляван за 
пореден път от спортния аниматор и инструктор по 
обучение на хищни птици Мартин Петров.

Мартин Петров е един от първите сподвижници на 
идеята „Исторически парк“ и е част от екипа му още 
от 2018 г. Той е и един от учредителите на „Школа 
Величие“ и като такъв поддържа жива древната бъл-
гарска традиция на соколарството (стбълг. „крагоуа-
ре“) и на територията на парка. Неговата професио-
нална дейност е свързана именно с отглеждането и 
обучението на хищни птици – соколи и ястреби, и 
оживяване на историята посредством демонстра-
ции, открити уроци и интерактивни занимания с гос-
ти и посетители на културно-историческия комплекс.

По време на тазгодишната среща на БСС по тради-
ция бе организиран и голям турнир за ловците со-
колари, на който те трябваше да покажат уменията 
си в това древно изкуство и обучението на своите 
ловни соколи и кучета. В тази оспорвана битка Мар-
тин Петров влезе заедно със своите верни бойни 
другари – сокола скитник Секира и ловния сетер 
Сива. И така след като на последната среща на БСС 
през 2021 г. Мартин спечели първо място, тази го-
дина той буквално удвои своя успех, като завоюва 
едновременно два приза. Той спечели I място и купа 
в най-престижната дисциплина – „демонстративен 

лов на фазан“, и II МЯСТО с купа при изпитанията 
за „най-добро соколарско куче“. Освен победните 
купи Мартин и всички победители в различните дис-
циплини получиха и множество награди от „Истори-
чески парк“, сред които и новото луксозно издание 
на книгата за историята на парка.
Пожелаваме на Мартин, нашия боен другар в „Шко-
ла Величие“  и колега в Исторически парк, никога да 
не спира своя „полет към висините“ и винаги да бъде 
победител!
Пожелаваме му успех в осъществяването на про-
екта „Джип сафари & Соколарско шоу“ (Jeep safari 
& Falconry show) – иновативен туристически про-

дукт, отговарящ на повишеното търсене в областта 
на приключенския туризъм и съчетаващ в себе си 
богатството на една древна културна форма с мо-
дерния свят на сценичните шоуспектакли, високите 
скорости и приключенския дух! 
Пожелаваме му също така и успех в организирането 
и провеждането на следващия форум на БСС, вече 
в един нов и по-голям международен формат, на 
територията на Исторически парк и под егидата на 
Mеждународната соколарска организация (IAF)!

Предстоят интересни и вълнуващи месеци.
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Книгите променят човека. Но промя-
ната не се изчерпва с това. Следват 
истинските усилия, които трябва 
да се приложат в живота. Много 
често човек попада в ситуации, в 
които вижда по-добър път за себе 
си, пожелава крайния резултат, но 
съвършено новите действия, кои-
то се налага да извърши, са много 
трудни, дори понякога носят болка. 
В подобни моменти е нужно да си 
припомни наистина къде иска да 
стигне и да извърви пътя – да има 
изгарящо желание и да продължава 
въпреки трудностите.

Новият път към финансова свобода е по-
добно начинание за Димитър и Роси. Те 
са младо семейство с две малки деца, 
ежедневно се изправят пред трудности, 
но дори и с лек укор един към друг про-
дължават да извършват болезнените 
действия към подобрение. След прочи-
тането на книгата „Парите или животът“ 
те се доверяват на стратегията и стрикт-
но изпълняват стъпките в нея, за което 
дори плащат няколкократно вече голяма 
цена. Истинската им история може да 
послужи на много хора, които имат же-
лание да стъпят на пътя на промяната в 
много сфери – не само във финансова-
та, но и в спортната, психологическата, 
физическата и емоционалната.

Относно четенето Роси споделя: „Аз ви-
наги съм била четяща, родителите ми 
също са четящи хора. Не гоня опреде-

лен брой книги на месец, но винаги са 
ме интересували книгите“. Димитър до-
бавя за себе си: „Аз не съм от постоянно 
четящите, започнах да чета на 18-19 го-
дини, може би заради вътрешна потреб-
ност покрай завършването на училище. 
Запалих се по психологията, защото ис-
ках по-добре да разбирам и себе си, и 
другите. Най-вече жените… тези книги 
вършеха чудеса!“

Въпреки че не са прочели цялата книга 
и имат трудности с прилагането и, прак-
тическите съвети се изпълняват стрикт-
но. Точно това е и пример за целеус-
тременост, която да поддържа човек в 

правилния път.
За да вземе ре-
шение и да тръг-
не по нов път, 
човек има нужда 
от емоционал-
но разтърсване. 
Това е осигурено 
още с първите 
задачи в книгата, 
както споделя Ди-
митър: „Първона-
чално книгата ме 
накара да преос-
мисля живота си 
из основи. Това 
се получи заради 
заданията, кои-
то са заложени 
в книгата, като 
например да пре-

сметнеш с каква сума пари си разпола-
гал до момента – от началото, откакто 
ги помниш, до настоящия момент – и да 
направиш сметка с какви активи разпо-
лагаш. Когато осъзнах какво ми е оста-
нало, чувството беше, че във финансов 
план съм си профукал живота. Това то-
гава ме мотивира да намеря начин да 
заделям средства на една страна, да 
започна да мисля за инвестиции и да 
действам по-ефективно в тази посока. 
Исках да предприема действия, с кои-
то да достигна ниво, в което разликата 
между това, което изкарвам, и това, кое-
то харча, да започне да се увеличава с 
времето, а не да намалява, както беше 
цял живот.“

При Роси също има значително осъзна-
ване: „Мен дори ме хвана яд, че никой 
не ми е казал досега, че аз самата мога 
да се науча как да спестявам. Ако имах 
тази информация по-рано, със сигур-
ност вече щях да бъда много по-напред 
във финансово отношение. Прииска ми 
се по-рано да бях попаднала на тази 
книга.”

Обикновено след емоционално реше-
ние и силно желание за промяна пър-
вите стъпки са изпълнени с кураж. При 
Димитър и Роси ситуацията се развива 
по сходен начин, но тяхната първична 
промяна е доста смела. „Разделихме 
се с апартамента си в София, който то-
ку-що бяхме купили с кредит, тъкмо го 
бяхме обзавели напълно и решихме без 

съмнения да го продадем. Тогава бяхме 
с едно малко дете и второ на път. Бяхме 
сигурни в решението си и в бъдещето, 
което искаме за семейството си. Купи-
хме си къща на село, защото целяхме 
по-малки харчове, избрахме си малко 
населено място. В книгата примерът 
за изчисляване на жизнената енергия и 
какво реално заплащане получаваме за 
нея също много допринесе за бъдещите 
ни решения. Беше много важно за нас 
да осъзнаем какво реално получаваме 
за труда си в големия град, защото там 
има много голяма загуба на ценно вре-
ме в придвижване, поддържане на висок 
стандарт и много съпътстващи разходи, 
след които парите стигат само за месеч-
ните сметки и се чувствахме изтощени и 
безсилни.”
За съжаление прибързаните решения 
носят и много финансови загуби… Ето 
какво споделя Димитър: „Впоследствие 
осъзнахме, че тази начална промяна 
дори е била на загуба за нас, защото 
не бяхме пресметнали многото допъл-
нителни такси по имотите и не предви-
дихме подводните камъни при покупка 
на стара къща на село. Нашето удо-
влетворение обаче не беше помраче-
но от това – животът на село е много 
по-спокоен и буквално забравяме кой 
ден е днес. Чувстваме се много по-здра-
ви заради качествената храна, тишина-
та и спокойствието, а също така и посто-
янната работа по поддръжка на двора, 
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ВНИМАНИЕ! 
ЧЕТЕНЕТО НА КНИГИ Е ОПАСНО! 

ТО МОЖЕ ДА ВИ ПРОМЕНИ ЗАВИНАГИ! 
КЪМ ПО-ДОБРО!

която лично мен много ме зарежда.”

Слез осъзнатата нужда за допълнител-
ни приходи Димитър се захваща и със 
строителство: „Първоначалната причи-
на беше от собствена нужда – нямаше 
кой да ми свърши работата. Тогава аз 
сам се научих как да си правя ремонтите 
вкъщи, а след това започнах да помагам 
и на приятели. Това ми беше средство 
за изкарване на допълнителни доходи, 
които също подпомагаха семейния бю-
джет.”

Димитър и Роси продължават с низ от 
инициативи по новия път, по който се 
осмеляват да поемат, за да потърсят 
финансовия успех. Едно от следващи-
те им начинания е в криптосферата, 
което е продиктувано от добра идея 
за възвръщане на пари от покупки, но 
то завършва с нулев резултат за тях. 
След това подарък от техен съсед до-
нася на семейството 15 килограма мед. 
Това ги обнадеждава и се ражда идея 
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за собствени кошери с пчели с цел су-
мата, която не им достига на месец, да 
започне да влиза в семейния бюджет 
от тази допълнителна дейност. В това 
начинание те се впускат след усвоява-
не на пореден кредит, резултатите все 
още се очакват. Следва и още една ин-
вестиция във взаимно начинание, която 
най-накрая дава добър и положителен 
резултат за младото семейство. „Това 
е първата ми инвестиция, от която още 
на първия месец съм на плюс”, споделя 
Димитър.

Смелите действия на семейството мо-
гат да послужат за пример и да покажат 
на всички читатели колко е труден пътят 
на промяната, но истинското желание 
и твърдото решение подтикват човек 
да продължава да търси, да плаща по-
някога скъпа цена за решенията си, но 
да се довери, да продължава, да не се 
отказва. Волята, вярата, постоянство-
то и усилията в правилната посока не-
изменно ще ви доведат до задоволяващ 
резултат!

Създател

НОВА НАДЕЖДА

продължава от стр. 13

Когато целта е благородна, винаги се намират поддръжници. Жителите на об-
щина Ветрино не са сами в битката срещу перките, хората от съседната община 
- Вълчи дол, също се противопоставят на намеренията на Добротич уинд и на 
чужденците да надупчат земята им със стотина ветрогенератори и да я съсипят. 
Обединени и с дружни усилия, жителите на двете общини могат да постигнат 
много повече, отколкото поотделно. Но вече имаме и още една важна подкрепа 
в лицето на екологично сдружение „Човек-Природа-Живот“ - организация в об-
ществена полза, чиято кауза е запазването на чистата природа и събуждането 
на хората за най-важната им задача – да запазят природата и биологичното раз-

нообразие на земята си и да ги оставят чисти на своите потомци. Сдружението 
се е активирало по повод инвестиционното намерение на Добротич уинд, като 
неговата Председателка, г-жа Красимира Катинчарова, е разказала шокиращи 
факти за перките, вредните им въздействия върху човешкото здраве и здравето 
на животните и птиците, както и чудовищното замърсяване и отравяне на поч-
вата, което предизвикват. Разговора за перките и лицемерието около зелената 
енергия можете да проследите в youtube, канала Рационална съпротива с Мар-
тин Петрушев. Оставяме и QR код, с който лесно и веднага можете да го гледа-
те. Благодарим за подкрепата!

НЕОЧАКВАНА И ВАЖНА ПОДКРЕПАНЕОЧАКВАНА И ВАЖНА ПОДКРЕПА
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Много години хората от България се из-
ползват за бели роби. Отиват да рабо-
тят в чужбина, където гледат на тях като 
ходещи машини, без някой да се грижи 
да подобри квалификацията им, без ня-
кой да ги научи на управленски умения, 
без да имат възможности за развитие 
като пълноценни човешки същества. 
Неусетно от горд народ от умни, смели 
и можещи хора се превърнахме в масо-
ва и примирена работна ръка. Това до-
веде до един див капитализъм в нашата 
страна, при който хората се задвижваха 
от печалбата и развлеченията, а няма-
ха мечти за подобряване и създаване. 
В едни такива условия оцеляват и пре-
успяват най-хищните, а останалите са 
просто потисната рая. Всичко това беше 
до създаването на Долината на пред-
приемачите в община Ветрино. Ние тук 
мислим за развитието на хората и общ-
ността. Желаем от цялото си сърце да 
прославим България и да сме център 

на научно развито производство и спи-
ращи дъха продукти и услуги. Искаме 
хората да са мечтатели и да живеят с 
копнеж и вяра в утрешния ден. Затова 
решихме да развиваме хора, които ис-
кат същото, и да им помагаме да на-
правят прекрасни бизнеси в България, 
които да са най-добрите на Балканския 
полуостров и света. Правим го в мно-
го посоки, но сега ще ви запознаем с 
най-пресния случай, в който българин 
получава шанс да се обучи, развие и да 
приложи цялото си знание и енергия в 
нашата страна. 

През ноември 2022 г. изпратихме на 
обучение в Нидерландия млад бълга-
рин, който обича дърветата и градините 
и иска да стане специалист, който да 
сътвори и да се грижи за най-красивите 
градини в света. Усилията, които вла-
гаме в Исторически парк, бяха забеля-
зани от родолюбива българка, която се 

НАУКА

е омъжила в Нидерландия и заедно със 
съпруга си имат един от най-големите 
и реномирани разсадници за дървета 
и храсти в цяла Европа. Нейното име е 
Галя Василева. След като е видяла пар-
ка, който много й е харесал и вдъхно-
вил, решила, че може да ни помогне с 
нейните познания и умения с растения-
та. Първо ни подари уникални дървета, 
след това започна да ни обучава как 
да се грижим за тях и ни предложи да 
предаде на желаещите всички знания и 
умения, които са натрупали със съпру-
га й в Нидерландия. От стотици години 
нидерландците са известни като едни от 
най-големите специалисти в работата 
с растения в света. Да имаш възмож-
ност да се докоснеш до такива знания, 
е безценна възможност. Ние веднага 
решихме да се възползваме от нея и 
да изпратим млад човек, който да запо-
чне да усвоява тези безценни знания, 
които да приложи в България. Изпра-
тихме младия българин Аргир Аргиров, 
който заедно със специалиста Веселин 
Танков и опитния Христо Бонев (който 
също се върна от Англия, за да остави 
труда и усилията си в община Ветрино) 
заминаха за Нидерландия. Там бяха 
посрещнати от Галя и нейния съпруг 
Яп, които въведоха нашите ентусиасти 
в дълбините на науката за растенията, 
която е развивана и съхранявана сто-
тици години в Страната на лалетата. 
Нещата, които видяха и научиха наши-
те пратеници, бяха безценни. Това е 
един от малкото случаи, когато българи 
отидоха да внасят знание, а не стока. 
Галя предложи да направим образцов 
градински център и сами да се включим 
към световната мрежа на специалисти, 

НАУКА И РАЗВИТИЕНАУКА И РАЗВИТИЕ

които произвеждат и разпространяват 
най-добрите растения в света. Тя ще 
ни даде първокласен материал, ще ни 
научи как да произвеждаме, ще ни даде 
знания как да отглеждаме дървета, кои-
то спират дъха на хората, които ги ви-
дят. Долината на предприемачите се 
превръща в място, където хората, кои-
то искат да творят, намират своя дом 
и своята школа, които да им помогнат 
да развият потенциала си. Ние инвес-
тираме в наука и не търсим бързи пе-
чалби, но изграждаме място, което ще 
стане център на Балканския полуостров 
и ще върне славата и силата на Велика 
България не чрез силата на оръжието, 
а чрез силата на знанието и моженето!
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мислили и действали за векове напред, са наблягали на създаването на качествени книги. В 
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ничим прекрасната чуждестранна литература, която е създадена благодарение на върховите 
достижения на своите автори, които решават да ги споделят със света, и тази, която е произ-
ведена по поръчка, за да налага интереси, а не да въздига човешкия дух. „Исторически парк“ 
е от малкото български организации, които произвеждат съвременна българска стойностна 
книжнина. Един съвременен шедьовър е книгата за митичната крепост Овеч. Тя е столицата 
на царството на селския цар Ивайло и дом на хиляди други събития. Изградена в скалите, 
устояла на хилядолетията, тя чака да бъде открита от читателите, които се интересуват от 
великите събития, които са се случили по нашите земи. Един от най-великите ни съвременни 
художници – Веско Чакъров, и талантливата писателка Цветанка Симеонова успяват да ни 
потопят в света на честта и славата. Прочетете този истински български шедьовър! Може да 
го намерите в онлайн магазина на „Исторически парк“ или да си я закупите на място оттам.

Изкупуваме земеделски земи и къщи в района на община Ветрино. 
Даваме най-добрите цени на пазара. Телефон за връзка - 0877230884

Ако сте станали свидетел или знаете
 със сигурност за злоупотреба или

 корупция, обадете се на тел.0889222885
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Заповядайте на коледния 
благотворителен базар на 
фондация „Въздигане“. 
Събитието ще се проведе в 
рамките на второто издание 
на коледен базар Варна, 
съвместно с „Българска 
Стрийт Фууд Асоциация” 
и „Фермерски пазар“. Нека 
заедно създадем празнич-
на атмосфера на топлина и 
добро настроение. 

Специално за вас ще подбе-
рем разнообразие от книги 
на историческа тематика и 
тениски с велики български 
владетели като вариант за 
подаръци за вашите лю-
бими хора и начин да под-
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инициативи.
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