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На корицата: Севастократор Калоян и съпругата му Десислава 
управлявали Софийска (Средецка) област са изографисани през 1259г. в 
Боянската църква.Това е най-старото портретно  семейно изображение 
на исторически български лица. 

Неизвестният „Боянски майстор”, чиято самоличност все още е 
предмет на спорове, открил възходящата перспектива в изображенията, 
придавайки им триизмерност и първи в историята на европейското 
Средновековие нарушил канона в изкуството и нарисувал свои 
съвременници. 

Севастократор Калоян е роден в началото на 13 в., вероятно в 
последните години от управлението на цар Борил. Той е братовчед на 
тогавашния български цар Константин Тих Асен. 

Десислава също е от династията на Асеневци. Откъслечни 
фрагменти посочват, че може би е родена в Западна България. 

Севастократорската двойка била толкова известна, че с нея са 
свързани не малко легенди и твърдения, относно пребиваването им в 
едно или друго място. Пример за това е Врачанския манастир  „св. Дух”, 
за който се твърди, че в горната му част имало баня, в която се къпела  
самата Десислава и, наслаждавайки се на величествената гледка на 
старопланинските върхове, хвърляла златни монети и мъниста на 
стоящите долу  придворни. 

Двойката български аристократи са били ктитори на Боянската 
църква и именно по тяхна заръка  гениалният художник е нарисувал 
великолепните изображения. 
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Увод 

 
 Здравината на семейството определя силата на 
обществото, жизнеността и пълноценността на всеки 
човек. Когато семейната институция е в криза, тогава 
българската нация се стопява, деградира или просто се 
разпилява. 
 „Врачански диамантени семейства” е едно 
изследване за това, колко по брой и качествени 
параметри, бракове са издържали изпитанието на времето 
и са достигнали до онази възраст, наречена „диамантена” 
(над 60 г.) 
 Днес все повече преобладават мненията за 
подкрепа на класическото българско семейство, в което не 
се говори за недоверие, лични интереси, липса на 
отговорност. Християнската ценност неизменно е 
свързана с условието, че семейството е най-добрата среда, 
в която могат да се отгледат и възпитат бъдещите 
български поколения. И макар че целият, настръхнал от 
амбиции технотронен и информационен свят да се 
надсмива цинично над носталгичната привързаност на 
нормалния човек, към исконните морални добродетели, 
традиционното семейство със сигурност ще 
просъществува, така както библейската философия се 
споделя от мнозинството в християнския свят и нейните 
аналози в религиите на другите народи. 
 Също, както броя на 100-годшните дървета 
определя силата и величието на националната ни 
екологична култура, така и въпросът за устойчивостта на 
българското семейство е свързан с традициите и 
историческата съдба на страната ни, и с модерните 
тенденции в развитието на човешкото общество. Идеята 
ми е да докажа, че са живи традиционните ценности на 
българското семейство и има обществена увереност за 
оценяване на нравствените и духовни качества, както и 
критериите за оценката му, въпреки негативните влияния 
отвън на днешните исторически и политически явления. 
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 Здравото семейство е основа на живота, силата и 
бъдещето на българския народ, гарантиращо неговото 
оцеляване, съществуване и развитие. Всеки човек се 
нуждае от семейство като място за убежище, покой и 
безопасност. Семейството е онази особена среда, в която 
човекът се учи да гради отношения с другите – 
отношения между мъжа и жената, между родители и деца, 
между братя и сестри. Семейството е онова място, където у 
детето се формира система от първични ценности, където 
то се учи да обича и разбира своя ближен и където, 
благодарение на родителската любов и грижа, да опознава 
изворите на любовта и смисъла на живота. В семейството 
се създават и продължават духовните, морални ценности 
и традиции на народа. 
 Тук ще очертая основните характеристики на 
врачански семейства, успели да изградят и задържат своя 
свещен съюз (брака) повече от 60 години, като 
доказателство за това, че е жива културната ни 
идентичност в процеса на повсеместна световна 
глобализация. 
 

Авторът 
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История на семейството 

 
 От дълбоки праисторически времена 
палеолитните хора създават племето като своя социално 
обединена единица. В това първобитно общество най-
напред се установява матриархат, където за кръвна се 
приема връзката майка – син, а бащата не е от особено 
значение. 
 С появата на първото класово общество – 
робовладелското – матриархатът се заменя с патриархат. 
Известно е, че патриархатът се характеризира с върховен 
култ към бащата, а кръвната връзка между главата на 
семейството и децата играе важна роля за наследството. 
Първите роби тогава стават майката и децата, а първият 
робовладелец – мъжът. 

  Моделът на 
семейството през 
древността се 
характеризира със 
силно развити 
брачни отношения 
и строги правила на 
обичаите, свързани 
с тях, като правните 
текстове на 
шумерите и 
законникът на 
Хамураби, в които 
се съдържат 

изрични разпоредби, отнасящи се до отношенията в 
семейството. Тогава всички в семейството се намират под 
пълната власт на бащата, който еднолично решава всички 
въпроси. На своите родители децата дължат уважение и 
послушание, като за всяко непокорство бащата е можел да 
налага тежки телесни наказания на децата и дори да ги 
прогонва от дома. Родителите от своя страна са задължени 
да се грижат за децата и да ги подготвят за изпълнението 
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на трудова дейност, която да им позволи да се препитават 
самостоятелно и на свой ред да създадат семейство. 
Бащата в тези времена има безпрекословна власт над 
семейството и децата. В модела на патриархално 
устроеното семейство нормите, отнасящи се до 
взаимоотношенията в семейството, са заложени в 
свещените текстове и скрепени с религиозна санкция при 
нарушение. Тогавашният морал и култура на хората 
приемат за напълно нормално бащата да налага тежки и 
дори жестоки наказания на своите деца, да ги прогонва от 
дома или да ги продава в робство. Същото отношение са 
търпели и жените. Според тогавашните разбирания това е 
естественият и единствен начин на регулиране на 
отношенията вътре в семейството. Държавата от своя 
страна, заинтересована да има стабилни семейства 
(източник на доходи и войници), превръща строгите 
обичаи в закон. По този начин тя гарантира 
устойчивостта на тогавашните семейства и своите 
интереси. Този морал на управление на семейството се 
установява навсякъде в древния свят – в Месопотамия, 
Египет, Китай, Индия. 
 През периода на Римската империя в обществото 
се установяват културни традиции, които стават по-
близки до съвременните. Още от древността в Рим 
(известно е, че римското частно право е в основата на 
съвременните правни науки; многото правните 
разрешения на римските юристи са залегнали в основата 
на съвременното правно регулиране, в частност и на 
семейното) са запазени обичаите, задължаващи децата да 
уважават родителите си и да им се подчиняват, както и 
задължение на родителите да се грижат за своите деца. 
Подобни обичаи и правни разрешения, свързани със 
семейството, се срещат навсякъде по света. Голямото 
значение и честата повторяемост на тези житейски 
ситуации са създали почти еднакви обичайни и правни 
разрешения на семейните проблеми сред различните 
народи. От своя страна държавата, още при зараждането 
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си, е разбрала голямото значение на разумното и 
приемливо за всички уреждане на въпросите, касаещи 
семейния модел, за стабилността на обществото, затова 
издига създадените вече обичаи в задължителни за всички 
правни норми.  
 За модела на българското семейство през 
Средновековието и последвалото го Възраждане (по време 
на Османското робство), съдим по възприети в онова 
време правни норми за пълноценно присъединяване на 
член към общността. Интерес представлява възрастта, 
приемана за граница между юношеството и зрелостта. 
Възрастта е основното условие едно лице да бъде 
приемано за пълноценен член на общността. 
Интелектуалната и психическата зрелост са най-важни – 
необходимо е младият човек да се грижи сам за 
препитанието си и да е създал семейство, за да бъде 
възприеман от околните като пълноценна личност. 
Възрастта, на която той постига това, не е била от голямо 
значение. Според тогавашното българско общество 
основно значение за приемането на един човек, като зрял 
и пълноценен член на общността, са неговите лични 
качества. 
 По това време това е една уникална, положителна 
отлика (съдържаща много мъдрост) на българските 
културни и правни традиции, свързани със семейството, в 
сравнение с тези на другите народи, която е скромно 
премълчавана, поради което и малко известна, както у нас, 
така и навън (в широкия културен и научен свят). 
 Българското семейство е моногамно и 
патриархално в тези времена. Бащата има силна власт над 
всички членове на домакинството, което е изграждано на 
кръвно – родствен признак. Обикновено това е най-
възрастния мъж, глава на дома, собственик на имота и 
представлявал семейството в общността на населеното 
място, където живее. Най-възрастната жена в дома – 
съпругата му, се грижи за домакинството, облеклото, 
отглеждането и възпитанието на децата, както и за ред 
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други дейности, свързани с основните  (т.е. семейната 
индустрия, включваща зеленчукопроизводството, 
животновъдство, производство на облекло и др.). 
Многолюдната общност живее според общоприети норми 
и правила, задължителни за всички. Сред тези правила са: 
подчинение към родителите, почит, послушание и свян. 
Думата на бащата е закон за всички, никой не смее да му 
противоречи; задълженията на  родителите са да 
възпитават децата и ги подготвят за основния им дълг – 
създаването на нов дом, ново семейство. 
 Такава патриархална зависимост е давала 
сигурност, но и зависимост на членовете. Тогавашното 
общество приема за естествено, че те като хора с голям 
жизнен опит ще могат по-добре да оценят достойнствата 
на бъдещия брачен партньор на детето си, а и като 
родители няма да мислят злото на своите деца. 
 Добрачните отношения на младите се 
характеризират със срещи само на определени места и по 
определено време: на седенки и хора, по пазари и 
кладенци, на сватби и годежи. Младите хора търпят 
редица ограничения и забрани. На обществени места – в 
църква, в училището, на хорото – мъжете и жените са 
поотделно. На т. нар. „шарено хоро” е могло да се залавят 
само „през кърпа”. На жената не се позволява да гледа 
чужд мъж в очите, нито да пресича път на мъж. И макар 
традицията да го определя за активната страна във 
взаимоотношенията със другия пол, мъжът също търпи 
ограничения. Взаимните чувства са изразявани чрез 
символни действия, без прекрачване границите на 
целомъдрието. Било е прието след ухажване между една 
двойка, семейството на момъка да изпраща сватове в дома 
на момата, а ако не стори това, момата се счита за 
„свободна”, но и … нехаресвана. Така двете семейства се 
уговарят, сгодяват двамата млади (годеж рядко е 
развалян!!!) и пристъпват към подготовката за сватба. И 
докато предбрачната любов е повече харесване, то 
брачният живот след сватбата дава съпружеската любов, 
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изразяваща се в здрави нравствени връзки и преданост 
един към друг. Гимназиите, където младежите получават 
образование, дълго време са мъжки и женски, а от средата 
на ХХ век стават смесени. Въпреки многото 
ограничителни норми на патриархалното общество в 
България, мъжът е бил добър баща, а жената – скопосна 
стопанка на дома и любяща майка. Разводът по тези 
времена е рядко явление, а семейното съществуване е в 
името на потомството и общите интереси. Децата дължат 
уважение и послушание на своите родители, а за 
непокорство бащата има право да налага телесни 
наказания, понякога доста тежки, но такива санкции, като 
прогонване от дома, жестокост, осакатяване, бой с пръчка 
и други подобни (практикувани от други народи и 
общества) обаче са напълно непознати, което е и 
обяснимо с традиционните ценности на българското 
семейство. Главата на семейството е определял всички 
въпроси, свързани със живота на неговите деца. Той ги 
обучава на селскостопанска дейност или ги изпраща при 
майстор, където те усвояват занаят. Когато децата са 
дадени при майстор, където да се обучават на занаят, те са 
длъжни безспорно да изпълняват всички нареждания на 
майстора и калфите. Майсторът сам определя 
продължителността на работния ден, количеството храна, 
което се полага на всеки и почивките, а чираците не могат 
да откажат извършването на никоя работа. Това сурово 
обучение е имало за цел да привикне децата към труд и 
издръжливост.  
 Такъв е моделът на патриархалното българско 
семейство. Бегло обрисуваните тук исторически аспекти 
сочат традиционни български ценности, които и до днес 
са живи в повечето семейства: 

→ Мъдрост по отношение зрелостта на своите 
деца; 

→ Родителите не мислят злото на своите деца 
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→ Прекрачването на границите на 
целомъдрието (при общуване на двата пола) не се 
поощрява; 

→ Семейното съществуване е в името на 
децата (потомството) и любовта към тях е движеща сила за 
съществуване. 
 

 

Семейството на Петър Константинов от с. 

Михайлово, обл. Враца през 1912 г. Пет от децата 

му са били учители, а първородният син е 

електроинженер 
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Християнският поглед върху брака и 
семейството 

 
 Водена от спасителната си мисия Българската 
православна църква отрежда на брака специално място, 
дава на мъжа и жената, встъпващи в брак, особено 
благословение, наречено „тайнство”, а тайнството по 
думите на св. Николай Кавасила са вратата, през която 
Христос се връща отново, за да пребивава в своята Църква. 
Изхождайки от това, тайнството не е религиозна форма на 
„регистрация”, а живо общение с Христос. 
 Смисълът на брака като тайнство, е прославянето 
на нововенчаните и на тяхното потомство в царството 
Божие. Църквата благославя младоженците за раждането 
на деца и умножаването на българския род, което е 
заповед, дадена отначало на прародителите, но ги вижда и 
като прославяне пред Бога… „И ще бъдат двамата една 
плът. Тази тайна е велика, но аз говоря за Христос и за 
Църквата…” (Еф. 5:20 – 33). Именно затова св. апостол 
Павел нарича брака „тайна”, имайки предвид, че бракът 
се запазва в царството на вечността. Следователно в 
светото тайнство „брак” на първо място е преживяването 
на реалността на Царството божие в Светата Евхаристия 
(от гръцки – благодарност, известна още като Свето 
Причастие), а на второ място са биологичните отношения, 
които се изграждат в резултат на любовта между мъжа и 
жената в семейството, които ги водят и съпътстват в 
настоящия им живот към вечния. 
 В тези биологични взаимоотношения църквата се 
намесва, за да даде истинните измерения на сексуалната 
любов, да освободи силата на любовта в човека от 
подчинението ú на природната необходимост и за да 
разкрие образа на църквата и дара на новия живот в 
единството на мъжа и жената. 
 Православието учи, че единственото място, където 
половите отношения могат да бъдат физически 
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осъществявани, като са насочени към добро и 
целесъобразност, е моногамния, хетеросексуалния, 
благословения и съпружески живот. Бракът следователно 
изисква изключително и пълно задължение на двама 
души един към друг. 
 Бракът е хетеросексуален, поради това че Бог „… 
ги създаде мъж и жена…” с ясната цел да имат потомство, да 
се „… плодят и множат…” (Бит 1:28), т.е. да продължат 
неговото творческо дело чрез съединяването на два 
живота в едно общо любовно единство, съюз, който е ново 
творение, правещ двамата „една плът”. Следователно от 
еротична и страстна, любовта трябва да се преобрази в 
безкористна, себеотдаваща любов, която е съединяваща и 
която въвлича душата във вечно общение с бога. Чрез 
взаимния отказ от лична воля и приемането на волята на 
другия, единството на мъжа и жената започва да се 
изгражда не върху природните основи на сексуалния 
нагон, а върху основите на църковното общение, които 
предполагат себепреодоляване и себепринасяне. Бракът 
получава облика си не от природните връзки, а от 
връзките в небесното царство. Така християнското 
семейство става „малка църква”. 
 За да станат една плът, в смисъл, вложен от Бога, 
мъжът и жената трябва да приемат в отношенията си един 
към друг същия вид и качество на верността и 
саможертвата, която Христос приема за своя народ, т.е. 
подобието на кръстната и спасителна любов на Христа. 
Съпружеският живот изобразява съюза между Христос и 
църквата. В брака се изграждат отношения на любов 
между мъжа и жената в семейството, които ги водят и 
съпътстват в настоящия им живот към вечния. 
 Според православното предание целта на брака е 
самия брак. Децата са неговата съставна част, а не цел. 
Може съпрузите по някаква причина да нямат деца или да 
ги изгубят, така че хората трябва да се събират в 
семейството, за да изживеят живота си във взаимна любов, 
т.е. в преодоляване на индивидуализма и егоизма си, в 
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разширяване границите на личността и подготовка за 
вечния живот. 
 Бракът е динамично явление, цялата му сила е в 
движението, целеустремеността, в неговото общочовешко 
явление. Бракът е и символ на мъченичеството, а мъченик 
е онзи, който свидетелства пред целия свят някаква 
ценност – в случая любовта, за правдата, истината, 
красотата – и който пред нищо не се спира, за да доведе 
свидетелството си до онези, които се нуждаят от него. 
Заради това църквата призовава всеки жених и невеста да 
вярват в любовта, да вярват един в друг с такава сила, че 
да свидетелстват – каквото и да им струва – за любовта, за 
единството, за това, че истинската любов може да победи 
всичко. 
 Православната църква смята, че неразторжимостта 
на брака е едно от съществените му свойства „… което Бог 
е съчетал, човек да не разлъчва…” (Мат. 19:6). Разтрогването 
на брака се явява само по себе си тогава, когато между 
съпрузите е унищожена основата на брака – любовта. 
Заради това църковната власт не разтрогва брака, а само 
юридически констатира печалния факт, че законния брак 
е изгубил своята основа. 
 Разводът е една от големите и чести трагедии, 
които могат да сполетят брака на съвременните хора. Той 
представлява не само край на любовта, която е обусловила 
брака, но и край на надеждите за един цялостен живот, 
пълен с радост, дълбочина и смисъл. 
  Защо се стига дотам, че двама души, обичали се 
доскоро, изведнъж откриват, че помежду им любовта се е 
изчерпала и им остава само да се разделят? Причината е в 
това, че твърде много бракове се сключват от 
недостатъчно зрели хора, които нито защитават брака си, 
нито се грижат за него. В такъв брак църквата открива 
духа на индивидуализма. Ето защо православните 
християни, отчитайки, че човешкото сърце бива жестоко и 
кораво (Мат. 19:8), твърдо и неустойчиво, считат, че 
развода е възможен, въпреки че го възприемат като една 
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от най-големите трагедии в съвременния ни живот. Нещо 
повече – християните приемат това върху себе си, защото 
отговорност за разводите носи и цялата църква.  
 Брак, в който децата са нежелани, е основан на 
повредена егоистична и похотлива любов. Давайки живот 
на друг, човекът подражава на творческия акт на Бога и 
отказвайки се от това, той не само отхвърля своя творец, 
но изкривява и своето собствено естество; защото без 
желание да подражава на твореца на живота и Отца, по 
всякакъв начин човекът престава да бъде „образ и подобие 
Божие”. 
 Абортът, извършващ се от семейна двойка или от 
жена, допуснала да зачене нежелано от нея дете и искаща 
да се отърве от него – не е нищо друго, а престъпление – 
предумишлено убийство. Жените, извършили аборт, не 
знаят какви ще са последствията – и психически, и 
физиологични. С аборта семейството се лишава от най-
великата радост на детераждането и възпитанието на 
децата си, което е Божие благословение. Не съществува 
християнски брак без чистото и горещо желание на 
двамата родители да притежават тази радост и да я 
споделят помежду си.  
 Пред съвременното семейство съществуват много 
предизвикателства, на които християните трябва да 
отговорят със съборния глас на Църквата. Абсолютната 
уникалност на брака пред обществото, чрез св. 
Евхаристия, любовта в брака се проектира във вечното 
царство Божие. Това означава, че православните 
християни не се съгласяват, че брака съществува само „… 
докато смъртта ни раздели…”, а вярват във вечността му, 
тъй като е венчаване със слава и чест в Христа, 
възкръсналия истински Бог и истински човек. 
 Врачанските диамантени семейства живяха в 
лоното на Българското православие, чиито върховни 
жреци бяха: 
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 Митрополит Неофит (светско име Никола 
Димитров Караабов) – наместник председател на св. 
Синод от 4 май 1930 г. – 15 октомври 1944 г.; 

 Митрополит (Екзарх) Стефан І (светско име 
Стоян Попгеоргиев Шоков) 

 -наместник председател на св. Синод от 16.Х.1944 
г. -  21.І.1945 г и Екзарх от 25.І.1945 г. до . – 6 септември 1948 
г.; 

 Митрополит Михаил (светско име Димитър 
Тодоров Чавдаров) - наместник председател на св. Синод 
от 8 ноември 1948 г. до 4 януари 1949 г.; 

  Митрополит Паисий (светско име Александър 
Райков Анков) - наместник председател на св. Синод от 4 
януари 1949 г. до 3 януари 1951 г.; 

 Митрополит (Патриарх) Кирил І (светско име 
Константин Марков Константинов) - наместник 
председател на св. Синод от 3 януари 1951 г. до 10 май 1953 
г. и Патриарх от 10 май 1953 г. до 7 март 1971 г.; 

 Патриарх Максим І (светско име Марин 
Найденов Минков)-от4 юли 1971г. до 6 ноември 2012г. 

 Митрополит Кирил (светско име Богомил 
Петров Ковачев) – наместник председател на св. Синод от 
10 ноември 2012 г. до 23 февруари 2013 г.; 

 Патриарх Неофит (светско име Симеон 
Николов Димитров) наместник председател на св. Синод 
от 24 февруари 2013 г. 
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Правен статус на съвременното европейско 
семейство 

 
1.Родителска отговорност – Като майка или баща 

всеки гражданин на ЕС е отговорен за възпитанието, 
образованието и имуществото на децата си ( ако имат 
такива). Родителите имат право също така да 
представляват децата си пред закона. 
 Във всички страни от ЕС майката автоматично 
носи отговорност за детето си, както и бащата, сключил 
брак с нея. Обикновено родителите упражняват тази 
отговорност съвместно. Но правилата за това дали баща, 
който няма брак с майката, има тези права и задължения, 
са различни в различните страни. 
 2.Родителски права и право на посещения  
  Правилата за родителските права и право на 
посещения са различни във всяка страна от ЕС. 
Националните закони определят кой получава 
родителските права, дали те са споделени или еднолични, 
кой взема решения за образованието на детето и други 
подобни въпроси. 
 Всички страни от ЕС обаче признават, че децата 
имат право на лични отношения и пряк контакт с двамата 
си родители, дори ако те живеят в различни страни. 
 В случай на развод или раздяла е важно да се 
определи дали децата ще живеят само с единия родител 
или с всеки от тях поотделно, като се редуват. Жената и 
нейният партньор може да опитат споразумение по този 
въпрос. Ако не успеят, решението за родителските права и 
мястото, където детето ще живее, най-вероятно ще бъде 
взето от съда с оглед на това, какво е в интерес на детето. 
 При ситуации с участието на повече от една 
държава – например ако родителите не живеят в една и 
съща страна – компетентният съд е съдът в страната, в 
която детето живее обикновено. При определени условия 
може да се споразумеят (мъжа и жената) да поверят 



19 

 

решенията за родителската отговорност, свързана с 
техния развод, на същия съд, който се е произнесъл при 
развода. 
 3.Признаване и изпълнение – Съдебните 
решения за родителската отговорност, взети в една страна 
от ЕС, се признават във всяка друга страна от Съюза без 
необходимост от специална процедура. Прилагането на 
решенията се улеснява от използването на стандартна 
процедура Налични езици. 
 Мъжът и жената трябва да се интересуват, как 
решения за родителската отговорност , взети в една 
страна от ЕС, могат да бъдат признати и изпълнени 
Налични езици в друга. 
 Централните органи Налични езици, отговарящи 
за родителската отговорност, като например за 
юрисдикцията, признаването и прилагането, не важат в 
Дания. 
 4.Осиновяване – Ако семейството планира да 
осинови дете от друга страна от ЕС, трябва да имат в 
предвид, че няма единни правила, важащи във всички 
страни от Съюза (всяка страна има собствени правила). 
Затова за информация относно процедурите и 
изискванията за осиновяване и относно това, кой мое да 
кандидатства за осиновяване на дете, заинтересованите 
трябва да се обърнат към властите в съответната страна. 
 Всички страни от ЕС обаче споделят някои 
принципи, залегнали в международните конвенции за 
осиновяванията. Трябва да се уверите, че: 
 ● осиновяването е узаконено с решение на съд или 
административен орган; 
 ● биологичните родители на детето – ако са живи – 
са съгласни с осиновяването; 
 ● осиновяването е в интерес на детето. 
 В повечето (но не във всички) страни детето ще 
може да придобие фамилното име, националността и 
същите наследствени права, като Ваше биологично дете. 
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 Като осиновител ще имате същите права и 
задължения към Вашето дете, като всеки друг родител. 
 5. Отвличане на дете от родител 
 Ако детето Ви е незаконно отведено от бившия Ви 
партньор от една страна от ЕС в друга (без Ваше 
позволение или в нарушение на решения, взети в 
съдилищата на държавата от ЕС, в която живеете Вие и 
детето), можете да започнете правни действия за връщане 
на детето  при Вас. 
 Централните органи Налични езици, отговарящи 
за международните отвличания на деца, могат да Ви 
помогнат да предприемете необходимите стъпки. 
 След започване на дело в страната, в която е 
отведено детето, съдът там ще нареди детето да бъде 
върнато, ако са спазени всички правни изисквания за това. 
 Възможни изключения: 
 ● Ако има вероятност детето да е в опасност в 
страната, в която е живяло преди отвличането; 
 ● Ако детето е достатъчно голямо, за да декларира, 
че не желае да се върне; 
 На теория Вие и детето трябва да получите 
възможност да бъдете изслушани от съда по време на 
делото. 

 Не можете да промените решение за предоставяне на 
родителски права, трябва да го обжалвате в страната, 
в която е било взето. 

 Изключения: 
 Тези правила не се отнасят за Дания и страните от 
ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). 
 Вместо това Дания, Исландия, Норвегия и 
Швейцария са страни по Хагската конвенция за 
отвличането на деца от 1980 г. Налични езици и случаите 
на отвличания в тях се третират по тази конвенция или по 
други международни споразумения. 
 6. Семейни обезщетения 
 Семейните обезщетения (детски обезщетения, 
безвъзмездни помощи при раждане и осиновяване, 
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издръжка на деца, отпуск по майчинство/бащинство и 
др.) са много различни в различните страни от ЕС. 
 Ако се установите в друга страна от ЕС, за вас 
важат законите на тази страна. Например испанка, която 
ражда дете в Полша, има право на отпуск по майчинство 
при същите условия, като полските граждани, съгласно 
социално осигурителните права в Полша. 
 Ако работите в страна, различна от вашата страна 
на пребиваване, може да имате право на обезщетения там. 
Това ще зависи от мястото на пребиваване на Вашите деца 
и от това, дали другият родител работи. 

 По въпроси, отнасящи се до социалната сигурност, 
значение има на Вашата националност, а мястото, 
където работите, мястото на пребиваване на Вашето 

семейство или страните, които Ви плащат пенсия. 
 Социално осигурителните системи в Европа се 
различават значително. Ако търсите информация за 
семейни обезщетения в страната, която е отговорна да Ви 
изплаща такива, вижте: 
 ● За пенсионери – семейни обезщетения и 
безвъзмездни помощи при смърт; 
 ● За трансгранични работници - семейни 
обезщетения за трансгранични работници. 
 Партньорството между двама души може да е под 
различни форми – брак, регистрирано партньорство или 
просто фактическо съжителство. 
 7. Брак 
 Гражданският брак (отговарящ на законовите 
изисквания, но без религиозна принадлежност), е 
гражданско състояние, което се признава във всички 
страни от ЕС. 
 За партньорства, различни от брак, като например 
регистрирано партньорство и фактическо съжителство, се 
прилагат различни правила. 
 Националните правила и практики за брака са 
различни в различните страни, предимно по отношение 
на: 
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 ● Правата и задълженията на брачните двойки – 
например по отношение на собствеността, родителската 
роля и името след брака; 
 ● Връзката между църковен и граждански брак – 
някои страни признават църковния брак за равностоен на 
гражданския, а други – не. Ако се премествате в друга 
страна, след като сте сключили само църковен брак, важно 
е да проверите какви ще са последствията за Вашето 
гражданско състояние; 
 ● Условията за сключване на брак – най-
значителната разлика е по отношение на правото на 
двойките от един и същ пол да сключват брак. Към 
момента следните страни от ЕС позволяват това: Белгия, 
Дания, Нидерландия, Португалия, Испания и Швеция. 
 Формалностите преди брака са: 

 Ако различни страни от ЕС имат 
отношение към брака Ви – например ако сключвате брак с 
гражданин на друга страна или ако планирате да се 
преместите в чужбина след брака – проверете законите на 
коя страна важат за вашия брак и за вашия режим на 
собственост след него. Това ще има важни последствия за 
вашите права и задължения като съпрузи. 

 Ако сключвате брак в страна от ЕС, 
различна от страната, в която живеете, проверете в 
органите на двете държави какви са необходимите 
формалности, за да може бракът ви да е в сила и в двете. 
Сред формалностите могат да бъдат изисквания за 
регистриране и публикуване. 
 Формалностите след брака са: 

 На теория вашият брак трябва да бъде 
признат във всички страни от ЕС, но това не се отнася 
напълно до бракове между партньори от един и същи пол. 

 Ако сключите брак в страна, различна от 
вашата страна на произход, добре е да регистрирате брака 
в консулската служба на страната ви на произход в 
страната, в която живеете. 
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 Ако се преместите в друга страна на ЕС по 
работа, вашият съпруг или съпруга могат да дойдат да 
живеят с вас, ако и те са граждани на ЕС. За съпрузите, 
които не са граждани на ЕС, важат различни правила. 
 8. Регистрирано партньорство 
 В няколко страни от ЕС вашето партньорство може 
да бъде официално признато, без да сключвате брак, под 
формата на регистрирано партньорство (понякога 
наричано гражданско партньорство). 
 Регистрираното партньорство позволява на двама 
души, които живеят заедно като двойка, да регистрират 
своята връзка пред съответния публичен орган в своята 
страна на пребиваване.  

 Разликите между страните от ЕС в тази област са 
огромни – не само по отношение на предлаганите 
възможности, но и по отношение на страната, до 

която се признават партньорства, сключени в чужбина. 
 Когато участват две или повече страни от ЕС – 
например, когато се преместите след регистрацията или 
се регистрирате в чужбина – трябва да проучите законите 
на коя страна се прилагат за вашето партньорство – това 
ще има важни последствия за вашите права и задължения 
като регистрирани партньори. 
 Регистрираното партньорство се счита за 
равностойно или сравнимо с брака в някои (но не всички) 
страни от ЕС. 
 Страни от ЕС, които не признават регистрирани 
партньорства са: 
 ● България 
 ● Кипър 
 ● Естония 
 ● Гърция 
 ● Италия 
 9. Фактическо съжителство  
 При наличието на стабилна и продължителна 
връзка с партньор, вие имате определени права в ЕС, дори 
ако не сте регистрирали своето партньорство. 
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 Когато заедно с вашия фактически партньор се 
премествате в друга страна от ЕС, тази страна трябва да 
облекчи неговото влизане и пребиваване, ако можете да 
докажете, че живеете заедно или че между вас има 
дългосрочна връзка. Това правило се прилага без значение 
дали вашия партньор е гражданин на страна от ЕС или не. 
 В страните от ЕС, които признават фактическото 
съжителство, ще имате права и задължения и във връзка 
със собствеността, наследството и плащането на издръжка, 
вследствие на раздяла. 
 Тези правила са от особено значение за 
партньорите от един и същи пол, защото не всички 
страни от ЕС позволяват на подобни двойки да сключват 
брак или да регистрират своето партньорство по друг 
начин. 

 Повечето страни от ЕС обаче не са дефинирали как 
точно можете да докажете съществуването на 
дългосрочна връзка или съжителство. 

 Ако живеете в страна, където не можете да 
сключите брак (лица от един и същи пол) или да 
регистрирате своето партньорство, или ако не желаете да 
направите нито едното, нито другото, една от 
възможностите е да сключите договор за съжителство, в 
който да уредите определени аспекти от своето 
съжителство. 
 На практика обаче дори с подобен договор – 
съжителство, може да се окаже трудно да упражнявате 
правата си. 
 При спор за имущество обикновено се прилага 
правото на държавата, в която е възникнал спорът. 
 10. Развод и законна раздяла 
 Основанията за подаване на молба за развод или 
законна раздяла и останалите практически подробности, 
свързани с тях, се различават значително в страните от ЕС. 
 Въпреки това определен брой правила на ЕС важат 
в случаи, включващи две или повече страни от ЕС – 
например когато вие и вашият съпруг (а) живеете в 
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различни държави. Тези правила се използват за 
определяне на компетентните съдилища. 
 Можете да подадете съвместна молба за законна 
раздяла или развод с вашия партньор или един от вас 
може да подаде молба самостоятелно. 
 Можете да подадете молба в съд в страната, в 
която: 
 ● Живеете с вашия съпруг; 
 ● За последно сте живели заедно, при условие, че 
един от вас все още живее там; 
 ● Живее един от вас, при условие, че подавате 
съвместна молба; 
 ● Живее съпругът ви; 
 ● Живеете вие ако: 

→ Сте живели там поне шест месеца 
непосредствено преди подаване на молбата; 

→ Сте граждани на тази страна. 
 Ако не сте гражданин на тази държава, можете да 
подадете молба, само ако сте живели там поне една година 
непосредствено преди подаването на молбата. 
 ● Имате гражданство и двамата. 
 Компетентният за вашия развод съд е първия съд, 
в който е подадена молбата (ако са изпълнени горните 
условия). 
 Съдът, имащ правомощия да превърне законна 
раздяла в развод (ако това е в съответствие с правилата в 
съответната страна), е съдът в страната от ЕС, който е взел 
решение за законна раздяла. 
 Компетентният съд може също да вземе решение 
по въпросите, свързани с родителската отговорност. 

   
Попитайте адвокат! 
  

В случаи на участие на повече от една страна от ЕС 
правото, важащо за вашия развод, не е непременно 
правото на страната, в която можете да подадете молба за 
развод. За да научите кои закони важат във вашия случай, 
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как може да се разреши конфликт между закони и какви 
ще бъдат последствията, трябва консултация с адвокат. 
 Разводът или законната раздяла, по които е 
отсъдено в една страна от ЕС, се признават в останалите 
страни на Съюза без специална процедура. 
 Изключение – Дания. Правилата на ЕС за 
разводите и законните раздели – например по отношение 
на признаването и юрисдикцията – не важат в Дания. 
 11. Издръжка (за членовете на семейството). 
 Правилата за задължението за издръжка се 
различават в отделните страни. Равнището на издръжка 
също е различно. Съществуват обаче общи правила на ЕС, 
ако трябва да предоставяте или получавате издръжка от 
някого, който живее в друга страна от ЕС. 
 Можете да подадете заявление за издръжка 
предимно в съдилищата: 
 ● В страната, в която живее вашият бивш партньор 
или членът на вашето семейство; 
 ● В страната, в която живее лицето, имащо право 
да поиска издръжка; 
 ● Отговарящи за делата, имащи отношение към 
вашето граждански състояние (например при развод) или 
родителска отговорност – ако въпросът за издръжката е 
свързан с подобни дела. 
 Освен ако спорът засяга задължение за издръжка 
на дете под 18 години, можете, ако вашият бивш съпруг 
или роднина е съгласен и при определени условия, да 
изберете заедно съда, който да разгледа вашия случай. 

 В случаи с участие на повече от една страна от ЕС 
правото, важащо за издръжката, не е непременно 
правото на страната, в която можете да подадете 

молба. 
 Научете кои закони се прилагат във вашия случай 
за издръжка Налични езици, как може да се разреши 
конфликт между закони и какви ще са последствията. 
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 Централният орган, отговарящ за издръжките в 
страната от ЕС, в която живеете, може да ви помогне да 
подадете заявление за издръжка в чужбина. 
 Ако искате съдебно решение за издръжка, взето в 
една страна от ЕС да бъде изпълнено в друга, за това има 
опростена процедура. 
 Централният орган, отговарящ за издръжките в 
страната от ЕС, в която живеете, може също да ви помогне 
да получите дължима издръжка. 
 За информация за мерките за прилагане, 
опростената европейска процедура и отговорните органи 
във всяка страна, трябва да се интересувате. 
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Врачански диамантени семейства 
 
 Всеобща констатация днес в България е, че 
модерния човек е силно секуларизиран1 и заменя старите 
ценности с нови, стремейки се повече да произвежда и 
повече да консумира, както материални, така и духовни 
продукти. Това се отразява върху взаимоотношенията 
между мъжа и жената и техния брак, както и техните 
последици върху децата. Драстично се увеличават 
разводите, трафика на хора с цел сексуална експлоатация, 
а производството на порнографски материали носи 
осезателен приход на създателите си. Лесният достъп до 
тях чрез Интернет допълнително формира образа на едно 
консуматорско отношение към мъжа и жената и 
загубването на личностното отношение към тях. 
 Бракът е динамично явление, цялата му сила е в 
движението и целеустремеността. Бракът е и символ на 
мъченичество, а мъченик е онзи, който свидетелства пред 
целия свят някаква ценност – любов, правда, истина, 
красота, родолюбие – и който пред нищо не се спира, за да 
доведе свидетелството си до онези, които се нуждаят от 
него. Заради това и Църквата, и държавната 
администрация призовават всеки жених и невеста да 
вярват в любовта, да вярват един в друг с такава сила, че 
да свидетелстват – каквото и ще да им струва – за любовта, 
за единството, за обичта към децата си, за това, че 
истинската любов може да победи всичко.  
 Според православното предание целта на брака е 
самия брак. Децата са негова съставна част, а не цел. 
Бракът изисква изключително и пълно задължение на 
двама души един към друг. 

                                                 
1 Секуларизация – процес, в резултат на който различни области на 
социалния живот (като образование, култура, възпитание, икономика, 
политика) постепенно се освобождават от контрола на християнската 
религия и стават независими от църковните институции. 
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 Днес психолози и социолози анализират 
безрадостния семеен живот и са разтревожени от 
неустойчивостта на брака и от болката, която тази 
неустойчивост причинява, както на съпрузите, така и на 
децата. Това е така, защото изначалния смисъл на брака 
днес се оказва неразбираем за хората. Мнозина разглеждат 
брачната институция просто като частен договор и му 
придават утилитарен характер. И моето разглеждане на 
брака е от чисто социално – национална гледна точка – 
т.е. семейството, като онази малка частица, клетка от 
Българския държавен организъм, натоварена с голямата 
морална тежест да съхрани националния идеал. 
 Семейството е основано на родство, на биологична 
връзка между своите членове, но заедно с това са въведени 
и две социални категории – съвместно съжителство (в 

един дом) и наличие на общ бюджет, т.е. обща 
икономика на семейството. 
 В Българската социокултурна история според 
господството (подчинението) между съпрузите в 
различните политико – икономически епохи се 
различават три типа семейства: 

 Матриархално – при което водеща фигура в 
семейството е жената – майка; 

 Патриархално – при което водеща фигура е 
мъжът – баща; 

 Дружеско (съпружеско) – при което е споделена 
ролята на господство. 

 Жизненият цикъл на българското семейство 
преминава през следните фази: 

 Създаване – от сключване на брак до раждане 
на първото дете; 

 Разрастване – от раждането на първото дете до 
раждането на последното дете; 

 Намаляване – от напускането на първото дете 
до напускане на последното дете от дома на семейството; 
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 Пълно намаляване – от напускането на 
последното дете от дома на родителите до смъртта на 
единия съпруг; 

 Разпадане – от смъртта на единия съпруг до 
смъртта на преживелия съпруг. 

 Функциите на семейството са в основата на 
качеството на живота, което пък не винаги съвпада с 
максимизирането на парите или образованието. 
Основните функции на семейството като социален 
механизъм са: 

 Репродуктивна – възпроизводство и 
поддържане на биологичната непрекъснатост на 
обществото; 

 Възпитателна – предаване на културното 
наследство, възпитаване на децата на основни ценности, 
навици, нрави и подготовката им за социалния живот; 

 Стопанско – икономическа – свързана с 
участие в производството на блага (средства за живот) и 
организацията на тяхното потребление; 

 Комуникативна – задоволяване на определени 
емоционални и сексуални потребности; 

 Рекреативна – взаимопомощ, поддържане на 
здравето на членовете на семейството, организацията на 
труд и почивка; 

 Регулативна – първичен социален контрол и 
реализация на властта и авторитета на семейството; 
 Семейството е национално богатство, което се 
измерва с качествени, а не само с количествени 
параметри. В този контекст е и твърдението, че колкото 
по-дълго жителите на България се радват на живота, 
толкова по-богата е и държавата ни. Вътрешните фактори,  
влияещи върху семейството, са: 

 Взаимната любов; 
 Чувството за дълг към съпруга; 
 Взаимния стремеж за издигане, кариера, 

благоустроеност и благополучие; 
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 Грижите за общото жилище, дом, домашно 
стопанство, грижите за децата, разпределението на труда 
при грижите за децата ; 

 Стремеж за оправдаване на очакванията на 
близките, роднините и т. н.; 

 Осъществяването на собствените мечти и 
представи от периода на избор на партньор и реалното 
съжителство; 

 Възможност за хармонично развитие на 
личността и използването на брака като средство за 
реализиране на стремежите на личността. 
 Не по-маловажни са и факторите на външната 
среда, влияещи върху развитието на семейството: 

 Санкции, правещи невъзможен развода – 
църковен брак и обявяването на брака за тайнство; 

 Икономически условия – бедност, криза, 
доходи на семейството, безработица; 

 Обществено мнение – система от санкции 
спрямо лицата от разпадналите се семейства (присмех, 
отказ за работа, социално изключване), влияние на 
масмедиите; 

 Изисквания към грижите за децата – училище, 
културни институции, държавата; 

 Приятелски кръг – взаимодействие с други 
семейства или отделни приятели; 

 Върху дълголетието на семейството от стотици 
години насам влияят и здравните потребности на 
съпрузите. 

 Биологична страна – характеризираща се с 
различни рискови фактори и рискови членове на 
семейството, като наследственост, изменчивост и 
адаптивност; 

 Психологическа страна – характеризираща се с 
психоклимата в семейството, взаимоотношенията в него, 
наличието на определени отклонения в поведението – 
алкохолизъм, наркомании, психични заболявания на 
членове от семейството, наличието на неврози и т. н.; 
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 Социална страна – характеризираща се с бит, 
трудоспособност, финансови възможности и т. н. 

 Най-големите прегради пред семейното 
дълголетие са оказвали нарушенията във функциите на 
семейството. Например: 

 Нарушение на възпроизводителната функция 
има поради стерилитет на брачните партньори или 
поради различни етиологични заболявания; 

 Нарушение на икономическата функция има 
поради наличие на болен член от семейството с хронично 
заболяване и продължителна неработоспособност, 
инвалидизиран, психично болен, алкохолик, наркоман и 
т. н.; 

 Комуникативна функция е нарушена при 
нарушени емоционални или сексуални потребности, 
поради настъпили заболявания, които протичат с 
нарушаване на потентността и психическото равновесие; 

  Нарушението на репродуктивната функция е 
налично тогава, когато липсва подкрепа между членовете 
на семейството, когато при трайно нарушение на здравето 
на член от семейството се изчерпи емоционалната и 
физическата сила на останалите и/или се засегне 
икономическата стабилност на семейството; 

 Нарушение на възпитателната функция на 
семейството е налично, когато то страда особено силно 
при стрес, психично болен родител, алкохолик или 
наркоман. 
 Богословски благословената трудност на 
семейството е в това, че то е мястото, където всеки от нас 
присъства невероятно близо към най-важното действащо 
лице на нашия живот – към Другия. 
 Специално при брака свойството на Другия да 
бъде Друг се подчертава рязко от две забрани: 
библейската забрана на еднополовата любов и забраната 
на кръвосмешението. Мъжът трябва да се съедини със 
жената и да възприеме женския ú поглед върху нещата , 
женската ú душа до дълбините на собствената си мъжка 
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душа; и жената има също така трудната задача по 
отношение на мъжа. Мъжът и жената, които създават ново 
семейство, трябва да дойдат непременно от две различни 
семейства, с неизбежната разлика в уменията и навиците, 
в това, което за всекиго от тях се разбира от само себе си – 
и отново да започнат да свикват с най-фините разлики в 
значението на елементарните жестове, думи, интонации. 
 Колкото до отношенията между родители и деца, 
тук единството на плътта и кръвта е в началото на пътя, 
но този път минава през все по-нови и нови разкъсвания 
на пъпната връв. Това, което е излязло от родната утроба, 
трябва да стане личност. Това е изпитание и за 
родителите, и за децата: изведнъж да приемеш като Друг 
този, с когото си бил някога едно неразличимо цяло в 
топлия мрак на родовото битие. А психологичната 
бариера между поколенията е толкова трудна, че може да 
спори и с пропастта, която отделя мъжкия свят от 
женския, и с тази между различните семейни традиции. 
 Отношението към семейството се формира още от 
детски години. Съществуването на система за подготовка 
на младите за семеен живот възпитава у тях нагласа за 
бъдещо семейство. Такова, в което има зачитане личността 
на другия, уважение към успехите му, отговорност към 
поетите задължения. Преди да се оженят обикновено 
младите хора са самостоятелни личности, 
индивидуалисти. В брака те правят опити да се обвържат 
до такава степен, че да не изгубят онази своя 
индивидуалност. Обаче по-силният като характер съпруг 
решава да се възползва от ситуацията и да вземе 
надмощие. Ако това надмощие е естествено и не уронва 
достойнството на другия, няма проблем. Но ако се гради 
върху моментна ситуация, поради „стекли се 
обстоятелства”, неизбежно се ражда неприязън, 
озлобление, отчуждение. Напрежението не може да не 
избие в нещо или нанякъде. Оглеждайки се в живота 
около нас, всяко семейство би могло да даде свой отговор. 
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 За да запазят траен интерес и добри 
взаимоотношения един към друг съпрузите се развиват и 
самоусъвършенстват, чрез самопознание. Да създават 
принципи, на които да градят съвместния си живот, да не 
ги нарушават, да имат цел в живота, заради което Другият 
ще ги уважава. Важен момент във взаимоотношенията е 
зачитане индивидуалността на партньора, без налагане и 
„прекрояване”. Единият да не запълва свободното време 
на другия със своето присъствие. Всеки има нужда 
понякога да остава сам със себе си. Ако някой се опитва да 
му отнеме тази възможност, неминуемо го прави 
раздразнителен  груб.  
 Друг важен момент, който човешката натура 
поради егоизма си, е склонна да пренебрегне, е да остави 
другия да среща свои колеги и приятели, да води 
професионални разговори или такива за любимите неща 
и занимание. Тези разговори заличават празнина, която не 
може да запълни партньора и способстват за по-ведра 
атмосфера в дома. 
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Семейство Аброви – 68 години брак 

 
 Димитър Иванов Абров – роден на 2-ри ноември 
1922 г. в с. Девене – Врачанска област в семейство на 
земеделци с три деца. Завършил е 7-ми клас. Военната си 
служба отбива в гр. Видин като пехотинец. Участва във 
Втората световна война , за което е награден с медал. Има 
общо 40 години трудов стаж, като е работил по 
изграждането на Прохода Хаинбоаз и Димитровград, след 
това работи като кантонер в Окръжно пътно управление – 
гр. Враца и накрая – в Циментовия комбинат в с. Бели 
извор, където се пенсионира. Не е вярващ. 
 

 
 Вълкана Нинова Аброва – родена на 1-ви 
декември 1922 г. в с. Девене – Врачанска област в 
семейство на земеделци с шест деца. Завършила е 
земеделско училище и е вярваща. Има над 35 години 
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трудов стаж като шивачка, плетачка, лозарка и 
свиневъдка. 
 Семейство Аброви сключва граждански брак през 
1945 г. в с. Девене. Създават три дъщери, от които 
голямата завършва висше образование, а другите две са 
със средно. Имат един внук, пет внучки и 8 правнуци. 
Хобито им след пенсиониране се свързва с гледане на 
животни, зеленчукова градина. Димитър коси и пласти, 
осигурявайки храна за животните през зимата, а Вълкана 
плете и до днес, и то без очила. Не разчитат на социални 
помощи от държавата и не се стремят към тях. Чувстват се 
щастливи от преживяното, радват се на успехите на 
внуците и правнуците и най-вече, когато всички около тях 
са добре. Никога не са пушили, а алкохол употребява само 
Димитър, и то умерено. В обществото ги познават като 
скромни хора, дори Вълкана с гордост споделя: „Аз съм 
живяла на село и това е моята среда, в която се ползвам с 
авторитет, като добра майка, вярна съпруга, трудолюбива 
снаха, най-добрата баба, помагала при отглеждането на 
внуците”. И двамата познават добре своето родословно 
дърво до 2 поколения назад. Обичали са работата, която са 
работили. Като съпрузи са живели в пълно разбирателство 
и винаги с отстъпки, с добро и с добра дума – мразели са 
лъжата, имали са си огромно доверие. Те вярват в здравото 
семейство, което възпитава добри и послушни деца. 
 Семейство Аброви говорят с възхищение за 
физическата работа , като я считат за полезна; с нея са 
израсли, а днес ежедневно имат планове какво ще работят 
и не се примиряват, ако не са си свършили това, което са 
си запланували. Имат собствена къща с двор. 
Философското им разбиране е, че богатството не е само 
пари – за тях „Богат си, когато си здрав -  беден си, когато 
си мързелив”. 
 Днес семейството помага на децата си само при 
поводи и са горди, че са им предали трудолюбието, да 
помагат на техните деца и внуци, на семействата си и да 
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бъдат грижовни майки и верни съпруги. Аброви четат 
вестници и гледат телевизия. 
 

Димитър и Вълкана с една от внучките им. 
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Семейство Вълкови – 64 години брак 
 

 Станчо Матов Вълков е 
роден на 5-ти септември 1928 г. в с. 
Враняк, Врачанска област в 
семейство на земеделци с две деца. 
Не е служил в редовете на армията, 
защото е бил освободен. Има средно 
образование и работи 38 години 
като учител. Вярващ в бог и щастлив 
в брака си.  
  

Верка Бочева Ценова – 

Вълкова е родена на 22-ри април 
1927 г. в с. Габаре, Врачанска 
област в семейство на санитар с 
едно дете. Има средно 
образование и работи 20 години 
като служител. Вярваща.  
 Семейство Вълкови 
сключва граждански брак на 25-
ти май 1949 г. в гр. Бяла Слатина 
и създават две деца – едното днес 
е с висше образование, а другото 
– със средно. 

Имат 5 внуци и 3 правнука. Притежават собствен 
апартамент и вила. Днес и двамата се занимават със 
собствената си градина на вилата. Спазвали са режим на 
хранене, но често са боледували и двамата, никога не са 
били привърженици на алкохола и цигарите. Семейството 
се радва на успехите на всички членове от фамилията. 
Очакванията от брака им са били да се чувстват винаги 
щастливи, защото са вярвали в силата на семейството и са 
си били верни един на друг. 
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 В обществото семейство Вълкови се ползват с 
репутация на добри граждани, обичали са си работата и 
са я работили от сърце. Най-интересните им случки в 
брачния живот се свързват със сватбата им, раждането на 
децата, сключването на граждански брак на децата и 
раждането на първия им внук.  
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 Семейство Вълкови считат, че физическата работа 
е полезна и дори непълноценно са си използвали 
отпуските за активен отдих, а са работили. Ходили са на 
екскурзия в Германия и СССР и не са имали личен 
автомобил. Чувстват се бедни и имат противоречиви 
чувства по дилемата: „Богатство – бедност”. Днес нямат 
възможност да помагат на децата си парично, но на децата 
и внуците си са предали своята честност, справедливост и 
трудолюбие. Не използват съвременни комуникационни 
средства, а поради напредналата си възраст и 
здравословно състояние не четат и не гледат филми. 
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Семейство Генчеви – 62 години брак 
 

 Георги Луканов Генчев – 
роден на 15-ти юни 1928 г. в с. 
Борован, Врачанска област в 
семейство на земеделци с шест 
деца. Има полувисше образование 
и е завършил Полувисше 
транспортно училище. Служил е 
в г. Марица, след което е изкарал 
съкратен курс на военното 
училище, работи като военен с 
чин капитан. След това работи в 
системата на БДЖ и има общ 
трудов стаж 42 години. Георги е 
вярващ. След пенсионирането си 

се занимава с домакинска работа. Не е обичал алкохола и 
цигарите. 
 Мария Георгиева Генчева 
– родена на 7-ми юли 1930 г. в с. 
Оходен, Врачанска област в 
семейство на земеделци с пет деца. 
Има средно образование и 33 – 
годишния  ú трудов стаж 
преминава в „Медико”-то и 
Печатницата в гр. Враца. Хобито 
на Мария е да плете кувертюри и 
карета, а наред с това е и вярващ 
човек.  
 Семейство Генчеви 
сключва граждански брак през 
1951 г. в с. Борован, Врачанска област. Женят се по любов, 
създават една дъщеря, която днес има висше 
педагогическо образование и работи като педагог. Днес 
имат един внук и една правнучка. Семейството се чувства 
щастливо от преживяното, не е спазвало специални 
режими на хранене, Георги не е боледувал, за разлика от 
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Мария. Построили са си собствен апартамент. Ходили са 
на екскурзии в Германия, Чехословакия и Унгария. 
Според собственото си определение са водили спокоен 
живот, имали са си доверие като партньори и са имали 
много приятели. Считат, че физическата работа е полезна 
за човека, въпреки че след пенсионирането си и двамата 
не се занимават с физически труд.  

 Семейство 
Генчеви са обикновени 
и скромни хора, 
познават родословното 
си дърво, радвали са се 
и се радват на успехите 
на членовете на 
фамилията. Днес се 
чувстват бедни, а 
богатството за тях са 
децата, внуците и 
личното здраве. 
Животът им е бил 
радостен и щастлив 
около раждането на 
детето, внука и 
правнучката. Не са се 
стремили към 

социални помощи от държавата, но днес децата им 
помагат с каквото могат. 
 На наследниците си семейството предава качества 
като честност, доброта, уважение към хората, обич към 
родния край и родината. Днес, въпреки напредналата си 
възраст, четат книги и гледат сериали по телевизията, 
препрочитат и осъзнават писанията в Библията, не 
използват съвременните комуникационно – 
информационни технологии като GSM и Интернет. 
 



43 

 

Семейство  Йолови – 63 години брак 
 

Борис Иванов Йолов – 
роден на 26 януари 1925год.в 
гр.Враца, в семейство на 
земеделци със седем деца. 
Завършва средно- специално 
образование в гр.Враца. Отбива  
редовната си военна служба в Іви 
камионен полк в гр.София и е 
кандидат подофицер. Има 40год. 
трудов стаж, като текстилен 
техник и десенатор в текстилната 
фабрика „Йордан Лютибродски” 

гр.Враца (която вече не съществува). Играл е като 
футболист в първия футболен отбор на гр. Враца – 
„Динамо”. Хобито му е да рисува. Вярващ. 

Елена Йорданова 
Йолова – родена на 27 
септември  1931г. в гр.Враца в 
семейство на занаятчии с две 
деца. Завършила е средно 
образование, има 40год. трудов 
стаж , от които 20 години 
работи на три смени, като 
тъкачка и плетачка във 
фабрика „ Йордан 
Лютибродски” гр.Враца. 
Хобито ù е плетенето на „една 
кука” и бродирането. Вярваща.  
 Семейство Йолови сключва граждански брак  на 30 
януари 1950г.  и имат една дъщеря, двама внуци и две 
правнучки. 
 Красноречив е разказът на Борис за времената в 
които започва съзнателният му човешки път: „.........на 18 
години (през 1943г. б.а) се явих на изпит по занаят и 
получих „Майсторско свидетелство” .  С това свидетелство 
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по закон имах право да отворя тъкачна работилница. С 
Митко Ацов – един предприемчив врачанин – отворихме 
на мое име  въпросната работилница. През трудните 
години 1943 – 1945год. нямаше никакви материали. 
Ходехме по селата да събираме прежди, за да можем да 
работим. Аз отидох войник  през 1945година и оставих 
пълномощно  на съдружника ми да ръководи работата 
докато изслужа. На закупената от двама ни нива в края на 
гр.Враца, предприемчивия Митко Ацов  изгради 
постройка за работилница и становете. Имахме 5 дървени 
стана и 4 механични стана. През м. ноември 1947год се 
уволних от редовната военна служба и с радост се върнах 
към работните си задължения.  Не мина и месец и на 23 
декември 1947год. бе извършена национализацията в 
България.  Бях самичък в работилницата с работниците, 
когато една сутрин дойдоха хора от ОФ властта, и ме 
попитаха кой е собственика. Обясних им, че сме 
сът.дружници с Димитър Ацов, и им отговорих на всички 
други въпроси, а в края на разговора, те ми казаха, че 
работилницата се национализира и аз заедно с 
работниците не трябва повече да оставаме в нея. Казаха 
ми, че ако стане нужда ще ни потърсят. От този ден, аз 
останах без работа в продължение  на 1година и 8 месеца. 
През м. ноември 1949г.постъпих на работа в 
национализираната фабрика която беше кръстена на 
Йордан Лютибродски, като магазинер на платове. Във 
фабриката се ожених за жена ми Елена, която беше 
тъкачка......” Въпреки     „пречупения” порив в началото на  
жизнения си път , семейството е на мнение, че щастието в 
брака им е във взаимното уважение  и компромиси, вярват 
че семейството е най-важното нещо в човешкия живот.      
В обществото ги познават, като честни  и трудолюбиви 
хора. Борис е получавал награди в областта на текстила , а 
за работата си и двамата  споделят, че са я работили със 
желание.  За физическата работа считат, че е полезни. 
 Семейство Йолови са ходили всяка година на 
почивка , ходили са на екскурзии в Унгария, Сърбия, 
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Румъния и Мароко. Имали са собствен автомобил но са го 
продали. Познават добре родословното си дърво, и с 
гордост казват за предците си , че са били добри, честни и 
трудолюбиви хора. Създали ли са си своя собственост – 
апартамент във Враца и вила на лозето си. Считат се за 
хора от „средната класа”, парите им стигат и не получават 
социални помощи. Днес голямото богатство за тях са, 
внуците  и правнуците, и им помагат с каквото  могат 
Радват се , че внуците и правнуците  са наследили от тях 
трудолюбието и честността. Гледат сериали и спортни 
предавания по телевизията. 

Фамилия Йолови 1980 г. 
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Семейство Йорданови – 64 години брак 
 
 Никола Петров Йорданов – роден на 1-ви 
ноември 1921 г. в с. Горна Кремена, Врачанска област в 
земеделско семейство с 3 деца, обичани от родителите си. 
Отслужил е военната си служба в гр. Видин и в запаса е 
капитан. Има висше образование – агроном. Атеист е. Има 
дълъг трудов стаж, част от който е работил като агроном, а 
другата част е свързана с обществено – политическа 
работа. След пенсионирането си работи 3 години като 
Директор на пчеларско дружество. За отлична работа е 
награждаван с орден „Кирил и Методий” – І-ва степен и 
„Орден на труда” – сребърен.  

 Неша Колева Йорданова – родена на 15-ти май 
1928 г. в с. Струпец, Врачанска област в земеделско 
семейство с 4 деца. Има полувисше образование и не е 
вярваща. Има 37 години трудов стаж като учителка.За 
постигнатите си успехи в професията е награждавана от 
профсъюза на учителите със званието „Отличник” и 
златна значка, а от Министерството на народната 
просвета – с медал „За трудово отличие” и орден „Кирил 
и Методий” – ІІ-ра степен. 
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 Семейство Йорданови сключва граждански брак 
през месец февруари 1949 г. в гр. Враца. Създават дъщеря 
и син, с които много се гордеят. Дъщерята Любомира 
Петрова е лекар, завършила средното си образование с 
отличие и златен медал. Синът Петър Петров завършва 
средното си образование също с пълно отличие и златен 
медал, след което завършва Външна търговия в Москва, 
работи като трети секретар в българското посолство във 
Финландия до 1989 г., след това като търговски 
представител в българското посолство в Лондон, където 
живее и работи до днес, но вече като бизнесмен. 
Семейство Йорданови днес има три внучки и една 
правнучка. Не са спазвали специални режими на хранене, 
не са боледували, не са употребявали цигари и алкохол. 
Радват се на всички успехи на членовете от фамилията и 
им съдействат всячески с каквото могат. Познават 
родословното си дърво – Никола до трета степен, Неша – 
до четвърта степен. Щастливи са, че животът им, макар и 
не лесен, е минал хубаво. Имали са абсолютно 
разбирателство по всички въпроси, свързани с бъдещи 
планове за дом, семейство, възпитание и обучение на деца, 
по собствената си работа и квалификация. Вярват в силата 
на семейството и брака, като един от устоите на 
обществото. Не са имали собствен автомобил, а са 
разчитали на обществен транспорт, физическата работа я 
считат за полезна и я упражняват и днес. Не винаги са си 
позволявали почивки и активен отдих. 
 Семейството има собствен апартамент и вила. 
Ходили са на екскурзии в СССР, Чехословакия, Турция, 
Германия, Румъния, Македония. 
 Никола разбира богатството „като резултатна 
величина от честност, упорит труд, ум, професионализъм, 
образование, предприемчивост, смелост, морал”, а Неша – 
„като възможност да работиш, да изкарваш средства за 
храна, учене, култура, здравеопазване”. 
 Бедността за тях е резултат от липса на някое от 
горните качества и страх от предизвикателствата. 
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Родителите не са им помагали, но те са помагали на 
децата си с пари по закупуването на апартаменти в 
София. 
 Семейство Йорданови се гордеят, че са предали на 
децата си добри качества, като трудолюбие, честност, 
коректност, ученолюбие, упоритост, уважение към 
възрастните хора. Днес четат вестници, гледат телевизия и 
ползват и двамата GSM. 
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Семейство Маринови – 65 години брак 
 
 Борис Атанасов 
Маринов – роден на 29-
ти юли 1921 г. в с. Долно 
Церовене, област 
Монтана в многодетно 
семейство на земеделци 
– скотовъдци. През 1941 
г. започва редовна 
военна служба в 4-ти 
инженерен полк в гр. 
Плевен като щурмовак. 
През 1944 г. на 11-ти 
септември е 
мобилизиран и участва 
във ІІ-рата световна 
война. След 
завръщането си от 
фронта през 1945 г. 
започва работа като 
дърводелец в родното си село. От 1952 г. до 1963 г. работи 
като майстор – дърводелец на военното летище в с. 
Габровница. От 1963 г. до 1981 г. работи като дърводелец в 
ЗРММ – гр. Враца. От 1982 г. до 1989 г. работи като 
дърводелец в СМК – Враца. Има общо 44 год. трудов стаж. 
Вярващ.  
 Йорданка Йорданова Маринова е родена на 8-ми 
ноември 1931 г. в с Габровница, област Монтана в средно 
земеделско семейство. Има трудов стаж като работник над 
33 години. Вярваща. 
 Семейството сключва черковен брак на 20-ти 
декември 1948 г., създават две дъщери, получили 
полувисше образование и имат две внучки, един внук и 
трима правнуци. Маринови живеят скромно в собствен 
двустаен апартамент в гр. Враца, в пълно разбирателство 
и уважение. Помагат си кой с каквото може във  всяко 
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отношение. Независимо от 
старостта си и 
здравословното им 
състояние се гордеят и 
продължават да се трудят в 
домакинството. Садят 
картофи, боб и други 
култури, за да помагат на 
децата си в днешния 
труден живот. 

 Семейство 
Маринови живеят вече 65 
години в пълно 
разбирателство, без 
всякакви кавги. Днес те 
гледат телевизия и редовно 

четат вестници, и то най-вече заради новините. Ходели са 
редовно на почивка в страната през активната си възраст 
и на екскурзии в Гърция, Сърбия и СССР. 
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Семейство Минкови – 64 години брак 
 

 Никола Димитров  
Минков  - роден на 17-ти декември 
1929 г. в с. Селановци, Оряховска 
община, Врачанска област в средно 
земеделско семейство, имащо общо 
шест деца. Има средно специално 
образование от Строителен 
техникум „Г. С. Раковски” – гр. 
Враца с квалификация строителен 
техник. Военната си служба отбива 

в строителен батальон в гр. Кърджали, след което работи 
като инвеститорски контрол по военни обекти в гр. 
Момчилград, Кърджалийско и с. Ботунец. По-късно 
работи в строителната организация – гр. Враца и така, до 
формиране на 40 години трудов стаж. Хобито му е 
музиката.  
 Еленка Иванова 

Димитрова - Минкова е родена 
на 30-ти юни 1932 г. в гр. Враца, в 
семейство на военен и домакиня. 
В семейството са общо три деца. 
Основното си образование 
получава в училище „Васил 
Кънчов”, а средното – в 
девическа гимназия „Козма 
Тричков” – гр. Враца. Работи в счетоводството на ТКЗС 
„Лисенко” – с. Селановци, а след това, до навършването на 
35 г. трудов стаж е в ДСО „Петрол” – клон Враца.  
 Двамата сключват граждански брак през 1949 г. в 
село Селановци. Щастието в брака си го разбират 
философски „така, както са искали да го постигнат и са го 
постигнали”. Очакванията им от брака и преди, и сега са 
били винаги положителни и сполучливи. 
 Семейството създава две деца – син, завършил 
пътно инженерство в СССР и дъщеря с музикално 
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образование в гр. Варна. Днес семейството има трима 
внуци. Вярата в силата на семейството и брака им е 
съществувала и ще съществува до края на живота им. 
 Семейство Минкови се определят като „нито 
богати, нито бедни”, а за хора от средната класа. Като 
младо семейство са подпомагани от родителите си, според 
техните възможности. Днес те помагат на децата си при 
нужда и възможност с пари, които скромно спестяват от 
пенсия. 

 През годините на активната си трудова дейност 
семейството не е боледувало. Днес Никола страда от 
хипертония и старчески диабет. Алкохол и цигари и 
двамата не употребяват в живота си. 
 В обществения си живот семейството е скромно и 
не получава упреци. 
 Никола и Еленка са ходили на екскурзии в СССР, 
Чехословакия, Унгария, Сърбия, Румъния. На времето са 
имали личен автомобил, днес – вече не, също не използват 
и съвременни комуникационни средства – компютър, 
GSM и др. С удоволствие гледат информационни и 
образователни програми по телевизията и четат вестници. 
 Семейството има собствена къща в гр. Враца, която 
са си построили със собствени средства. Не са спортували 
активно, използвали са активно почивките си. Хобито и на 
двамата им днес е свързано със семейната градина. 
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 Семейство Мунелски – 63 години брак 
 
 Кръстю Тодоров Стефанов – Мунелски – роден 
на 27-ми септември 1925 г. в с. Стубел, област Монтана в 
семейството на земеделски работници от собствен имот, с 
три деца. Има полувисше техническо образование, бил е 
курсант във военно – въздушните сили на България, 
където служи, а в запаса е с чин лейтенант. Кръстю е с 40 
години трудов стаж като преподавател в техникум. 
Награждаван е с „Медал за трудово отличие” и парични 
награди.  

 Тодорка Трифонова Мунелска – родена 1928 г. в 
с. Сумер, област Монтана в семейството на земеделци с 
три деца. По професия е готвач и има повече от 40 години 
трудов стаж в „Ученически лагери и столове” – гр. Враца. 
Със средно образование. 
 Семейство Мунелски сключва черковен брак в гр. 
Монтана през 1948 г. Имат две деца със средно и висше 
образование, трима внуци и пет правнуци. Хобито им е да 
четат книги от български автори, а с пенсията, която 
получават, се чувстват бедни, произвеждат си собствена 
продукция – зеленчуци и социални помощи от държавата 
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не получават. Семейството се чувства щастливо от 
преживяното и считат, че и сега са фамилно щастливи. 
Точен режим на хранене са спазвали, боледуват често, 
поради напредналата си възраст, не пушат и алкохола го 
употребяват „с мярка”. 
 В обществото Мунелски са много уважавани, 
особено от възпитаниците на Кръстю. Работата си са 
уважавали и двамата -  Кръстю, че е давал знания и 
професия, а Тодорка – че е хранела много деца като свои. 

Вярват в единството и 
успехите, както на 
собственото си семейство, 
така и на децата и 
внуците им. Убедени са, 
че физическата работа е 
полезна до определени 

физиологически 
възможности и че след 
работата, почивката при 
домашни условия е 
полезна. 
 Семейството има 
собствен апартамент, 
който задоволява 
изискванията им за 
нормален живот. На 
екскурзия Кръстю е ходил 
в Румъния и два пъти в 

Русия. Нямат личен автомобил. Считат, че при сегашните 
условия на живот спадат към категория „беден” и 
философски заключават, че „… бедността не е порок, за 
разлика от богатството”. 
 Родителите им, докато са били живи, са им 
помагали с продукти, а днес те нямат възможност да 
помагат на децата си. Черта от характера си, която са 
предали на своето поколение е трудолюбието; не ползват 
GSM или компютър. 
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Семейство Нейкови – 59 години брак 
 
 Христо Стефанов Нейков – роден на 16-ти април 
1933 г. в с. Галово, Врачанска област в семейство на 
земеделци с три деца. Завършва селскостопански 
техникум със специалност „Зоотехника”. Отбива 
редовната си военна служба в гр. Враца. Има 39 години и 8 
месеца трудов стаж като зоотехник. В работата си е 
награждаван с „Орден на труда” – златен и орден „Георги 
Димитров”. Хобито на Христо е лозарството и 
овощарството и днес сам отглежда 2 дка лозе и овощни 
насаждения в местността „Дружба” в гр. Враца. Не е 
вярващ.  

 Катя Маринова Нейкова – родена на 21-ви април 
1934 г. в с. Девене, Врачанска област в земеделско 
семейство с две деца. Завършва икономически техникум 
със специалност „Счетоводство и икономика”. Катя има 39 
години трудов стаж като счетоводител и икономист. Освен 
домакинството, Катя се занимава със 
зеленчукопроизводство и отглеждането на внуците. 
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 Семейство Нейкови сключва граждански брак на 
9-ти септември 1954 г. в с. Борован, където работят като 

млади 
специалисти. 

Създават две 
деца – 

момичета, 
едното с висше 

образование, 
другото – със 
средно. Имат 
трима внуци, 
една правнучка 

и един правнук, в очакване на още правнуци. Брачният 
им живот е щастлив. Не получават никакви помощи от 
държавата и считат държавните помощи за обида. Като 
млади са се чувствали щастливи и сигурни  в бъдещето си. 
Режим на хранене са спазвали донякъде. Заболяванията, и 
то сериозни, ги застигат в пенсионната. Никога не са 
обичали цигари, 
а алкохол 
употребяват 
нормално, и то 
само от собствено 
производство. 
Радвали са ги и 
ги радват и 
малките, и 
големите успехи 
на всеки член от 
фамилията.  
 Семейство Нейкови активно участват в 
обществения живот, както в предприятията, където са 
работили, така и в квартала, където живеят. Христо е бил 
председател на родителския комитет в училище „Васил 
Кънчов” в гр. Враца. В обществото ги познават като 
трудолюбиви, общителни, тихи и скромни хора, 
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отзивчиви към проблемите на колеги, приятели, 
съкварталци. И двамата познават родословното си дърво 
до трета степен. Обичали са работата си, която са 
работили и с много любов са я изпълнявали. 
 
 Очакванията от брака за Нейкови са били да 
създадат здраво семейство, поколение и да остареят заедно 
двамата. Имали са си винаги взаимно доверие. С човешка 
суета и родителска топлина са преживявали раждането на 
децата, техните абитуриентски балове, сватбите и 
раждането на внуците, дипломирането им. За тях 
физическата работа е обоснована човешка необходимост. 
 Семейство Нейкови притежават къща, лятна 
кухня, лозе и вила. Не са ходили на екскурзия в чужбина, 
а Христо е ходил два пъти на лечение в очна клиника в 
Русия. Не са притежавали личен автомобил. 
Материалното се считат бедни спрямо публикуваните 
постоянно в пресата данни за издръжка на едно семейство. 
Родителите им не са имали възможност да им помагат 
парично, а и те не са помагали с пари на семействата на 
децата си. Дори днес децата им помагат парично. 
Семейството редовно чете пресата, като се абонират 
целогодишно за два вестника. 
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Семейство Нисторови  – 63 години брак 
 
 Никола Маринов Нисторов – роден на 10-ти 
октомври 1930 г. в с. Струпец, Врачанска област в 
семейството на строител – каменоделец и домакиня с 
четири деца. Начално и основно образование получава в 
с. Струпец, а гимназиално – в с.  Роман (днес град). Като 
ученик участва в изграждането на курорта „Златни 
пясъци”, а след това в довършването на прохода 
„Хаинбоаз”. Завършва институт за прогимназиални 
учители „Димитър Благоев” в гр. Враца и е с полувисше 
образование – учител по ІІ-ра група предмети – 
математика, 
физика, химия, 
биология, 
трудово 
обучение, 
физическо 
възпитание и 
рисуване. 
Отбива 
редовната си 
военна служба 
в Момчилград 
и Стара Загора, 
а в запаса е сержант от свързочни войски. Има 40 години 
педагогически трудов стаж и четири години като 
охранител. Неговите житейски и лични постижения са: 

 Основава първите кръжоци по техническо 
творчество в Окръжен пионерски дом – гр. Враца и 
доставя първия самолет и трактор в дома през 1957 г.; 

 Създава първата в Северозападна България 
оранжерия, зоокът и опитен участък в училище „Васил 
Кънчов” за обучение по биология през 1959 г.; 

 Основател на организираното, многодневно 
ученическо туристическо движение във Врачански окръг 
през 1959 г.; 
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 Ръководител на туристическа секция и 
експедиционен отряд в училище „Васил Кънчов” с над 20 
участия в Националния туристически поход „Козлодуй – 
Околчица”, в туристическите национални събори в 
местността „Предела” – община Банско, местността 
„Узана” – Габровско и в местността „Бузлуджа” в Стара 
планина, делегат на V-тия конгрес на БТС, проведен край 
хижа „Бунтовна” в Средна гора; 

 Носител на златен медал „Алеко” на ЦС на БТС 
през 1970 г.; 

 Зам. ръководител на 28 – дневен Национален 
туристически поход (810 км) „от Ком до Емине” през 1974 
г.; 

 Носител на златна значка „Опознай 
социалистическата родина” с грамота от ЦС на БТС през 
1976 г.; 

 Носител на званието „Заслужил деятел на БТС” 
с нагръден знак на ЦС на БТС;  

 Обучил над 10 000 деца и възрастни в 
туристически 
умения по 
изграждане на 
палатков лагер, 
ориентиране с 
компас, преходи 
в пресечени 
местности и сам 
пропътувал над 
30 000 км пеша и 
над 200 000 км с 
кораб, влак, 
автобус, самолет; 

 Организатор и ръководител на протестите 
против Врачански Митрополит Калиник за питейната 
вода в с. Струпец – 2000 г.; 

 Организатор и ръководител на протестите във 
Враца чрез събрана подписка срещу изпращането на 
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български военен контингент в Американо – Иракската 
война – 2003 г.; 

 Автор на мемоарна автобиографична книга 
„Учител с дух на покровителя” – 2012 г.  
 Теменужка Гергова Нисторова – родена на 15-ти 
февруари 1929 г. в с. Мало Пещене, Врачанска област в 
семейството на строител и домакиня с пет деца. Завършва 
гимназия в с. Борован, а след това Полувисш институт за 
прогимназиални учители „Макаренко” в гр. София с 
квалификация учител по І-ва група предмети – български 
език и литература, руски език, френски език, география и 
дружинен ръководител в основно училище. Участва с 
доброволен труд в изграждането на консервната фабрика 
на гара Бойчиновци. Има над 40 години трудов стаж – от 
които 38 педагогически и 4 години като работник в 
хлебозавода във Враца. Теменужка Нисторова е един от 
четиримата основатели на Окръжен пионерски дом в гр. 
Враца, заедно с Младен Йорданов, Недка Изворска и 
Мария Спасова. Има множество морални награди, 
грамоти и дипломи за добра работа. 
 Семейство Нисторови сключва граждански брак на 
5-ти август 
1950 г. в с. 
Струпец. 
Създават две 
деца – 
Добрина – 
със средно 
специално 
образование 
и Илиан – с 
висше 
образование. 
Имат 4 внуци 
и 3 правнуци 
и не са 
вярващи. Хобито на Никола е лозарство, овощарство, 
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градинарство, пешеходен туризъм, а на Теменужка – 
ръчно плетиво, бродерия, кулинария. Не се оплакват от 
паричен недоимък и парите от пенсии и личното 
стопанство им стигат. Радват се на личните си житейски и 
професионални успехи, на успехите на децата и внуците 
си, дори помагат и в отглеждането на правнуците. Не 
получават социални помощи от държавата и не се стремят 
към такива. Нямат особен режим при храненето, но са  
пристрастени към употребата на плодове и зеленчуци, 
както и на млечни произведения. Алкохол и цигари не 
употребяват. 
 Семейство Нисторови са познати в обществото 
като честни и почтени хора и неудържими работохолици, 
познават в огромна дълбочина родословното си дърво, в 
което от страна на Никола Нисторов има сподвижници на 
Хаджи Тошеви от Враца, на Софроний Врачански, на 
Апостола  - Васил Левски, на Никола Обретенов, на 
армейски генерал Петър Панчевски (участник в 
Балканската война и в окупацията – 1943 г.) и други герои. 

Работата, с която се е захващало семейството – и лична, и 
обществена – винаги е обичана и е довеждана до успешен 
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край. Очакванията им, когато са се женили, са били: да са 
здрави, да се обичат и да се уважават, да отгледат и изучат 
най-малко две деца, да не посрамят трудолюбивите си 
родители. 
 Доверието им като съпрузи винаги се е изразявало 
в: „Искреност, споделяне на стремежи и намерения, точен 
и честен отчет на постигнатото, открита и точна 
финансова отчетност, взаимна радост от постигнатото…”. 
Семейство Нисторови разсъждава за брака така: „… 
бракът е фундаментът, върху който се крепи човечеството. 
Няма ли брак, няма и не може да има нормално общество. 
Бракът е част от обществения договор и част от световната 
демокрация…”. За тях балансът между умствената и 
физическата работа според човешките възможности е в 
основата на развитието на личността, а безделието е 
неизлечима болест, водеща към деградация на човека. 
 Семейството е почивало активно през годините, 
като ръководители на пионерски лагери, екскурзионни 
летувания, походи и пътешествия. Имат апартамент, лозе 
от 1 дка с вила, дворно място от 400 м² с масивно бунгало. 
Били са на екскурзии в СССР, Полша, Унгария, 
Чехословакия, Германската демократична република. Не 
са имали личен автомобил, а са ползвали само обществен 
транспорт и се определят като хора от средната класа. 
Помагали са на децата си парично за закупуване на 
жилищата и автомобилите им, а днес помагат с 
произведеното в зеленчуковата градина.  
 На потомците си семейство Нисторови са предали 
трудолюбието, ученолюбието, взаимното уважение, 
приличното поведение на работа и в обществото. Четат 
ежедневната преса и гледат телевизия. 
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Семейство Панови – 62 години брак 
 
 Пано Христов Панов – роден на 29-ти февруари 
1928 г. в гр. Разград в земеделско семейство с три деца. 
След гимназия завършва „Военно – медицинско 
училище”. Служи като офицер в много гарнизони на 
България – Петрич, Гоце Делчев, Благоевград, Враца. 
Пенсионира се като офицер от запаса с чин полковник. 
Има 25 години трудов стаж.  

 Марийка Костадинова Панова – родена на 8-ми 
март 1932 г. в гр. Враца в чиновническо семейство с две 
деца. Има средно образование и над 16 години трудов 
стаж.  
 Семейство Панови сключва граждански брак на 14-
ти февруари 1951 г., както с умиление си спомня 
Марийка: „… запознахме се с моя Пано във Враца и  за 
една седмица се оженихме…”. Създават двама сина – 
Христо, който е лекар и Красимир, който е бил капитан на 
кораб, а днес е в САЩ. Имат пет внуци и трима правнуци. 
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 Животът на семейство Панови преминава 
скромно, в разбирателство и грижа за възпитанието на 
децата, местейки се от гарнизон на гарнизон. Всичко са си 

постигнали сами, лек автомобил не са имали, но си имат 
собствено жилище. В чужбина не са ходили, дори и на 
екскурзия.  

Днес пенсиите ги задоволяват и децата им помагат 
парично. Социални помощи от държавата не получават и 
не се стремят. Четат вестници, гледат телевизия и си 
живеят старините спокойно. 
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Семейство Петкови – 62 години брак 
 

Станчо 
Симеонов 

Петков – роден 
на 23-ти май 
1927 г. в с. 

Тлачене, 
Врачанска 

област в 
семейството на 
земеделци и 
животновъди с 

три деца. В казармата служи 3 години по 2 месеца през 
лятото, като военната служба отбива в катедра 22 по 
Закона за висшето образование. В запаса е старши 
лейтенант. Завършва висше образование със специалност  
„Ветеринарна медицина”, защитава кандидатска 
дисертация (днешна докторантура) и е удостоен с научна 
степен старши научен сътрудник. Изповядва 
източноправославна вяра. Като ученик и студент играе 
футбол, а по-късно се занимава с туризъм. Зад гърба си 
има осъществени над 35 летни туристически маршрута, от 
които половината като водач на групи. Има 40 години 
трудов стаж, от които 3,5 години след пенсионирането си. 
Като ст. н. с. Станчо Петков има три признати 
изобретения, с участия в разработването на ваксини, 
серуми и гамаглобулини против различни болести по 
животните. Има няколко рационализации за решаване на 
редица производствени въпроси в Института за борба с 
болести по свинете (ИББС) – Враца. Награден е с плакет – 
ключа на Враца по повод на 80 годишният му юбилей. 
 Веселина Цекова Петкова – родена на 16-ти 
февруари 1930 г. в с. Тлачене, Врачанска област, в 
семейство на земеделци. 
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 Семейство Петкови сключва граждански брак през 
1952 г. в с. Тлачене. Имат двама синове, родени през 1952 г. 
и през 1955 г. Големият син завършва инженерство, а 
малкия – математика и по-късно икономика.  

  
На младини семейство Петкови не са имали време 

за хоби, но сега хобито им са асмите, фиданките, 
зеленчуковата градина, пчеларството, саденето, 
копаенето, поливането, пръскането за задоволяване на по-
голямата част от нуждите си от личното стопанство. Имат 
трима внуци, две внучки – учещи и работещи в Германия 
и един внук, който е в 12-ти клас. Семейството не разчита 
на социални помощи от държавата. Строг режим на 
хранене не са спазвали, но доколкото времето им е 
позволявало, са имали ред в храненето. На младини 
Станчо е имал камъни в бъбреците, но след операция днес 
това не му се отразява неблагоприятно. Семейството не са 
въздържатели, но винаги са  си позволявали по 150 г. 
червено вино след храна. Станчо е пушил цигари от 25-
тата си до 50-тата си годишна възраст и уверено счита, че 
цигарите са по-вредни от алкохола. 
 Петкови се ползват с добро име в обществото и 
познават много добре родословното си дърво. Станчо с 
патос разказва за прадядо си Гроздьо, който е бил 
строител на къщи плетеници, за дядо си Петко Гроздев, 
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участник във войната 1912 г.и по-късно починал от холера, 
за дядото на майка си, участник в обсадата на Плевен по 
време на Руско – турската война. 
 Отношенията в семейство Петкови винаги са били 
ясни и честни. Паметни дни в живота им са раждането на 
синовете им, първите им дни в училище, дните на 
записването им в Университета, женитбите им, раждането 
на внуците, моментите, в които Станчо учи синовете им 
да карат колело, да плуват, първото екскурзионно 
летуване в Родопите с първата му внучка. 
 Те и днес считат, че семейството е основна клетка 
на обществото и от здравината му зависи и силата, и 
бъдещето на България. За работата смятат, че само тя е 
основния двигател за развитието и на човека, и на нацията 
в синхронното редуване на интелектуален и физически 
труд. Почивките им в пенсионните години се заключват в 
бране на билки и диви плодове, с които си приготвят чай, 
нектари, сиропи. Семейството живее през лятото на село в 
бащината къща на Станчо (7 месеца – от април до 
ноември). Във Враца имат апартамент, в който живеят 
сами, имат 1 дка място във Врачанските лозя засаден с 
фиданки и площ за зеле, имат собствена лека кола. На 
специализации и командировки Станчо е ходил в 
Чехословакия, Германия, СССР, а на екскурзии Веселина е 
ходила до Виена по река Дунав и до Прага – 
Чехословакия. 
 Семейството се определя по днешните стандарти 
за средна класа и споделят философски, че „Богатството 
без интелект е нищета, а бедния материално, но … 
духовно богат, е по-богат”. Родителите на Станчо са 
помагали материално на семейството, докато е бил 
студент, а днес семейството помага на децата, но не 
парично, а с плодовете от градината и овощните дръвчета. 
Децата и внуците им са наследили от тях да се трудят 
честно и почтено. Станчо и Веселина ползват за връзка 
GSM, но споделят, че нямат много време за четене, а се 
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увличат по история, география – разглеждат 
енциклопедии, атласи и др. Гледат филми по телевизията.  
 Станчо в края на моето изследване мъдро 
заключва: „… трябва да кажа, че инициативата да се видят 
корените на дълголетието в семейството е много 
интересна и могат да се направят от тази информация 
много изводи…”.  
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Семейство Първанови – 60 години брак 
 

 Доктор Тошко 

Замфиров Първанов – роден на 
1-ви ноември 1919 г. в с. 
Ковачица, Ломско. Завършва 
средно образование в гр. Лом, 
след което отбива редовната си 
военна служба. Служи в ШЗО 
(Школа за запасни офицери) в 
гр. София. След това записва 
право в СУ „Св. Климент 
Охридски” и след първата 

учебна година е мобилизиран като офицер и изпратен на 
фронта във втората фаза на Втората световна война. 
Носител е на званието „Ветеран от войната”, а в запаса е с 
чин подполковник.  
 След войната записва „медицина” и завършва през 
1952 г. със специалност „Педиатрия”, по която работи до 
пенсионирането си. 
 На работа, като млад специалист доктор е 
разпределен към дирекция „Народно здраве” в гр. Враца, 
където работи като инспектор по „Майчинство и детство”. 
От 1953 г. работи в Окръжна болница – Враца – детско 
отделение. Впоследствие специализира „Детска 
ревмокардиология” и  „Бъбречни болести” и е назначен за 
завеждащ кабинет. Работил е 3 години като заместник 
главен лекар. Носител е на „Народен орден на труда” – 
златен. След пенсионирането си работи в „Бърза 
медицинска помощ” – гр. Враца, дом „Майка и дете” и 
накрая – в дирекция „Народно здраве”. 
 Виктория Илиева Първанова – родена на 26-ти 
септември 1932 г. в гр. Враца в семейство на военнослужещ 
и домакиня. Вярваща. Завършва Полувисш медицински 
институт със специалност „Медицинска сестра”. Работи 30 
години в Окръжна болница – гр. Враца в отделение „Уши, 
нос, гърло” като операционна сестра.  
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 Двамата сключват 
граждански брак през месец 
март 1953 г. в гр. Враца. 
Щастието в брака си го 
разбират като честни 
отношения, уважение, 
разбирателство и обич между 
партньорите. 
 Семейството създава две 
деца – син, роден през 1954 г. и 
дъщеря, родена през 1957 г., 
които много обичат. Дъщеря им завършва средно 
образование в първия випуск на Френската гимназия в гр. 
Враца с отличен успех и златен медал. Днес тя е омъжена в 
София, живее и работи там, след като е завършила 
Висшия икономически институт „Карл Маркс”. 
 Синът им завършва Полувисш медицински 
институт в София със специалност „Медицински 
санитарен инспектор”. Работи като такъв в ХЕИ (днес 
РЗИ) – Враца, а от 1983 г. се премества в София, където 
живее и работи. 
 Хобито на Виктория е да плете, да шие и да 
отглежда цветя, а на Тошко хобито е туризъм. 
 Днес семейство Първанови има три внучета – две 
внучки и един внук. Имат двама правнуци по линия на 
сина им. 
 Семейство Първанови никога не са се стремели 
към социални помощи от държавата и живеят, разчитайки 
предимно на пенсиите си. Специален режим на хранене 
не са спазвали, а са се хранели и се хранят в рамките на 
здравословното и разумното. Цигари и алкохол не са 
употребявали. 
 Виктория се гордее преди всичко с успехите на 
Тошко, като един от най-добрите педиатри във Враца и 
Врачански окръг. 
 Пред врачанската общественост са известни като 
трудолюбиви, всеотдайни и обичащи професията си 
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граждани в помощ на хората. Когато се омъжват, 
очакванията на двамата съпрузи от брака им са да 
създадат здраво и добро семейство, да имат деца, които да 
обичат и да изучат. Днес, когато имат над 60 години брак, 
очакват само да са здрави, за да могат да се грижат един за 
друг. Те вярват и до днес в силата на семейството, защото 
според тях то – семейството – е най-святата движеща сила 
в обществото. 
 Отношението на двамата съпрузи към 
физическата работа е положително и до 2010 г. обработват 
лозето си във Врачанските лозя. 
 Почивките си са ползвали за активен отдих най-
често като медицински лица, обслужващи детски лагери. 
Ходили са на екскурзии в Югославия, Румъния, Унгария, 
Полша, СССР. До неотдавна семейството има личен 
автомобил, предоставен в последствие на сина им. Нямат 
компютър, а ползват мобилни телефони. Имат собствен 
дом – надстройка на втори етаж на бащината къща и двор 
(на Виктория). 
 Родителите им не са им помагали парично, както и 
те не помагат парично на децата си. Семейството не се 
считат за бедни, а за хора от „средна класа”. 
 Днес Виктория и Тошко обичат да четат книги, 
гледат хубави филми и сериали и намират утеха в 
градинката пред къщата. 
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Семейство Шумкови – 59 години брак 
 
 Мито Петров Шумков – роден на 27-ми август 
1931 г. в с. Лесура, Врачанска област в семейството на 
земеделци със седем деца. Има средно образование. 
Отбива 3-годишна военна служба в трудови войски с чин 
младши сержант и длъжност – помощник – взводен 
командир. Трудовият му стаж е 36 години и е работил 
като земеделски работник, свинегледач, помощник – 
началник склад, началник склад, стоковед, началник 
отдел „Материално техническо снабдяване”.  

 Пенка Иванова Шумкова – родена на 13-ти 
декември 1931 г. в с. Баурене, Врачанска област. Има 
средно образование. Трудовият ú стаж е над 40 години и 
преминава в селското стопанство и търговската мрежа в 
гр. Враца. 
 Семейството сключва граждански брак през 1954 г. 
в с. Лесура и създават две деца. По-големият Веско днес е 
магазинер в с. Лесура и има техническо образование, А 
Иван е среден техник по образование и в момента има 
частен бизнес в гр. Враца. Шумкови днес се занимават със 
земеделие и пчеларство. Считат, че парите им стигат, 
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защото не пушат и не ходят в кръчми. Имат четирима 
внуци, с които много се гордеят и са щастливи с тях, „ … 
защото единия е компютърен инженер в София и си има 
собствено жилище; другия е завършил право; едното 
момиче е завършило висше образование и е започнало 
работа; а през 2014 г. другото момиче ще се дипломира и 
ще е доктор Шумкова… Кажи, какво можеш да искаш – 
по-хубаво от тези прекрасни деца?!” – възкликва бай 
Мито. 
 Семейството има и двама правнуци. Не ползват 
социални помощи от държавата и се чувстват щастливи, 
че не получават. Не са се подлагали на специални диети в 
храненето, почти не са боледували. Алкохол употребяват 
нормално, а пушенето го мразят.  
 Шумкови познават много добре родословното си 
дърво. Очакванията им като младо семейство са били да 
си създадат добър живот с деца, внуци и правнуци около 
тях, да си построят собствена къща, а между членовете на 
фамилията да царят обич, уважение и трудолюбие. 
Вярват в силата на брачния съюз. Работата за тях е в 
основата на формирането на семейния бюджет, а почивки 
са ползвали, когато е лошо времето или пък са си 
свършили заплануваната работа. Построили са си 
собствена къща, а на екскурзия в СССР е ходила само 
Пенка, като награда за добра работа. Нямат личен 
автомобил и се чувстват от средната класа. Дилемата за 
„богатството и бедността” я разбират „ … богатството да 
живееш в разкош, а бедността да живееш в недоимък…”. 
Не подпомагат децата и внуците си, а са наложили у тях 
качества като трудолюбие, обич, уважение, честност. 
Следят новините по телевизора и пресата. 
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Статутът на врачанските диамантени 
семейства 

 
 В член 16, алинея 3 от Универсалната декларация 
за човешките права е записано, че „… семейството е 
естествена и основна единица на обществото и трябва да бъде 
защитавано от обществото и държавата…” 
 След продължителни и дългогодишни проучвания 
вече ми е ясно, че семейството съществува преди 
държавата, независимо коя е тя. 
 Неминуемо ще потвърдя, че бъдещето на 
Българската нация се създава в семействата със здрава 
духовна основа, а практиката ми, обществените науки и 
биологията на живота на изследваните семейства, 
доказват, че децата се развиват и реализират в живота по-
добре, когато са отгледани от естествените си родители, 
свързани в щастлив брачен съюз и живеещи под един 
покрив. 
 Семейството е доживотен съюз между уважаващи 
се и обичащи се мъж и жена за целите на създаването и 
отглеждането на нови човешки животи, осигуряване на 
любов, приятелство и взаимна подкрепа, изграждане на 
дом с многообразни функции и заздравяване на връзката 
между поколенията. 
 Врачанските диамантени семейства, които 
изследвах, доказаха че: 

 Винаги са подкрепяли и разчитали на брачната 
институция. На тяхната и на децата им; 

 Винаги са защитавали физическото, 
умственото, социалното и духовното развитие на децата; 

 Посвещавани са от своите родители в 
християнски дух да се посветят на отглеждането на деца; 

 Винаги са подкрепяли взаимоотношенията 
между поколенията и отвъд непосредствения кръг на 
майката, бащата и децата, опосредствена от богатата 
палитра на баби, дядовци, лели, чичовци и братовчеди; 
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 Гледат на всяко дете като ценен актив за 
Врачанско, за България и за света; 

 Подкрепяли са всички действия, които вдъхват 
нов смисъл на по-широкия родов кръг на семейството и са 
го направили място, където децата, внуците и правнуците 
намират подкрепа във времена на криза, безработица, 
болест, бедност, старост и загуба на близък човек; 

 Определят намалената раждаемост като 
основен демографски проблем на ХХІ век и поощряват 
действия, които не подкрепят аборта, благоприятстват 
развитието на по-големи и по-здрави семейства, и 
насърчават икономическия растеж на България; 

 Водили са здравословен начин на живот, 
фокусиран върху семейството. Сексуалното им 
образование – на тях и на децата им – е направлявано чрез 
умения за самоконтрол, вярност във взаимоотношенията 
между съпрузите и правенето на информиран отговорен 
избор; 

 Винаги са защитавали първостепенното право 
на родителите да направляват нравственото и 
практическото обучение на децата си; 

 Не одобряват законодателство, което се стреми 
да се отклони от традиционното разбиране за брак и 
семейство, чиято дефиниция е „ … доживотен съюз с цел 
възпроизводство, основаващ се на различната и 
допълваща се роля на мъжа и жената… „ 
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Тайната на избора на брачния партньор 
 
 
 И мъжете, и жените, които изследвах твърдят, че 
на младини не са се харесали само по хубавата външност. 
Без да са психолози, те признават, че по тяхно време (а аз 
мисля, че и днес е така), хората със съмнителен морал 
често изглеждат по-привлекателни, красиви или, както 
казват днешните тийнейджъри – „по-секси”. Това те 
смятат, че е така, не защото „злото” е привлекателно само 
по себе си, а благодарение на вниманието, което такива 
хора обръщат на собствената си външност и умението им 
да екстравагантничат. 
 Героите на моето изследване не са познавали 
психологическия метод „тъмна триада” (нарцисизъм, 
психология и макиавелизъм), за да си обяснят връзката 
между физическата привлекателност на другия и 
отрицателните му личностни характеристики. Те по чисто 
български са гледали от какво семейство произлизат и то 
по българския усет за работохолия и спретнатост в 
семейната среда. 
 Нарцисизмът е любов към себе си, егоизъм и 
липса на съчувствие към другите, което моите герои го 
отхвърлят с многото си братя  и сестри и постоянната 
помощ още от ранна детска възраст на родителите си, 
братята и сестрите, обичаите и традициите; а днес – на 
децата, внуците и правнуците. 
 Психологията – търсене на остри усещания, 
егоизъм и безпощадност, се отхвърля от обектите на моето 
изследване, тъй като никога през живота си не са имали 
антиобществени прояви, неморално поведение или да са 
изпадали в клинична депресия, тревожност или други 
психически състояния. 
 Макиавелизмът – е манипулация и експлоатация 
на другите, цинично пренебрегване на морала, 
ориентация към собствените интереси и лукавство, което 
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също не се доказва от никой в изследването ми, следвайки 
семейните си задължения честно и почтено, наравно с 
полагането на дългогодишен обществено полезен труд, и 
освен за деца, внуци и правнуци, са генерирали 
икономически отчисления за социалната система на 
държавата. И до днес те не ползват социални услуги, а си 
работят за подпомагане на пенсиите, въпреки 
напредналата си възраст. 
 Врачанските диамантени семейства, при избора си 
на младини, не са се впечатлявали от изражението на 
лицето, жестовете, поведението на тялото и ръцете на 
другия, насочени към това да правят впечатление. Те дори 
не показват познания и данни за т. нар. „ХАЛОЕФЕКТ” 
(ефект на ореола) – тоест, сами твърдят, че не по дрехите и 
външния вид са мислели за партньора в живота си, а по 
душевните и умствените му качества. Изказът им е 
категоричен – „Розови бузи къща не правят”. 
 Доказаната житейска максима, че колкото е по-
богата една държава, толкова по-дълго се радват на 
живота жителите ú, се потвърждава от „моите 
респонденти”, че не са очаквали зестра от „пендари” и 
„имане” на сватбите си, а са разчитали на богатството да 
работят и да се самоопределят в живота, радвайки се на 
добро здраве и добро възпитание за тях и за следващите 
ги в рода. Доказаха и една споделена истина, че 
дълголетието им се дължи на здравната им култура и 
грижи от страна на преобладаващо финансираната от 
бюджета здравна система (особено през годините на 
социализма), а днес им е трудничко, но се справят сами. 
Тези хора не са разчитали и не са водили бурен личен 
живот, съпътстван от извънбрачни деца, пиянства, оргии 
и прекалени светски удоволствия. 
 Те казват, че влюбването им е свършвало 2 – 3 
години след сватбата. Факторът, който е превръщал 
двамата партньори, оглупели от любов до отговорни 
брачни двойки, се крие в „здравия разум” на химията. 
Харесвали са се освен по труда им, но и по аромата на 
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кожата, косата, дъха на другия. По такъв начин природата 
е подсказвала кой е подходящият човек за партньор и с 
кого може да се създаде най-качествено потомство. Това 
доказаха двойките, които интригуващо деликатно, дълго 
време са се радвали на добър сексуален живот и на 
щастлива семейна връзка. Употребата на качествени и 
естествени храни – плодове, зеленчуци, ядки, се е 
отразявала добре на цялостната кондиция на организма, 
включително и на аромата на тялото. От тях разбрах, че 
„човек е това, което яде”, т. е. макар и малко, всеки човек 
оказва известно влияние на това, каква да бъде 
естествената му миризма. 
 „Любовта на мъжа минава през стомаха”, според 
респондентите ми е онзи фактор, който притъпява 
химията на влюбването, избухваща спонтанно и лудешки. 
Но емоционалната хармония до дълбока старост, освен на 
влюбването и химията, се води от живот, основан на 
взаимното уважение и грижите за децата. 
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Прераждането на врачанските семейства 
 

През дълголетното си съществуване диамантените 
семейства са имали и недоловими житейски дни на 
противопоставяне, като спорове, критика, несъгласие, 
кризи, тревожност. Но това понякога е било позитивна 
сила в отношенията между мъжа и жената, между 
членовете на семейството и между отделните семейства в 
рода, между семействата и другите.  
 Тези конфликти са неизбежна част от живота и са 
част от понятието „криза”, което според класическите 
гърци е „ПРЕРАЖДАНЕ С ЕЛЕМЕНТИ НА УМИРАНЕ”. 
Кризите винаги идват сами, без покана и без 
предупреждение, но врачанските диамантени семейства 
практически живяха така, че да има по-малко умиране и 
повече прераждане. 
 Според българския тълковен речник конфликт 
означава: „противоречие, спречкване, сблъсък”, а най-
елементарната житейска дефиниция  е 
„неразбирателство, противоречие между двама и повече 
души”. Моите респонденти, за да доживеят до 
диамантената семейна възраст, са разбирали, че това е 
процес, в който едната страна възприема, че другата е 
предприела (или се готви да предприеме) действия, които 
ще се отразят негативно върху интересите на семейството; 
и са реагирали така, че изходът да е позитивен. При 
отношенията им с другите са балансирали между 
загрижеността за собствения интерес, максимализирайки 
своите резултати с грижите за интересите на другите. 
Нещо повече – те са се стараели да увеличават грижите си 
за интересите на другите, за да се отнасят към тях 
справедливо и „ползите от отношенията”, каквито и да са 
те – да е максимално за всички. Житието на моите  
респонденти е представителен за българската 
социокултура, показваща силни норми срещу чистия 
егоизъм, отнасящи се конкретно до личните изгоди. Те са 
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устоявали срещу изкушението да преследват само 
собствените си интереси, както в отношението между 
родители – снахи, баби и дядовци, свекърви, свекъри, 
девери, зетьове, кръстници, деца, внуци, правнуци, така и 
между тях и комшии, колеги, началници, администрация, 
власт и други. 
 При врачанските диамантени семейства, 
интуитивно е разбиран и практикуван безконфликтно 
модела на балансирано поведение чрез неговите две 
ключови измерения: 
 Разпределение, изразяващо собствения/на 
семейството/ интерес; 
 Интеграция, занимаваща се с изгодите на другите. 
 Изследването ми доказва, че тези измерения, освен 
важни за семействата, са и в много висока степен 
независими. По този начин в много житейски ситуации е 
било невъзможно да се предприемат действия, които са с 
голямо разпределение и интеграция, ниско и в двете 
измерения, или високо в едното и ниско в другото. 
Комбинациите на тези мотиви при различните семейства 
е било различно, но успешно са лежали в основата на 
управлението на конфликтните ситуации по пет 
измерими начина: съперничество, сътрудничество, 
избягване, приспособяване и компромис.  
 Врачанските диамантени семейства са претърпели 
всички еволюции, за да управляват конфликтните 
ситуации около тях. 
 Отначало са смятали, че конфликтите (каквито и 
да са били те), засилват авторитета на семейството и 
затова трябва да бъдат избягвани или разрешавани на 
момента. По-късно са разбирали неизбежността на 
конфликтите (например в отношението снаха – свекърва 
или млади и стари от рода, или зет и тъща), но мнението, 
че те трябва да се разрешават веднага, си останало. В 
зрелите си години са осъзнали, че конфликтът, в 
зависимост от естеството и силата му, има и отрицателни, 
и положителни последици, и това схващане ги довежда до 



81 

 

практическото откровение, че семейството, като най-
малка клетка на българската родова – а по-късно – и 
обществена общност, МОЖЕ ДА СТРАДА И ОТ ТВЪРДЕ 
МАЛКО КОНФЛИКТИ. 
 Поради горното моите респонденти са се научили 
да правят разлика между решаване на конфликта и 
управление на конфликта. Те са разбрали, че решаването 
на конфликта създава състояние на единство или 
свързване на намерение (между членовете на семейството, 
рода, млади и стари, семейство и комшии и т. н.), а 
управлението на конфликта само преустройва 
разпределението достатъчно, за да направи 
противостоящите сили (например снаха – свекърва или 
млади и стари) не толкова диаметрално противоположни 
или разрушителни една за друга. 
 Най-важното от моето изследване е, че 
врачанските диаманти са прилагали в болшинството си 
най-широко използвания метод за решаване на 
конфликти – ИЗБЯГВАНЕТО. 
 Респондентите ми са пренебрегвали и много 
кризи, които като понятие включват следното: 
 Всяко нанасящо ущърб (вреда) събитие, които 
заплашват здравето , сигурността и устойчивостта на 
семейството (например: хиперинфлацията през 1996 г.; 
паричните деноминации след 1950 г. и след 1998 г.; 
ревалоризации, национализации и приватизации). 
 Мащабно непредсказуемо събитие, което има 
потенциал за отрицателни резултати. Събитие с размер, 
при който самото то (или неговите последствия), могат да 
нанесат значими вреди на семействата (например – 
преживяването в три различни социално – икономически 
епохи – капитализъм, комунизъм, преход към пазарна 
икономика в информационно глобализиращо се 
общество, чиито огромни разлики в живота са пречупвани 
през отношението към частната собственост, социалния 
произход на хората, квалифицираността на труда на 
хората). 
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 Сериозен инцидент, който е получил или може да 
получи негативно осветление в обществото (например: 
проучването на членовете на дадена кандидат – семейна 
двойка през комунизма, да не е от семейство „враг на 
народа” или днес член на семейството ти да е член на 
някаква противоречива групировка). 
 Врачанските диаманти разбраха и преодоляваха 
кризите, защото знаеха, че те нямат ясни граници, нито 
определен момент, в който веднага (внезапно) да става 
ясно, че някакъв житейски процес се е превърнал в криза. 
Те усещаха, че контекстът, дълготрайността и 
интензивността на кризите са винаги непредсказуеми, 
защото кризата е флуидна, крайно нестабилна ситуация, в 
която всичко постоянно се променя. При много от 
семействата кризите са идвали по няколко наведнъж. 
 И тук идва отговор на въпроса: „Защо врачанските 
диамантени семейства са се справяли и справят с 
кризите?” Отговорът е: защото са имали и имат ЯСНА 
КОМАНДНА ВЕРИГА, централизиране на вземането на 
решения и носенето на отговорност за всички действия (в 
семейството, с роднини, с комшии, с обществото като 
цяло). Кризите, които са преживели, са изисквали бързо и 
ефективно централизирано действие, и оттук – „военен 
тип” командни вериги. В противен случай животът им е 
предлагал посрещането на кризата неефективно: 
прекалено много хора правят прекалено много различни, 
некоординирани и половинчати неща (като в българската 
поговорка „Много баби, хилаво бебе”). При 
преодоляването на всяка криза тази командна верига е 
имала двата най-важни компонента – лидер (патриарха 
на семейството, или мъжът, или жената) и кризисен екип 
(членовете на рода, семейството, етажната собственост, 
организацията и т. н.). Майсторлъкът на моите 
респонденти се е състоял в това, че всеки в кризисен 
момент си е знаел мястото и съвестно, с отговорност, си е 
изпълнявал задълженията. 
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 Противно на дълголетната асиметрична българска 
народопсихология врачанските диамантени семейства 
доказаха своята култура на екипност и сътрудничество (с 
родители, с деца, с роднини, с обществото и т. н.) и не 
„практикуваха” културата на затворени индивиди, които 
в най-добрия случай да направят временни колективи, в 
които всички да са равни. Те еднакво успешно са 
приемали и „да са началници”, и „да са подчинени”, без 
да потъват в процедури (кой, кого и с какво право 
представлява, какви решения взима, кой го контролира, 
каква отговорност носи и т. н.) и започната съвместна 
работа (с когото и да било), винаги са я довеждали до 
успешен край. Врачанските диаманти са изграждали своя 
манталитет на доверие между хората, гражданите и 
ситуациите, каквито и да са те, въпреки че преживяха 
егалитарността на комунистическото време 45 години. 
Тази екипност им е помагала и в съвместния житейски 
път, за когото пък е имало диалог. Този диалог е бил 
съграждан чрез доверие, за което са разходвани 
неимоверни усилия, водещи до : добри резултати, добра 
воля, липса на скрити цели, постоянна откритост към 
другите и обществото. 
 Врачанските диамантени семейства са 
преживявали и кризи, водещи до дестабилизация на 
жизненото статукво, застрашаваща понякога и 
психологическата им стабилност (например – при смърт 
на уважаван и скъп роднина, заплахи със смърт и др.). Но 
те са управлявали и адаптирали изискванията на 
външната среда, успявали са при подлагането им на 
изпитания на случайни аспекти от техния живот. 
 Кризите обаче са били и възможност, 
предизвикателство и поле за нови действия. В личното си 
социално развитие на семействата, кризите са 
проверявали тяхната адекватност, представи за живота и 
навиците им.Но кризите са били за тях и катализатор за 
нови решения, откривайки нови жизнени перспективи 
пред индивида и семейството.  
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 Най-важното, което установих в поведението на 
моите респонденти е, че въпреки напредналата си възраст, 
те не страдат особено от тревожност. 
 Такъв тип тревожност е доминиращо преживяване 
в ситуация на криза, страх без обект, при който не се знае 
откъде идва опасността. Семействата, предмет на моето 
изследване, са атакувани от тревожност от всички страни 
(например: за старите родители, за децата, за внуците, за 
преживявания на работното място и др.). При това – за 
разлика от страха – те не са разбирали, че тревогата няма 
пространствена локализация (ден, месец, час, добро или 
лошо време, денем или нощем и т. н.), тоест, когато са 
били тревожни, не са знаели откъде и накъде да бягат. 
Долавяли са заплахи, знаели са, че са в риск, но са 
преживявали тревожността, като открити възможности, 
които са актуализирали чрез свободен избор. Знаели са 
обаче, че живот без тревожност е утопия, че тревожността 
разобличава илюзиите и ги е осведомявала за реалността, 
че нормалната тревожност е структурно условие на 
пълноценния човешки живот. Тревожността им не е била 
ефект от предшестващи травми или на лошо възпитание, 
а реалистична оценка на определени ситуации, като 
опасни или криещи риск. Обучавайки се дълголетно в 
„училището на живота”, моите реципиенти са посрещали 
и преживявали много ситуации на тревожност, и поради 
това са понесли минали и настоящи, а ще понесат и 
бъдещи предизвикателства без срив. 
 Врачанските диамантени семейства доказаха, че 
конструктивното справяне с тревожността от обективна 
гледна точка е директно посрещане на предизвикващата 
тревожна ситуация и действие (движение) напред, 
въпреки нея. 
 Избирали са поведение на директно 
конфронтиране, а не на заобикаляне на проблема. 
Ценностите, които семействата са противопоставяли на 
предизвикващите тревожност ситуации, са зависели от 
културата и са варирали поотделно за всяко от тях. 
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Психология на развитието на врачанските 
диамантени семейства 

 
 Традиционалисткото мислене на моите 
респонденти минава през общата за всички тях сентенция 
„Стигнахме дотук, защото сме възпитавани да се справяме, 
така да правим всичко, че нещата да се случват добре”. 
Работили са повече и получават нормално, плащат сметки 
и водят достоен пенсионерски живот. 
 Въпреки че днешното време е достоен пример за 
психологическа криза, при която хората живеят в крайна 
несигурност и навсякъде се вижда разрухата, 
диамантените семейства се справят с живота и не са 
потъвали в отчаяние. Спасява ги предишния им житейски 
опит. Те са подредени хора, с ясни цели през живота си, 
никога не са се тревожили, че не се справят с 
професионалната си реализация, изградили са качествени 
интимни връзки, дори и на напредналата си възраст. 
 Врачанските диаманти винаги са променяли по 
нещо у себе си, за да успяват. След всеки социален или 
личен успех са се отваряли към другите (роднини и 
приятели). Никога не са се люшкали в крайности и са си 
казвали „това е българската работа” за всичко свършено 
от тях, държали са да ядат български домати (или както те 
се изразяват – „собствено производство”). Имали са 
собствена и нормално висока самооценка, втъкана в 
характерите им, като част от българската 
народопсихология. От малки са учени да не се 
самоизтъкват, а да показват с работа добрите си страни, 
което в крайна сметка ги е направило силни и добри, имат 
богат исторически опит, а в трудни ситуации са успявали 
и успяват да се мобилизират и да вземат най-доброто 
решение. Те никога не са живели под един покрив със 
зависими от алкохола роднини и поради това 
самооценката им е градирала във възходящ тренд за 
семействата им. И мъжете, и жените са допринасяли 
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равностойно за домакинствата си, не са се чувствали 
свръхпретоварени, обременени, не са имали проблеми с 
доверието един спрямо друг. Никога не са се нагрубявали, 
не са изпитвали вина един спрямо друг, не са изпитвали 
срам от действията си или тези на децата или внуците си. 
 Моите респонденти не са познавали тънкостите на 
позитивната психотерапия, а противно на 
разпространеното мнение у много българи, не са 
употребявали изрази от типа „Мълчи, да не чуе дяволът” 
или „Ела зло, че без тебе – по-зло”, защото позитивизмът 
им не ги е склонявал към суеверие. Те знаят, че суеверията 
се раждат от невежество. 
 Диамантените семейства, чиито членове са 
образовани и уважаващи себе си хора, не се поддават и на 
негативни мисли, а за да се чувстват добре до дълбоки 
старини, винаги са били честни със себе си. Те са 
преживели много промени, и то с достойнство; винаги са 
протестирали, когато са обеднявали, когато са блъскани, 
ограбвани, нападани, дори когато им е докривявало, но 
никога не са се оставяли да ги манипулират, защото са 
живели порядъчно.  
 Европейският начин на живот на врачанските 
диамантени семейства подрежда в гардеробите им 
модерните горни дрехи и бельо. Врачанките са носели 
блузи с кръгла или стол яка, с широк маншет и буфон 
ръкав, клоширани поли с тежка подплата. Копринените 
чорапи с жартиери също са били част от ежедневието им, 
особено тези с ръб по дължината на крака им. Женските 
обувки също са били според модата, като боти с много 
връзки или копчета, достигащи до глезена. Женските 
прически са били с букли, лимби и къдрици.  
 Мъжете са носели широки панталони с маншети, 
бяла риза с колосана яка, а горните им дрехи са били  
ширук или костюм. Посещавали са офицерски балове, на 
които освен народните български хора и ръченици се 
танцуват модните „румба” и  „танго”.  
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 Врачанските диамантени семейства заменят и 
пъстрите шарени черги с тежки килими, съдовете им за 
хранене са от стъкло, порцелан и алпака. Народната 
музика и песни дават път на слушането на грамофонни 
плочи с българска естрада. 
 Наред с устойчивостта си и приспособяването си 
за живота в диамантената си възраст, врачанските 
диамантени семейства забравиха много от навиците си: 

 Да набират телефонен номер със шайба; 
 Да си оставят ключа под изтривалката, когато 

излизат от дома; 
 Да отключват с обикновен ключ, вързан с канап 

и провесен на врата им; 
 Да ходят на градска (обща) баня; 
 Да позвънят на съседката в неделя сутрин с 

молба да ти услужи с чаша захар, понеже магазина не 
работи; 

 Да си оплетат блуза по образец от списание 
„Бурда”; 

 Да варят прясно мляко, след като го купят, 
защото ще вкисне; да си мият зъбите с паста „Поморин” 
или „Мери”; 

 Да си купят „Пепси” и банани за Нова година; 
 Да си купят повече хляб за събота и неделя; 
 Да пият лимонада от стъклено шише с 

порцеланова тапа отгоре, а шишето да го пазят, за да 
могат да затворят пресичани домати или доматен сок в 
него; 

 Да слагат индиго между два листа и да напишат 
доклад в два екземпляра; 

 Да пишат с химически молив, който трябва да 
се плюнчи постоянно, докато езика ти не стане син; 

 Да виждат бележка на магазина, забучена на  
пирон; 

 Да правят „захаросани ябълки”; 
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 Да се снимат с лентов фотоапарат – 36 пози и да 
промиват филма след това, за да видят негатива успешен 
ли е. 
 Врачанските диамантени семейства винаги са 
вярвали в простите думи. В кратките и ясни изразни 
словесни форми и не са харесвали абстрактността. 
Вярвали са в идеята, че са родени различни, но заедно 
еднакво са имали нужда да се обичат и да бъдат обичани, 
и така са носели кръста на любовта. Любовта на 
врачанските диаманти е била и най-сигурният начин да 
се чувстват и да бъдат свободни. Тази любов я предават 
чак на своите правнуци. 
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Семейството – надежден щит при 
икономическа криза 

 
 Семейният бюджет винаги е бил онзи остров на 
спасение при кризи, особено когато той е осъзнаван като 
преразпределение между равни, когато е служил за 
възпроизводство на членовете на семейството и когато е 
носил осъзната ценност да се чувстваш пълноценен член 
на обществото, а не социално изключен индивид, 
разчитащ на подаяния или дарения. 
 Всички изследвани от мен семейства и сега, 
въпреки напредналата си възраст, приготвят зимнина, за 
да подпомогнат себе си, и дори децата си. При това 
приготвянето на традиционни домашни консерви не е в 
пряка зависимост от материалното състояние на хората. И 
жителите на градовете, и на селата от Врачанско 
приготвят консерви, както по традиция, така и за да 
икономисат някой лев от пенсиите си за здраве или за 
„черни дни”, както те се изразяват. 
 Семействата не се лишават от стоки от първа 
необходимост и не разчитат на помощ от децата или 
внуците, а се справят сами. Редовно си купуват обувки и 
по-рядко си обновяват гардероба, на почивка – море или 
планина – не са  ходили от дълго време, но не защото не 
могат а си го позволят, а защото считат, че  това е за 
младите. Някои от семействата посещават санаториуми и 
заради лечение, и заради раздумка между себеподобни на 
тях по възраст.  
 Жизненият си стандарт споделят като нормален и 
не се оплакват от битието и житието си. Поради кризата и 
стремежа за правилно преразпределение на паричните си 
средства от доходи от пенсии и от личните стопанства, 
хората редуцират разходите си за луксозни стоки, услуги 
за развлечения и деликатеси. Нямат затруднения при 
плащането на ток и отопление, но не са извършвали 
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планирани ремонти и не са закупували мебели в 
изминалите години. 
 Врачанските диамантени семейства не се лишават 
от разнообразието на храната, която консумират, не се 
лишават от ракия по празнични поводи, но не пушат и се 
отказват да пестят от лекарства и телефон в наложителни 
случаи. 
 Семействата винаги са интересували 
икономистите, като източник на работна ръка, а 
домакинствата винаги са били с огромно влияние върху 
разпределението на доходите в икономиката. 
 Панорамата на семействата ми даде представа за 
картината на тяхното богатство и бедност към 2013 г. 
Техните средни пенсии са малко над 300 лева (150 евро) на 
човек, но изследването ми показа, че повечето пари не 
правят пенсионерите по-щастливи. Те безпроблемно са 
преминали от статуса „работещи” в „пенсионери” и 
веднага са започнали да се радват на новия си живот. 
 Няколко са причините врачанските диамантени 
семейства да се чувстват щастливи. На първо място е 
доброто здраве, като най-важния фактор, който влияе на 
щастието на пенсионера, на второ място е 
дълговременното съжителство на семейната двойка, което 
е благоприятно настроение към страните. На трето място 
в ранга на щастието им е тяхната (а не електронната 
w.w.w.) социална мрежа. За тях приятелите и съседите са 
по-важни в ежедневието им от децата, които често се 
намират далеч. С тях споделят стари спомени, рецепти за 
туршии и мисли за бъдещето. Четвъртата причина за 
щастието на двойките е, че не са пристрастни към 
телевизията и компютрите. Те стимулират мозъка си чрез 
различни хобита, не страдат от болестта Алцхаймер. 
Обичат ходенето пеша и разходките. 
 Излизането от „активна дейност” на семейните 
двойки не ги е стресирало, така че да не могат да се 
приспособят към златната си възраст. Те разбират 
адекватно основните препоръки на Европейската 
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комисия, че за да имат българите по-високи пенсии, 
трябва: 

 Да се обвърже пенсионната възраст с 
увеличаването на очакваната продължителност на живота; 

 Да се ограничи ранното пенсиониране; 
 Да се подпомага по-дългият трудов живот; 
 Да се изравни пенсионната възраст за мъжете и 

жените; 
 Да се разработят нови схеми за допълнителни 

пенсионни спестявания; 
 Да се адаптира организацията на работа в 

българските организации (фирми и администрации), 
съобразно увеличения дял на възрастни работещи; 

 Да се адаптират работните места към 
специфичните физически и физиологически 
характеристики на възрастните работещи; 

 Да се насърчава обучението през целия живот и 
особено разширяване на възможностите за обучение без 
откъсване от работното място; 

 Да се изготви ефективна политика от 
държавата и работещите, насочена към съвместяване на 
професионалния, личния и семейния живот на заетите; 

 Да се предприемат широкодостъпни мерки, 
осигуряващи остаряването в добро здраве; 

 Да се направи всичко възможно за 
преодоляване на неравнопоставеността между половете и 
възрастовата дискриминация; 
 Изследването ми показа и една българска 
закономерност, че Врачанските диамантени семейства не 
са имали и нямат намерение да живеят в домове за стари 
хора, защото за тях това е удар и би им донесло смърт, но 
пък са убедени, че за бъдещето това трябва да е право на 
всеки възрастен човек и най-вече на семейства, нуждаещи 
се от постоянни медицински грижи. 
 Семействата, живеещи заедно над 60 години, са 
наясно, че в цяла Европа цъка часовникът на най-голямата 
демографска бомба, защото въздействието на 
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застаряването на населението в ЕС върху пенсионните 
системи е 10 пъти по-голямо от щетите, причинени от 
икономическата криза. Ефектът от финансовата криза със 
сигурност ще продължи да се усеща не по-малко от 2020 г., 
докато застаряването на населението е събитие, което ще 
постави отпечатък върху целия ХХІ век. Всички 
компоненти на икономиката на България се засягат от 
застаряването; пазарът на труда, производителността, 
технологичните иновации и икономическият растеж, тъй 
като потребностите и възможностите на населението 
неизбежно ще се променят. 
 Последствията от застаряването ще засегнат не 
само работещите, но и работодателите, което положение 
ще даде и пряко, и косвено отражение върху 
обновлението, капиталовия пазар и върху цялата 
икономика на България. Наличието на по-възрастни 
предприемачи предполага значителна част от тях да се 
оттеглят от активна дейност и при това да бъдат 
заместени от ново поколение млади предприемачи, за да 
има повече предприятия и увеличаване на предлаганите 
работни места. 
 Врачанските диамантени семейства категорично 
се обявяват и против неравенството между половете, чрез 
неравните условия за излизане в пенсия на мъжете и 
жените в България, което е непочтен удар под кръста за 
нежния пол. Днес статистиката сочи тази непочтеност с 
брутални цифри: 

 Жените в България към 2012 г. са 51,3% от 
всички заети, а мъжете – 58,7%; 

 С висше образование са 61,4% от жените и 38,7 
от мъжете; 

 11% от ръководните постове в бизнеса се заемат 
от жени, а 89% - от мъже; 

 По-малко то 10% от всички управленски 
позиции в централната и местната власт са заети от жени. 
 Като цяло жените получават по-малко заплащане 
спрямо мъжете за еднаква работа. Те по-често работят на 
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непълно работно време и повече прекъсват кариерата си, 
за да се грижат за семействата си. 
 На практика жените срещат много повече 
проблеми в трудовия си живот, отколкото мъжете: 

 Недостигът на услуги за гледане на деца и в 
помощ на възрастните хора, често принуждават главно 
жените да жертват професионалната си кариера, 
посвещавайки повече време за грижи към близките си; 

 В много случаи жените са все още принудени 
да избират между майчинството и професионалната 
кариера; 

 Разликата в заплащането в сравнение с мъжете 
продължава да буди тревога, защото жените в България 
получават средно с 24% по-ниско възнаграждение в 
сравнение с мъжете за извършена една и съща работа; 

 Днес жените в България най-много страдат от 
несигурността, нестабилността на работното място, 
големите икономически промени и често от бедност;. 
 Статистиката на НОИ за 2011 г. показва, че на 
всеки 100 осигурени лица имаме 80 пенсионери, което е 
крайно неблагоприятно, защото актюерските (създаване и 
развитие на финансови и застрахователни продукти и 
схеми за пенсионно и здравно осигуряване) сметки сочат, 
че за да е балансирана и финансово стабилна солидарната 
пенсионна система, това отношение трябва да е 250 
работещи спрямо 100 пенсионери. Само тогава може 
българите да очакват високи пенсии. 
 Врачанските диамантени семейства са най-
стриктни в личното счетоводство и успяват да се вместят в 
рамките на месечните си доходи. Начинът, по който 
постъпват с неизразходените пари, е банков влог или 
запазване в брой, и избягват всички други рискови 
начинания. 
 Усилията на всички домакинства са ориентирани 
към опазване на домакинството от задлъжнялост, нямат 
неизплатени дългове и не работят с финансови 
застрахователни инструменти. 
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 Семействата са слабо активни в търсенето на 
конкретна информация по финансови въпроси. Те не 
разговарят за финансови услуги с приятели и познати. За 
мнозинството от тях финансовата информация е твърде 
специализирана и трудна за ориентиране. Така например, 
всички от тях, които следят някои финансови тенденции в 
България (промени в данъци и пенсии), ползват медиите 
или „съветите на приятели и познати”. 
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Духът е преди материята 
 

 Дух или материя? Щастие или пари? Днес 
отговорът е даден нееднозначно от учените, но за целите 
и от гледна точка на семейните финанси ще се позова на 
Р. Кийосаки, който доказа, че човек е щастлив, когато 
държи нещата около себе си под контрол. С други думи, 
всеки, който поддържа в баланс своите приходи и разходи 
и живее според законите на икономическата верига, има 
всички основания да се чувства щастлив. При това ние на 
можем да го „задължим” да се чувства щастлив, защото 
въпреки тези основания, той може да има неосъществени 
амбиции и желания, които да го правят нещастен. Но 
какво представляват законите на икономическата верига 
от погледа на Кийосаки и на времето, в което живеем – 
ХХІ век? 
 Първият закон гласи – „Създаването на блага винаги 
предхожда консумирането”. Просто и ясно! И това е напълно 
очевидно – преди да похарчиш някакви пари, по напред 
трябва да ги изкараш. 
 Вторият закон гласи – „Парите, които се харчат, 
винаги трябва да са по-малко от заработените”. Това е и в 
основата на здравия разум. 
 Третият закон гласи – „Човек винаги е ощетен – 
получава по-малко, отколкото е заработил и плаща повече, 
отколкото е стойността (а не цената) на заработеното”. 
 Може би  врачанските диамантени семейства и да 
са се възмущавали от една такава несправедливост, 
залегнала в основата на икономическата верига, но това са 
неизбежните загуби, които дори и в природата съпътстват 
превръщането на едно материално състояние в друго. В 
случая загубите представляват отчисленията за издръжка 
на държавата и на други участници във веригата. А моите 
респонденти, трудели се основно по времето на 
еднокласовото общество и без да го разбират, са го 
осъзнавали, но как са го правили? 
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 Те са имали вътрешно усещане, както го имат и 
днес, че щастието им следва да е състояние на духа, а не на 
портфейла. Въпреки времената, в които премина 
трудовата им сила – времена на диалектически и 
исторически материализъм, респондентите ми не са били 
скептични към такова твърдение, защото доказаха, че за 
тях щастието е следствие от други блага в живота на 
човека.  
 Връщайки се към класификацията на Робърт 
Кийосаки – за четирите потока на парите, аз открих от 
първия път моите диамантени семейства в кои категории 
са според това, как са си изкарвали парите, или иначе 
казано – какъв е бил и какъв е днес потокът на пари, които 
те генерират към себе си. За яснота по въпроса начертах 
фигурата на Кийосаки, за да разсъждавам образно пред 
читателя си. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Квадрант Н 

 В него учения включва наемните работници. Това 
са хората, които продават своя труд срещу пари. Тук 
трябва да се отбележи, че авторът не отдава значение на 
мястото на работника в йерархията (обикновен работник, 
среден мениджър, изпълнителен директор), т. е. 
понятието наемен работник е съотнесено като финансово 
и правно подчинение на работодателя (общински, 
държавни или частни юридически и физически лица). 

Н Б 

С И 
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 Квадрант Б 
 Той е територия на бизнес притежателите. 
Юридически погледнато това е отделянето на 
собствеността от управлението. Отличителна черта на 
хората от този квадрант идват от системата (фирмата, 
организацията, стратегията), която са създали и това не 
изисква тяхното постоянно участие (работа). 
Представителите на квадрант Б получават доходи, дори 
когато гледат бизнеса си отстрани. 
 Квадрант С 
 Тук спадат хората със свободни професии. Това са 
адвокати, занаятчии, консултанти, оценители, изобщо 
всички, които са на частна практика и работят за себе си. 
За тях е характерно, че доходите им секват, когато те 
самите не работят. 
 Квадрант И 
 В този квадрант попадат инвеститорите. Това са 
хора, които са „научили” парите да работят вместо тях. 
Тук Кийосаки подчертава, че е задължително това да са 
хора с много пари. Тяхната основна отличителна черта е 
умението им да си увеличават парите, с които разполагат. 
 От горното изложение на Р. Кийосаки и от 
житието на врачанските диамантени семейства е видно, че 
икономическият им живот до 1989 г. е преминал основно в 
квадранти „Н” и  „С”, въпреки идеологизирането на 
понятието „труд”, което се разбираше според доктрината 
на Маркс като способност, а не като стока, предлагаща се 
на свободен пазар. Тогава всички бяхме равни и доходите 
бяха преразпределяни, а не добавяни чрез 
предприемаческо поведение. 
 Но идва 1990 г. и България тръгва по пътя на 
изграждане на пазарно стопанство, което за повече от 
респондентите ми е нов стрес, нова визия за живота и 
основно те трябва да разчитат на акумулираните си 
социалистически разходи за пенсионно осигуряване, т. е. в 
квадрант „И”, но средствата стават оскъдни спрямо 
инфлацията, връхлитаща българската икономика. 
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 Голяма част от тях и тогава, и сега, не знаят как да 
разчитат класификацията на Кийосаки, а и не са знаели 
да разбират паричните потоци като някаква 
предопределеност. Тоест от една страна даден човек може 
да се изявява (да заработва доходи) в два или три 
различни квадранта, а от друга – миграцията между 
квадрантите е само въпрос на желание и цел. Иначе 
казано, трябвало е всеки сам да избира в кой квадрант ще 
изкарва парите си и затова е било важно да познава 
спецификата на всеки един от потоците пари, за да може 
да прави информирано своя избор. 
 Но „влизайки” в движение в новото икономическо 
българско време, врачанските диамантени семейства 
усещат интуитивно, че точно по икономически причини 
нацията ни и политиците ни, които нямат опита на 
управлението, ще доведат държавата ни до българския 
феномен „Пети квадрант”, като част от класическите 
четири квадранта на Кийосаки. Неговата икономическа 
теория придоби следния български вид: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 И в разстояние на близо 25 години, по стратегията 
„проба - грешка” и не без участието на създателите на 
външната пазарна за бизнеса среда – българските 
политици, повечето българи попаднаха в 5-ия квадрант – 
т. е. хленчещите, озлобените и неудачниците. 
Врачанските диаманти „избягаха” удачно от този 
квадрант, в който влязоха всички здрави и 
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работоспособни хора, които разчитат на помощи от 
държавата или подаяния от роднини или непознати. В 
България тази прослойка стана твърде много и особено 
гласовита в изявите си. (В потвърждение на това са и 
неясните цели на стачкуващите в началото на 2013 г.). 
 Врачанските диамантени семейства се 
разграничиха от този феноменален контраст на 
икономически възможности, като си подпомагат дребните 
пенсии от личните стопанства, не се разболяха от 
физическа нетрудоспособност и не се съгласиха да 
вегетират в „своя” финансова безизходица, защото 
разбраха и доказаха, че петия квадрант има малки отвори 
към всеки един от четирите жизнени квадранта. И дават 
пример на бъдещите поколения, че с повече желание и 
упоритост всеки един българин от Петия квадрант може 
завинаги да го напусне. 
 Това е доказателство и за това, че духът, пораждан 
от икономическата възможност пред всеки човек, винаги 
трябва успешно да предшества материята, постоянно 
въплъщавана в пари, блага и други. А най-вече е 
доказателство на сполучливо отработената българска 
стратегия – „Не всичко е пари, приятелю”! 
 Дълголетието на врачанските диамантени 
семейства опроверга и твърдението, че трудът в България 
не е национална добродетел. Те не искат от държавата и 
си дават сметка, че единственото, което държавата прави, 
това е да разпределя нашите данъци и акцизи. Получи се 
обратното - че тези, които най-малко са работили и 
работят – най-много искат да получават, т. е. получи се 
така, че днес работенето стана недостойно занимание, към 
което хората прибягват само поради липсата на пари. 
 Диамантите вече 25 години обръщат внимание на 
обществото, че в България не се работи, а се ходи на 
работа, и то не от всички. Те разясняваха, че 
неопознаването – особено от днешни млади хора – на 
изменението на характера на труда, поради бурното 
навлизане на информационните технологии, ще се 
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загнезди грешната представа, че трудът се изчерпва с 
посещение и престой на работното място. В резултат на 
нечуването им днес навсякъде в България срещаме хора, 
които имитират, че работят. Масата от работещите 
вършат нещо, само когато началниците им наредят. Така 
се създаде българската неинициативна йерархия в 
противовес на предприемачеството, лидерството и 
качествения мениджмънт. 
 Врачанските диамантени семейства с горчива 
тръпка преживяват и факта, че България е първенец в 
Европа по най-лошите показатели. Един от тях е за 
неработещите млади хора. Българската статистика 
постоянно говори за безработни. А възрастните хора 
съзнават и предупреждават, че едно е да си останал без 
работа и съвсем друго – да нямаш желание да работиш. Те 
са срещу разбирането на мнозина наши сънародници, че 
парите трябва да ги получават от някого – дали ще е от 
държавата, общината, частна собственост, от наследство 
или от тотото – важното е да ти падат от небето. Така се 
зомбираха много млади хора, че ще станат хора щастливи, 
които имат пари и ще бъдат на върха на социалната 
стълбица. 
Точно сегашните „безработни” не разбраха, че никой не 
им е длъжен и че всеки здрав и пълноценен човек е 
длъжен сам да се грижи за положителния поток на пари 
към себе си. 
 Врачанските диамантени семейства разбраха, че в 
пазарното стопанство държавата има своите социални 
функции, но не и да отглежда и да дундурка здрави и 
прави хора, защото прави мечешка услуга и на тях, и на 
себе си, защото без труд желанието за труд ЗАКЪРНЯВА. 
Усещането за щастие – също! 
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Най-щастливото занимание за  диамантени 
семейства 

 
 Една древна българска мъдрост казва: „Ако искаш 
да си щастлив цял живот – стани градинар”. Не знам дали 
навремето Ботевите четници, събирайки се в чета от 200 
души, са знаели защо им е било наредено да се качват от 
различни румънски пристанища, преоблечени като 
градинари, но явно дегизировката е била сполучлива пред 
властите и не е будила никакво съмнение към бунт срещу 
османската власт. Градинарството и тогава, и днес се 
оказва устойчива работа, особено при кризи. 
 Изучавайки моите реципиенти, се опитах да 
хвърля повече светлина по темата за удовлетвореността от 
труда на тяхната възраст и кой е ключът към тази 
деликатна материя и то днес, а не в историческите 
времена на българския ХІХ век. 
 Според резултата, обяснението за щастието им от 
работата в личната градина на споменатите семейства е, 
че гъвкаво управляват времето си според сезона и часа и 
контролират сами ежедневната си дейност, изпитвайки 
голямо задоволство от работата си. Те разполагат почти 
изцяло със себе си и разпределят задачите си спокойно 
(„нямат часовник и началник над главата си”). 
 Те са щастливи, защото разчитат на призванията и 
уменията си, а не разчитат на чужда идентичност, 
превръщайки в буквален смисъл, с двете си ръце, хобито 
си в ежедневие. 
 При възрастните двойки се доказва фактът, че не в 
парите се крие дългосрочното щастие и те много добре 
знаят, че то (щастието) не може да се купи с пари. 
 Семействата по естествен начин са се 
пристрастили към земята, изпитвайки щастие, от 
ежедневната си заетост, въпреки ниските си пенсии и за да 
помогнат сами на себе си. 
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 Най-задълбоченият отговор на въпроса: „В какво 
се крие щастието на възрастните в градината?” го дават 
самите те. Работата в двора, въпреки достолепната им 
възраст следва естествения ритъм на природата – през 
пролетта се сади, през лятото и есента се събира 
реколтата, през зимата се почива и се мечтае за новия 
сезон, когато всичко започва отначало и ако през 
настоящата година растенията са боледували, надеждата 
им е, че догодина ще цъфтят и връзват по-богато от 
всякога. 
 Врачанските диамантени семейства доказаха също, 
че дори най-досадната градинска работа, като плевенето и 
прекопаването на лехите, не затормозява човешката 
психика и причината за това е, че допирът до земята 
зарежда с енергия. Може би поради този факт „Ботевите 
градинари” заредиха с енергия българите за създаването 
им на Третата българска държава. Знам ли? 
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Малките тайни на дълголетния семеен живот 
 
 Едва ли с голяма достоверност и с научна точност 
бих доказал тайните на добрия живот, но определено 
наблюдавах и слушах изследваните семейни двойки, за да 
определя какви вътрешни и външни сили са им помагали 
да останат физически и психически здрави до дълбока 
старост. 
 За мен най-важното е, че разбирах как врачанските 
диамантени семейства са реагирали на превратностите на 
живота си в три коренно-различни политико – 
икономически епохи в България. Какви стратегии са 
прилагали, за да преодоляват кризи и конфликти и в най-
добрия случай да излизат от кризите с ново самочувствие. 
В процеса на изследването тези стратегии се открояват 
като ключ за разбирането на личностите им. Защото не са 
избирани целенасочено, а са се развивали и променяли от 
само себе си с обогатяването на житейския опит – като 
несъзнателен отговор на личността и на жизнените 
предизвикателства. 
 Събраните данни от мен дават сведения за 
интимни неща, като качеството на брачния живот, 
отношенията между братя и сестри, състояние на дома и 
др. Данните дадоха отговори на въпросите, занимаващи 
всеки човек, който размишлява за себе си и другия и който 
търси свето място в света. 
 Сравнявайки равносметките от човешките съдби, 
неволно се изкуших да се опра на твърдите цифри за 
възраст, здраве, доходи, потребление. На пръв поглед 
резултатът се оказа отрезвяващ по отношение на 
продължителността на живота. Много от участниците в 
изследването са тръгнали по пътя на бащите си и много от 
тях не превръщат таланта си в професия. Мъжете имат по-
често и по-добра кариера от жените си. Изводът е, че 
произходът им определя живота, но твърде много хора са 
успели да компенсират лошите си стартови условия след 
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създаването на семейство. Това доказва изключението, че  
животът е несправедлив, а здравето и успехът на повечето 
хора са заложени в люлката. Напротив - врачанските 
диамантени семейства доказват, че предразсъдъците и 
социалните бариери на спират хората, търсещи щастие. 
 Поведението на изследваните семейства не се е 
дължало на слънчев темперамент, нито на случайни 
настроения. То е резултат от отношението на 
съжителстващите към живота, което е в пълно 
противоречие с утвърдилата се представа в България за 
човешкото развитие – разглеждащо живота като крива, 
която върви ту нагоре, ту надолу. Тези семейни двойки 
разбиха представата, формирана дълго време у учените, 
че след растеж, напредък, зрялост, неизбежно идват 
упадък, загуба, вегетиране. 
 Картината за дълголетието на семействата показва, 
че животът е като камък, хвърлен във вода, който образува 
вълни, разпространяващи се кръгово. Всяка нова вълна 
образува все по-широк кръг около камъка. Получава се 
разширяване, вместо свиване (западане), движение вместо 
стагнация. Това е потвърждение на развитата от психолога 
– художник Ерик Ериксон през 40 – те години на ХХ век 
представа за живота, като моите респонденти я 
дообогатиха с това, че всеки „пръстен” от кръга на живота 
са задачите, които си е поставял ежедневно и ежегодно 
всеки човек от семейните двойки.  
 Първата им задача се е състояла в това да се 
отделят пространствено и емоционално от родителския 
дом, да си създадат собствена, самостоятелна идентичност. 
Следващата им задача и била да си намерят професия и 
да направят кариера, отговаряща на способностите им. 
Третата задача е да узнаят какво означава любов и 
интимност, като изградят удовлетворяваща и постоянна 
връзка. Едва стабилно изграденото семейство става в 
състояние да изпълни четвъртата задача: да „подари” 
този свой живот на следващото поколение. 
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 Всички изследвани семейства са заменили 
стремежа си „за успех” с грижата за собствените и чужди 
деца, за родители и близки и са доказали своята 
„генеративност”. Така днес те доказано са изпълнили 
своята роля, като във всички общества е отредена на 
възрастните: да предадат колективните стойности и 
колективния жизнен опит. Днес тези достолепни българи 
са сключили мир със себе си: приели са собствените си 
биографии – и чрез това (и в духовен смисъл) са 
постигнали собствена идентичност, която аз само я 
представих. 
 Врачанските диамантени семейства доказват, че за 
да успее, човек не се нуждае нито от богатство, нито от 
висока интелигентност, а от способност, заложена у всеки 
още от люлката: да допуска в живота си други хора, да 
завързва връзки, основани на доверие, любов и почтеност. 
Много от тях са благодарни за днешния си живот на 
обожаваните си първи учителки, вдъхващи им увереност; 
на първата любов; синовете и дъщерите, внуците и 
правнуците, снахите и зетьовете, които ги поддържат 
обнадеждени и до днес. Техните биографии са 
учебникарски пример за успял живот в България, 
останали са пощадени от тежки физически и душевни 
страдания – с изключение разбира се, на обусловените от 
възрастта неразположения. Всеки от тях се чувства здрав и 
щастлив и намира основания да се радва на всеки нов ден. 
 Въпреки че са от различни социални слоеве и в 
различни нива на интелигентност, семействата доказват, 
че дългата здрава и щастлива старост никога не е 
случайна милост на съдбата. Точно обратното – тя е доста 
точно предсказуема, и то десетилетия преди да настъпи 
старостта. Факторите, определящи дължината и 
качеството на живота им, при тях са налице още на средна 
възраст и в известна степен са се подавали на 
целенасочено влияние. Когато са били около 50 годишни, 
не са пушили, ядат и пият умерено, движат се редовно, 
живеят в стабилна връзка и са разполагали с добре 
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обмислени стратегии за преодоляване на кризи 
(например – загуба на близък човек, безработица, остри 
зарази, инфлации, безпаричие и т. н.) и до днес ги кара да 
се чувстват здрави и щастливи. Световната практика обаче 
е доказала, че ако при 50 – годишните са налице по-малко 
от четири защитни фактора (от посочените 6), е почти 
сигурно, че през следващите 25 – 30 години те ще се 
разболеят тежко или ще умрат.  
 Внимателната преценка на факторите показва, че 
някои са по-силни от другите. Образованието се оказва 
сериозна средство за удължаване на живота  (като 
днешната хуманна европейска стратегия „за учене през 
целия живот”). Още по-благословена е силата на добрата 
връзка. Стабилното партньорство на средна възраст 
благоприятства удължаването на живота също така 
трайно, както ранната детска привързаност вътре в 
семейството.  
 Врачанските диамантени семейства доказаха, че 
високото ниво на холестерола, хроничния стрес и 
психосоматичните2 заболявания не оказват измеримо 
влияние върху продължителността на живота и здравето 
на стари години, също както трудният темперамент, 
генетичното наследство от родителите или ранната им 
смърт, а нещастното детство не е проклятие за цял живот. 
Те са щастливи и здрави, защото всички притежават 
способността да обичат и са позволили да ги обичат. 
 Както е казано в латинската мъдрост „Happiness 
equals love” (щастието се равнява на любов), така го 
доказват и изследваните семейства, което звучи просто, но 
е осъществено много трудно. 
 Всички респонденти са доказали чрез живота си 
американската мъдрост, че „алхимията на живота 

                                                 
2  Психосоматика – характеризира са с необоснована загриженост за 
собственото здраве и нереалистичното убеждение, че физическите 
белези и симптоми сочат сериозно соматично (телесно) заболяване, 
въпреки рационалните уверения, че не съществува подобна болест. 
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превръща сламата в злато”. Това е доказаното описание на 
процес от живота, в който има нещо логично: овладяване 
на предизвикателствата на живота, чрез промени във 
възприемането на действителността. Стабилните 
диамантени семейства са избирали конструктивни 
защитни стратегии през живота си: от преживени горчиви 
загуби са се пораждали желания да помагат на други хора 
в подобна ситуация – а с това – и на себе си. Някои ужаси 
от травматични случки в детството им са изчезвали, когато 
са им споделяли, унижения са им ставали поносими, 
когато сами са им се надсмивали. Освен алтруизма, 
сублимацията и хумора, друга „зряла” защитна стратегия 
при семействата е „изтласкването”.. Това им е давало 
възможност да се помирят с миналото.  
 Те доволно въздишат при мисълта, ако биха могли 
във всяка ситуация съзнателно да вземат решение коя е 
най-ефективната защитна стратегия, за да са знаели как да 
направляват живота си да е „много лесен”. За съжаление 
сами си отговарят, че това не е по силите на хората. Те са 
наясно, че никой не е в състояние да управлява съзнателно 
душевните си имунни реакции – както не могат да се 
направляват антителата в тялото на човека. Резултатът от 
„алхимията на живота” на диамантените семейства е, че 
не се влияе нито от медикаменти, нито от скенер на 
мозъка. Тя е резултат от поведението им през целия живот 
и способността да превръщат „сламата в злато” са я 
развивали във времето последователно до дълбоката си 
старост днес. С възрастта са отслабвали телесно, но 
способността им да овладяват предизвикателствата на 
живота расте и укрепва. Днес несигурните хлапаци са 
станали самоуверени мъже и жени, излъчващи 
спокойствие и любезност. 
  Врачанските диамантени семейства доказват, че 
колко и какви щастливи мигове ще преживее човек зависи 
от житейските обстоятелства, но и от волята им да бъдат 
щастливи. А дойде ли щастието, то приема различни 
форми: оживяла мечта, постигнат смисъл, красиво 
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опиянение и т. н. Доброто партньорство между съпрузите 
е един от най-важните фактори за щастие – особено в 
старостта. Те доказаха, че когато любовта е трайна, дори 
физическите страдания отиват на заден план, а 
задоволството от живота остава учудващо стабилно. 
Възрастните двойки днес компенсират отслабването на 
способностите си, като се съсредоточават върху силните си 
страни – вършат само дейности, които им обещават успех. 
Те обуздават по-добре отрицателите емоции и не 
задържат вниманието си върху неприятни неща, които 
правят днес младите. 
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Семейните двойки и водата  
 
 За ползата от водата се е писало много, а и много 
народни пословици и поговорки има по този случай, като 
най-известната от тях „Бистра водица – мирна главица”, 
но от брилянтните семейства недвусмислено научих, че 
течността, която се смята за Божия даденост, може да бъде 
и лекарство.  
 Ето и техните практически изпитани 
доказателства: 
 1.При високи температури на околната среда, 
пиенето на много вода на интервали предпазва от 
топлинен удар. 
 2.При зъбобол се задържа гореща вода в устата за 
около 2,5 – 3 минути, а след това 2 минути се прави 
същото, но със студена вода. Повтаря се 4 пъти. Но винаги 
се започва с горещата вода. След като болката изчезне, е 
добре методът да се прилага в следващите три дни. При 
наличие на подути венци се препоръчва гаргара с гореща 
вода 

3.При запек, и особено тези, които страдат от 
хроничен запек, да отпиват по малко хладка вода по време 
на хранене. Също така е добре да изпиват по една чаша 
хладка вода веднага след събуждане сутрин. 
 В случаи на запек, колит, газове, задух, инфекции 
на хранопровода, треска, хълцане и консумация на много 
мазна храна, изпиването на чаша гореща вода след 
хранене води до облекчаване на симптомите. 
 4.При стомашни болки се прави компрес на  
стомаха – бутилка с гореща вода, завита в кърпа, 
облекчава болката. Освен това препоръчително е и 
изпиването на чаша хладка вода. 
 5.При безсъние, непосредствено преди лягане, 
краката се потапят до ниво над глезените в леген с гореща 
вода за 10 – 15 минути. Ако човек се чувства замаян, се 
налага влажна кърпа на главата.  
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 Измиването на краката с гореща вода през зимата 
и студена през лятото спомага за дълбок сън. 
 6. При астма (задух) и особено при всеки пристъп, 
се потапят ръцете и краката в гореща вода за десет 
минути. В случай на кашлица, породена от астмата, е 
полезно да се изпие чаша гореща вода преди лягане. 
 7.При изгаряне се потапя изгореното място в 
ледена вода и се задържа, докато усещането за парене 
отшуми. За оптимално добър резултат е добре това 
действие да се направи възможно най-скоро след 
изгарянето. По този начин се избягват появата на мехури 
и белези. 
 8. При рани вследствие на падане или злополука, 
се прави превръзка, натопена в студена вода и се 
поддържа влажна. Това помага при зарастването на 
раната. При по-стари рани и отоци пиенето на гореща и 
студена вода два пъти дневно е препоръчително. 
 9. При затлъстяване, ако водата се приема на 
празен стомах, тя се изхвърля от тялото под формата на 
урина много бързо. Но приета по време на ядене, водата 
се смесва в стомаха с храната и времето да нейното 
освобождаване се увеличава неколкократно. Поради това, 
доколкото е възможно, хората с наднормено тегло трябва 
да пият много вода на гладно. 
 Врачанските диамантени семейства с тъга 
наблюдават как днешните ученици пият безмерни 
количества газирани и сладки напитки, производни на 
живителната вода, но навсякъде повтарят, че те са далеч 
от полезното, и то за децата. 
 Също така те учат своите деца, внуци и правнуци, 
че свежите плодове и зеленчукови сокове не могат по 
никакъв начин да заместят водата. Въпреки че са полезни, 
те не са достатъчни за добрия воден баланс, особено на 
детския организъм, който се нуждае от повече вода, 
поради по-големия енергиен разход и растежа. 
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Гласът на битието 
 
 Респондентите ми много добре знаят, че хората 
непоправимо страдат от взирането в собствената си 
субективност. Тоест това е най-кривото огледало, в което 
човек може да се погледне. Врачанските диамантени 
семейства са самобитни таланти, защото говорят и 
разбират и роднини, и приятели, и свои и чужди, но най-
важното е, че винаги са могли да слушат и млади и стари, 
и бедни и богати. Това е тяхното активно, а не пасивно 
отношение към реалностите, които са ги съпътствали през 
целия живот. Това е тяхната способност и култивираност 
да разбират битието и всички житейски процеси. Те 
винаги са живели с някакъв хоризонт, а не са живели само 
с мига. Слагали са точната житейска „диагноза” и затова 
изживяват своите „диамантени” семейни години. У тях 
винаги е имало усещане за добра житейска перспектива, 
въпреки че животът им в България и през трите политико 
– икономически строя, които предлагаха противоречиви 
политики в областта на здравеопазването, което е било 
пък в основата на много трагедии. 
 Много техни приятели и роднини са се 
разболявали от мизерията, част от тях са прегаряли и 
напускали страната ни, но те останаха тук и надживяха 
времето. Те не се отвратиха и не се травмираха от 
недъзите на държавното управление, а „произвеждаха” 
житейско и духовно здраве, като отговорност на българи 
към своята държава. 
 Врачанските диамантени семейства са пример за 
общество от индивиди, чието развитие не е блокирано от 
напрежение за прехраната, от несигурност и страх за 
бъдещето (своето и на наследниците им), от невъзможност 
да плащат разходите си. Те притежават устойчиви 
социално – икономически фактори, водещи до щастливи 
емоционални преживявания и добро психично здраве, 
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никога не са имали симптоми на депресия, а са 
усъвършенствали способността си да се радват. 
 Врачанските диамантени семейства са градили 
успешно дългосрочната си икономическа перспектива, в 
която са проектирали индивидуалния си и семеен живот, 
винаги са вярвали в бъдещите си възможности. Те откриха 
своите перспективи и възможности да проектират себе си 
в бъдещето, което е ключов момент в овладяването на 
всички екзистенциални кризи. Дългият хоризонт на 
фамилното им бъдеще си струва да го постигат, защото 
състоянието на духа им, в което виждаха смисъл от 
полагането на усилия да продължат напред, не ги 
отказваше от опитите им да променят настоящето си, 
което те нарекоха вяра в щастието.  
 Преживяването на личното им и на наследниците 
им благополучие, пряко свързано с качеството на живот, 
ги лиши от фактора „бедност” и ги въоръжи с високо ниво 
на сигурност и неограничени перспективи за 
индивидуално развитие. Въпреки житейските рискове, на 
които са били изложени, семействата са развивали 
психологическата си култура, опознали са по-добре себе 
си и другите, освобождавали са умовете си от 
предразсъдъци, догми и умствени стереотипи. 
Възможните начини да правят това е, когато пътуват и се 
срещат с други битови и национални култури, четат 
книги, споделят преживяванията си и са били любопитни 
да разберат преживяванията на другите, въздържали са се 
от правенето на оценки. 
 С техния житейски път врачанските диамантени 
семейства държат „жива” държавата България. Чрез 
своите житейски поуки, с много търпение, с разбиране и с 
мисъл, те са влезли в дълбочините на българската 
християнска действителност, и могат като мъдреци да 
дадат лесни решения на сложни житейски въпроси. 
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Щастието на диамантените семейства 
 
 Сигурен съм, че повечето от нас – стотиците 
потомци на врачанските диамантени семейства, ще 
помним винаги изключителната им житейска мощ.  Те 
притежават изумителната способност да живеят тихо, а 
думите и посланията им да кънтят. 
 Те са съвършени будители в живота; с толерантен 
дух и категоричен ум, сдържани и непоклатими, 
проникновени в житейското и напълно земни в 
човешкото, ненаситни да дават добрина и топлота и 
съвсем небрежни към имане и власт. 
 Освен житейски светци и светици, те са и страстни 
патриоти и радетели на българската национална 
идентичност и православието.  
 Не знам дали на Онзи свят Господ справедливо 
подрежда най-отпред светците си, най-силните и почтени 
хора, а зад тях – недостойните; но знам, че ние на земята, и 
особено в Отечеството ни, ще подреждаме диамантените 
семейства винаги сред първите. За тях няма болно време, 
не може да ги убива усещането, че са ритани от калните 
обувки на самодоволното невежество, че са надживели и 
надлъгани от примитивните. Днес тези врачански 
семейства ги боли за Отечеството ни, а не за личните им 
болежки. За дивата ислямизация, за неудържимо 
настъпващата циганизация, за разтуреното образование, 
за нераждащата земя, за бягащите навън младежи, за 
намаляващата интелигенция. Въпреки всичко те си 
остават опори за българската нация. 
 Днес врачанските диамантени семейства, в 
условията на най-тежката икономическа криза от векове, 
дават великолепна заявка за ЩАСТИЕТО да се нареди 
сред измеримите за икономически напредък за държавата 
ни и за света. Те доказаха, че материалните блага сами по 
себе си не са благополучие, ако човек не се чувства добре. 
Човешкият прогрес няма само материални измерения. 
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Колкото и да са важни, парите не осмислят живота нито 
на хората, нито на обществото. 
 Диамантените семейства променят стандартите на 
живота, а благополучието им се измерва и по броя 
усмивки дневно. За разлика от строгите чисто 
икономически критерии, щастието не се подава на 
пунктуална измеримост, но това е поправимо – 
удовлетворението от живота може да се измери, както и 
всяко друго усещане. Както инфлацията, ръстът, 
заетостта, жизнения стандарт, така и щастието може да се 
определя по различни показатели. Например, колко често 
се чувстваме щастливи – два пъти годишно е различно от 
десетина пъти дневно. Със сигурност е важно и какъв 
процент от населението са щастливите хора. Най-
голямата вероятност е да са най-много на възраст над 80 
години и да са все повече дълголетни семейства. 
 Колкото и да е субективна тази емоция, тя се 
базира на реалностите от живота в България. Естествено е 
на първо място да се поставя здравословното състояние – 
но затова също е трябвало многогодишни грижи и лична 
здравна култура, за да доживееш дълбока старост. 
 Семейните отношения, професионалната 
реализация са много важни също за щастието, както и 
усещането дали контролираш живота си. И не на 
последно място – възможността да изключиш от деловото 
натоварване и да почиваш истински, чувството за 
принадлежност към дадено общество (например на 
интелектуалците, на обществениците, на земеделците, на 
шампионите и т. н.). За всички диамантени семейства най-
ценния фактор за щастие, който притежават е, че са 
успели чрез поведението си да опазят разрухата и 
нищетата всред най-близкото си обкръжение (роднини и 
приятели), затова се наслаждават истински и на живота си. 
 Врачанските диамантени семейства знаят и 
отлично българската вербална съкровищница, и хуморът, 
наблягащ на безсмисления трудов ентусиазъм : „Залудо 
работи, залудо не стой”; „От работа тежко, без работа по-
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тежко”; „Който е работен, ще бъде имотен”; „Искаш ли 
голяма лъжица, вземи голяма лопата”; „На многото пари и 
грижите са много”; „Ако си богат, всекиму си свят”. Те 
гледат на тези поговорки с усмивка, защото навремето са 
разбрали, че те са изпълнени с притворство, нихилизъм и 
лицемерие, особено за правенето и харченето на парите, 
смятани за мъчително усилие. 
 Широтата на възгледите си за труда, богатството и 
бедността те са учили и прилагали от британския, 
немския и американския хумор, бликащи от оптимизъм 
без излишни сантименти. 
 Американците казват: „Хубавият живот е скъп”, 
„Не се тръшкай за разлятото мляко”, „Не плачи за нещо, 
което не може да заплаче за теб!”, „За да привлечеш добро 
богатство, похарчи ново пени за стар приятел и повдигни 
духа на истински приятел, изписвайки името му върху 
криле на дракон”. Врачанските диаманти са разбрали, че 
тези апотеози на нематериалното са ги карали да махнат с 
ръка, дори ако изгубят най-ценното материално 
(например – пръстен с диамант). 
 Немският прагматизъм и разсъдливост са 
приемани от моите реципиенти изключително вярно, 
чрез поговорките: „По-добре врабче в ръката, отколкото 
орел в небесата”, „Силата расте в градината на 
търпението”, „Който се навежда за пфенига, той е достоен 
за марката”. 
 Но най-добре са следвали мъдростта на 
американския житейски стремеж в живота: „Ако не 
вдигаш прах, ще потънеш в прах. Ако не си планирал 
успеха, значи си планирал неуспеха. Ако забележиш, че 
коня под теб е изморен, слез от него. Ако животът ти 
поднесе лимон, направи си лимонада”. 
 На практика врачанските диамантени семейства 
потвърдиха древното учение на Аристотел, според когото 
хората правят всичко, водени от стремеж към щастие – 
каквото и да означава това. А ние Ви целуваме ръка, наши 
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диаманти, и докато стоим изправени пред Вас, ще помним 
дълга си да вървим по Вашия път! 
 Тези семейства ни показаха, че безпокойството, 
страха, оплакванията не ни помагат с нищо. Напротив – те 
отнемат от така нужната ни енергия, с която да градим 
стъпка по стъпка нашето най-добро бъдеще. Те ни 
показаха, че щастливите хора не са имунизирани срещу 
проблемите и житейските трудности. Просто са избрали 
различен подход, който им позволява всяка частица от 
личната им енергия да се ползва по съзидатален начин. 
Това е по-трудно в сравнение с това да седнеш и да се 
жалваш. Винаги да поемаш отговорност е по-трудно, 
отколкото да играеш ролята на жертва. 
 Както казваше гуруто на мениджмънта – Питър 
Дракър: „Дори, когато ситуацията поставя ограничения, 
обикновено има важни и уместни неща, които все пак 
могат да се свършат”. Щастието е именно такава ситуация. 
Изисквала е от тях култивирането на определен начин на 
мислене, на действие, на отношение към живота, 
събитията и ситуациите, които ни се случват, 
утвърждаването на определени качества и т. н. Но най-
вече е изисквало да правят това, което е по силите им, 
независимо от ограниченията на моментната ситуация.  
 Врачанските диамантени семейства като щастливи 
хора в известна степен приличат на изкусни артисти. 
Когато ги гледаш на сцената на живота, се възхищаваме на 
лекотата и грацията на движенията и мимиките им; на 
красотата, която излъчват, на майсторството им. Днес 
лесно можем да си помислим „Виж колко им е лесно!”. Но 
ако се замислим за минута колко „тренировки”, колко 
усилия, с една дума – колко е цената на лекотата? Обаче 
тези „артисти” са направили своя избор и продължават да 
дават най-доброто от себе си. Именно затова са могли да 
излязат на сцената и да дадат красота на публиката. 
Аплодисментите (признанието и дълголетието) са тяхната 
награда. Но най-голямата награда за тях е 
удовлетворението, което ги изпълва, след като се обърнат 
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назад и видят дългия и трънлив път, който са извървели, 
за да получат тези аплодисменти. 
 Те доказаха, че щастливите хора не са 
имунизирани срещу проблеми, трудности и несгоди. 
Щастливите хора не са защитени от превратностите на 
съдбата. Щастливите хора са корави артисти, които знаят, 
че цената на успеха, удовлетворението и щастието е 
висока, но си струва. Това ги е изпълнило с решителност и 
ги е стимулирало да прескачат последствията по 
трънливия път. 
 И когато някой, гледайки отстрани, им е казвал: 
„Е..ех, лесно ти е на теб (на Вас). Да бях и аз на твоето 
(Вашето) място!”, знайте, че този човек (или хора) още не 
са готови да поемат отговорността за своя живот. Знайте, 
че този човек в момента живее под нивото на своя 
потенциал. Знайте, че този човек живее с илюзията, че на 
този свят има лесни успехи и лесно щастие. 
 Въпросът винаги е бил кой път сме избрали – 
лесния или трудния?! Струва си да се замислим какво 
искаме и какво сме готови да направим, за да превърнем 
мечтите и желанията си в реалност. Това е по-трудното и 
врачанските диаманти го доказаха. 
 По-лесното е да гледаме отстрани и да се 
самозалъгваме „Колко им е лесно! Всичко им е наред!”. 
Лесният път крие една голяма опасност – на него никой и 
по никакъв начин няма да срещне неограничените 
възможности на своя потенциал, което е сигурна рецепта 
за нещастие.  
 Врачанските диамантени семейства предпочетоха 
трудния път и не вярваха в лесните неща. Вярваха в 
силата на личния избор, на личната визия и собствената 
идентичност, на знанията и уменията, на съзнателните 
усилия и неуморния труд, на решителността и 
последователността, на вътрешната сила и потенциал, на 
неотложното следване на избрания път. 
 Ако не им вярвате, спрете да гледате отстрани, 
запишете се в театъра на живота и те Ви гарантират, че 
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под ръководството на най-добрия учител (опита в брака), 
ще се освободите от илюзиите и ще се изправите пред 
избора – кой път да поемете и готови ли сте да платите 
цената? 
 Оказа се, че моите респонденти рядко или почти 
никога не са се замисляли, какво е щастието? Доказали са 
обаче, че това е вътрешното им състояние, което има 
външен израз! И с това са разбрали какво е страданието! 
Абсолютно същото вътрешно състояние, което има 
външен израз. 
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Страдание за щастие 
 

 От разговорите, отговорите и снимките на 
семействата, виждайки облика им, си представях и 
тяхното вътрешно състояние. Понякога са преживявали 
болка отвътре, но изразът на лицата им е усмивка, думите 
между тях са били хумор, забавляващ всички и никой не е 
подозирал, че нещо ги измъчва. Други, от своя страна, са 
изглеждали и изглеждат не толкова весели, дори леко 
тъжни, замислени, обременени, загадъчни и недостъпни, 
неразбираеми, но в сърцата им е имало и има мир, дори 
повече от това – усещали са и усещат привкуса на 
щастието. 
 Днес се питаме всички, възможно ли е такова 
противоречие? Виждали ли сме такива хора и били ли сме 
самите ние в такива ситуации? 
 Моите „диаманти”, пък и аз самия, в миналото не 
само сме имали такива моменти, но сме и живели по този 
начин доста дълго време. Усмихвали сме се, въпреки че 
вътрешно сме страдали. Усмивката ни е била нашата 
маска, нещото, зад което сме се крили, за да не знаят 
хората около нас как се чувстваме. Това в много моменти е 
бил техният, а и моят образ за пред обществото, но не и 
когато сме оставали сами. С това доказвахме, че щастието, 
както и страданието, са вътрешни състояния с външен 
израз. 
 Хората ползват различни маски, за да прикриват 
своята вътрешност, но това …. Не може да продължава 
дълго. Маската, особено когато човек е наранен, може 
много лесно да падне. Достатъчно е да се появи човек, 
който да достигне до сърцето ни и ще бъдем напълно 
разкрити. Прикритието при моите реципиенти понякога 
си е отивало така бързо, както не са могли да си го 
представят, а още по-малко са искали… 
 В дадени житейски моменти по-странни са били 
онези членове на семейството, които не са изглеждали 
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толкова ведри и радостни, но когато са разговаряли 
помежду си, са се учудвали на силата си да преодоляват 
трудностите около себе си. Нещо повече – всъщност тези 
членове са били удовлетворени и още по-учудващо – 
щастливи! Звучи почти абсурдно! 
 Но тези състояния са били моменти, и то с 
различна честота – при едни няколко, при други – много 
пъти. Въпрос на време е да се изяви това, което е вътре в 
човека. Единственото условие пред семействата е било да 
решават дали това ще е техния начин на живот или 
просто моментно състояние! Решение е било да покажат 
пред хората истинската си същност – ако са щастливи, да 
си проличи, ако страдат за нещо – да не го прикриват. Те 
са решавали и са знаели, че ако останат в състоянията, 
които не им позволяват да са самите себе си, се превръщат 
в лицемери. Дори и да са решавали да „сложат” 
изкуствена усмивка на лицето си, важно е било да не 
спират да се борят с натежалите проблеми или болки. 
Знаели са, че откажат ли се от това да се справят с 
трудностите, ще бъдат с натежали сърца доста дълго 
време. Всички са имали силите и смелостта да не се 
примиряват с тежкото си вътрешно състояние и са 
успявали да намерят правилната посока и пътя към своето 
щастие. 
 Изключително тънка е била границата между това 
да се проявява разбиране към даден човек или някой да го 
обвини за фалшивата му външност. Те все пак са помнели, 
че на него (с фалшивата външност) и без това не му е 
лесно. „Диамантите” ми са отделяли повече време, за да 
опознават хората около тях преди да „съдят” другите, като 
са проектирали позитивно и с разбиране своите решения 
от изстраданото. 
 Страданието е било тяхното средство да се борят 
за щастието си, а не причина да бъдат нещастни. Всеки от 
тях е можел да изброи много причини, за да се чувства 
нещастен, но винаги е намирал една, поради която всички 
да избледнеят и да нямат власт върху тяхното състояние. 
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Тогава, когато са си помисляли за това, което ги е правело 
щастливи, са могли да се усмихват и всичко друго за тях е 
нямало значение. 
  Врачанските диамантени семейства с това 
доказаха, че страданието е полезно. То ги е правело по-
устойчиви на житейските атаки и на напрежението на 
ежедневието. Направило ги е по-силни и силата се е 
изразявала в това дали се предават или се борят. 
Способността им да се изправят, когато са падали - а не 
никога да не падат и никога да не са наранявани – ги е 
направила силни. Начинът, по който са приемали 
страданието и реакцията им, ги е определила и колко са 
щастливи. 
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Над порокът на завистта 
  
 Врачанските диамантени семейства доживяха до 
своето дълголетие, защото разгадаха генома на завистта и 
по житейски, отговорно не ú се предадоха. Защото 
завистта е сравняване с другите, като си признаваме, че в 
живота те са победителите, а ние – загубилите. От това 
хората се поразяват направо в сърцето. Всъщност, в 
момент на завист здравия смисъл „отказва” и хората нямат 
намерение да живеят своя живот и не проявяват уважение 
към своята природа. 
 В България завистта е доказана душевна болест. 
Врачанските диаманти са разбрали, че когато и да решат 
да правят паралел между своя живот и живота на други 
хора, ще бъдат победени, проснати на земята и никога 
няма да могат да се изправят в пълен ръст, защото заради 
завистта това е невъзможно. Те са имали собствена 
енергия, развили са я успешно, а е можело и да не я 
развият и с това са доказали разликата в разбирането си за 
завистта. Те са разбирали различното в другите – че 
другите имат друг потенциал, други възможности, пари, 
телосложение и др. Във всички времена върху такова 
твърдение са се построявали цели индустрии 
(козметични, спортни, хоби индустрии, професионални и 
т. н.), а в хората се проявяват всички видове неврози.  
 Стремежът на врачанските диаманти не е бил към 
свръхсъвършенство във фигурата, облеклото, здравето, 
работата и т. н., а са били самите себе си. Нежеланието им 
да ползват чужда идентичност ги е спасявало от 
„полудяване”, изразходвайки собствената си енергия за 
сравняване, раздразнявайки и поразявайки самите себе си 
с недоволство, самоизмама, ненавист към себе си, за това, 
че не са като другите. Нещо повече – те в най-ранната си 
брачна възраст – са разбирали, че дори и да искат, те 
слабо „виждат” другите и различните, защото 
избирателно и илюзорно са виждали само техните 
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фрагменти: крака, коса, лице, пари, облекло, кола, имане. 
Поради това интуитивно са усещали, че завиждайки 
хората мислено си навличат, прикачват си някакви 
детайли, които ги откъсват от живота на другите хора 
изцяло. Разумността на врачанските диаманти се е 
заключавала в това, че дори и да са искали да се сравняват 
с другите хора, са прибягвали винаги до необходимостта 
да знаят за тях всичко, като се започне с раждането им и се 
стигне до момента, в който започнат да се сравняват с тях. 
Тоест, целият им живот, всичко, което са получили, на 
каква цена; всичко, което става с тях – да вземат цялата 
картина от живота на другите. И дори в такива случаи са 
знаели, че няма да знаят нищо – няма да познават нито 
хората, нито живота им, нито това, което се е случило или 
ще се случи с тях. Днес те могат да се намират на гребена 
на вълната, а утре – вече не; както и до днес си спомнят 
много такива случки. Поради това са доживели до 
преклонна възраст – защото са разбирали, че животът е 
непредсказуем. 
 Моите респонденти са разбирали, че ако се 
отдадат на изкушението да избират детайлите, най-
добрите детайли от живота на други хора и ги сравняват 
със себе си, ще нанасят удари на самите себе си, 
разрушавайки вярата в себе си; подкопавайки своите 
цели, а след това – оплаквайки се от съдбата си. И това 
напълно съзнателно. Без да са изучавали в болшинството 
си логика, те по „тяхната” логика са подразбирали, че 
„ние” това сме „ние”, а „другите”, това са „другите”.  Те 
обаче това не са го чували, а са разбирали, че водачеството 
на съревнованието (конкуренцията) е заложено у хората 
от самото раждане, когато започнат де се сравняват едни 
деца с други – някой се храни по-добре, друг се учи по-
добре, някой има по-добри зъби, оценки, всичко, каквото 
искат, но по-добро. И така работи човешкият ум – той 
разделя всичко на „по-добро” и „по-лошо”, като взема 
фрагмент от цялото и прави изводи. Затова, каквото и да 
са чували за себе си и да видят в самите себе си, 
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врачанските диаманти са знаели, че това е само част, 
фрагмент от цялото, и този фрагмент не са го приемали за 
цяло. А са работели за самопознанието като 
необходимост, за да опознават постепенно фрагмента като 
фрагмент, за да разбират истинската причина, 
мотивацията на това, което е ставало и става с тях и да 
създават в себе си единство, да видят себе си, живота си и 
другите хора в тяхната и своята цялостност. 
 Врачанските диаманти са знаели как ще живеят 
тогава, днес, дори и утре в глобалния свят, без да забравят 
кои са и откъде са дошли. В годините на прехода те 
съзнават, че се топят традиционните, общочовешките 
български добродетели, като: трудолюбие, почит към 
родителите, толерантност, добросъседство. Усещат и 
засилването на отрицателните, изкривени черти на 
българския характер: завистта и безпричинната злоба, 
чуждопоклонничеството и нихилизма, алчността. … 
 Животът на семействата показва категорично, че 
са надживели завистта, като основна пречка за липсата на 
национално единение в България и оспорване на факта, 
забелязан още от възрожденския енциклопедист Иван 
Богоров (1820 – 1892 г.), пишейки пътепис през 1862 г., в 
който казва: „Гърците – единни, арменците, евреите – 
единни, само българите – гуша за гуша!”. Нещо повече – 
те (семействата) доказаха категорично, че не е 
опропастена генетичната българска програма срещу 
завистта, омразата и злобата. Имат мисъл за равновесие и 
мярка в преследването на материални блага и са против 
налагащата се еластична битова концепция: „Не искам на 
мен да ми е добре, искам на съседа ми да му е зле!”. 
 Семействата винаги са правили – стрували, да са 
добре със съседите си, защото за тях съседите винаги са 
били по-важни от роднини, защото ходят, където ходят, 
пак на съседската врата ще потропат. 
 Респондентите ми надживяха стоически общата 
българска съдба и орис, в която сме били изравнени. 
Колкото и банално да звучи, петте века робство и 45 
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години комунизъм разрушиха стълбицата на нашето 
национално разслоение. Те култивираха в ценностната 
система на българина неприемане и непризнаване на 
неравенството, което пък е открило завистта към човека, 
който е отишъл по-напред, който е постигнал повече. 
Особено при комунизма в България звучеше лозунга: „От 
всекиго според възможностите, на всекиго – според 
потребностите”. 
 Днес за много българи се оказа, че нуждите и 
потребностите им са без граници, без таван, а станаха 
бездна, и че колкото по се задоволяват човешките 
потребности, те толкова повече се разпалват. 
Респондентите ми два пъти опровергаха тази 
закономерност. Веднъж, когато социализмът (1945 – 1989 
г.) натрупа достатъчно блага за потребление и втори път 
(в най-драстична форма) – след 1990 г., когато ламтежът и 
завистта сринаха ограниченията на морала. Нещо повече 
– врачанските диаманти надживяха и уцелиха верния 
житейски път, по който повечето българи вървяха назад, 
вместо напред, чувствайки се почти щастливи в общото 
българско нещастие. Те не споделяха и не споделят 
нихилистичната философия: „Колкото и да е зле – не е 
толкова зле, щом и с останалите е така”, която пък насади 
в българската душа още по-циничната мисъл: „Какво 
добро съм ти направил, та ме мразиш и ми завиждаш?”. 
 Врачанските семейства не споделяха горчивата 
българска истина за изпитване ненавист и завист към 
богатия, към успелия човек. Те разбираха, че успоредно с 
тази завист върви и трудно обяснимата неприязън към 
човека, който ти е помогнал, към техния доскорошен 
благодетел и когато го срещаха по улицата, не 
отхвърчаваха на другия тротоар, а учтиво и чинно го 
поздравяваха. Не споделяха и битуващата нравствена 
изкривеност в отношенията: „Дай пари назаем на 
приятел, за да го загубиш”, защото различаваха 
приятелите от неприятелите. 
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 Парадоксът и абсурдът на българския национален 
характер, че не прощава помощта, е особено 
доказателствено от респондентите ми , поради наличие у 
тях на родова интелигенция и благороднически 
традиции. Въпреки че не винаги са имали пълноценен 
демократичен живот, те не са се чувствали унижени, а са 
работели „на ползу роду” и така са избягвали болезненото 
хипертрофиране на завист и злоба, както у себе си, така и 
у пранаследниците им. 
 Днес с гордост мога да заявя след изследването ми, 
че и в България се срещат характерните за Европа 
„културни фамилии” и тази родова интелигенция не 
може да бъде погубена последователно и методично: през 
Възраждането – от турците; по време на войните (1912 – 
1918 г.), през 20 – те години на ХХ век – от „белия терор”; 
непосредствено след 9-ти септември 1944 г., в 
продължение на 45 години – от авториталния комунизъм; 
и 25 години след 1989 г. – от мутрите и корупцията на 
олигархичния български модел на псевдодемокрация. 
Врачанските диамантени семейства преодоляха 
проклятието на съдбите си от това посичане на 
българския род от стари времена до днес, объркало много 
пътища и унищожило много пориви и посоки, със силен 
заряд и мощ на духа. Доказаха, че у нас има по-големи 
градивни импулси от тези в другите народи, в тяхното 
възраждане, в умението ни да превръщаме много 
български недъзи в позитивни черти. Това, пренесено 
върху наследниците им, ще е оня печеливш български 
залог за запазването на самобитността ни в рамките на 
Обединена Европа.  
 Те са и днешното фактическо доказателство, че 
няма досега цивилизация, загинала от бедност, а 
двайсетината досега изчезнали, до една са умрели от 
затлъстяване, от мудност и омазняване – душевно и 
физическо. 
 Врачанските диаманти показват и на другите как 
започва разврата в България. Кой да мете? Намерете 
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безработни, че даже от малцинството! Кой да гледа 
болните? Вземете бедни и недобре платени хора! Кой да 
работи физически труд? Вземете китайци, турци, цигани! 
Кой да ни учи децата? Моля, не натоварвайте децата с 
уроци и труд – нека си поиграят! Кой да ни пази, кой ще 
воюва? Платете пари на някого, не може да са нашите 
деца! Защо не си пазим природата! Ще изчистим 
България за един ден! Всичко това доведе днес до 
навлизане в най-тежката трета фаза (и може би последна) 
на загиване на българската цивилизация. Масовите 
убийства и самоубийства и по-точно – за отношението на 
българите към тях. Тук става въпрос за насилствените 
убийства и отвличания на хора, по които няма знаково 
осъдени лица, както и за отчаянието у много нещастници, 
самозапалващи се, бесещи се, режещи си пръсти, 
обявявайки публично, че ще се самобичуват, за да търсят 
„нормалност на обществото”. Дори се получи, особено 
през пролетта на 2013 г. парадокс, че в Бургас (който бе 
обявен за втори път за „Най-добър град за живеене в 
България”), се дадоха най-много заявки за самоубийства. 
 Чудовищни и отвратителни идеи! А всички 
българи, включително и моите респонденти, се оказахме 
„стена на плача”, която спокойно изслушваше всяка луда 
идея. Следователно някой, който е с лудите идеи, 
трябваше да е нормалния, а другите да са ненормални; 
тези, които искаха да плюскат повече -    да не отговарят за 
нищо, да дават само акъл и да живеят назаем от 
собствените си деца; трябваше да бъдат съжалявани, а 
другите „да им помагат”. 
 Врачанските диамантени семейства пренебрегнаха 
дори собствената си традиционалистка утопия за правата 
на човека, за да не се обърне срещу българщината, но не 
защото са милостиви или защото спазват правата на 
убийците и самоубийците, а защото от опит знаеха, че 
тези убийци и самоубийци ако можеха, щяха да 
унищожат от личен егоизъм всички българи. Те от 
собствен опит знаеха, че голямата идея да умреш, се е 
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раждала, само когато българина не е искал да е роб и да 
може да живее добре. А днешните убийци и самоубийци 
стигнаха до отчаянието си точно от завист и слободия, в 
която се оказаха социални хищници, самоизолирали се 
точно от свободата да се развиват чрез труд и лични 
възможности.  
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Поуките на диамантените семейства 
 
 В брака винаги има и положителни, и 
отрицателни моменти. Трудностите в един брак могат да 
доведат до развод. То обаче има негативни 
психологически и социални последици. Моите 
реципиенти доказаха, че проблемът с разпадането на 
брака винаги е осъзнаван от тях като много важен и затова 
има много причини. На първо място това е 
неразбирателството между партньорите. Следваща 
причина е „изоставянето”. Други причини са 
психическото разстройство, опит за убийство, изневяра. С 
годините тези причини придобиват по-малка честотност, 
от младостта към старостта. Силно влияние оказват 
социалните фактори (роднини, приятели, близки, начин 
на живот и почивки, придобивки, култура, спорт и т. н.) и 
стресът.  
 

За моралните устои на семейството! 
 
 Родителите носят отговорността за моралните 
устои на семейството. Те трябва да определят семейните 
приоритети. Моралните устои се определят от ценности 
като преданост, алтруизъм, уважение, скромност, обич, 
толерантност, споделяне, взаимопомощ, търпеливост, 
деликатност, съобразителност. Когато семейството е 
лишено от духовни устои, то се крепи единствено на 
материалната изгода. Тя обаче винаги е преходна. Парите, 
службата, красотата, славата не могат да скрепят 
семейството. Когато брачните партньори търсят 
единствено забавлението, семейството не може да 
просъществува дълго, защото нито едно удоволствие не е 
вечно. За да бъде семейството крепко, то трябва да почива 
на морални устои. 
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За навременната намеса при семейни проблеми! 
 
 Всяко семейство има проблемни периоди. Когато 
има проблеми, брачните партньори трябва да ги обсъждат 
открито и добронамерено. Важно е да се посочват ясно 
проблемите и да се търси компромис. Ако има допуснати 
грешки, трябва да се обсъдят спокойно и обективно, без да 
се отправят обвинения и да се допуска унижение. Трябва 
да се подхожда градивно, позитивно, с емпатия. Когато 
родителите внимават за опазването на моралните устои на 
семейството, тогава има здрава семейна атмосфера, в 
която да растат децата им. Не бива да се действа 
прибързано, а да се стремят да разрешават в позитивен 
дух възникналите между тях проблеми. 
 

 Себичност и егоизъм! 
 

 Когато брачните партньори започнат всеки 
поотделно да мислят за собствената си изгода или са 
егоцентрични, не могат да очакват от другите в 
семейството им да бъдат по-различни. Който получава 
свидетелство за преданост и алтруизъм, демонстрира 
същото, но който се сблъсква с егоцентризма на другия, си 
казва: „Защо пък все аз да се жертвам за другия?”. Редки са 
случаите, в които само единият брачен партньор цял 
живот проявява алтруизъм, а другия – егоизъм. В такива 
случаи търпението на преданият партньор го изтощава до 
краен предел. Егоистичният партньор изобщо не мисли за 
останалите. При него „аз”-ът надделява над „ние”. 
Търсенето само на личностно щастие също е вариант на 
егоизма. Мисълта „Аз да съм добре, пък за другите не ме е 
грижа!” лесно се превръща в причина за развод. 
 

За външната намеса при семейни проблеми! 
 
 В консервативните семейства е честа външната 
намеса, когато има брачни проблеми. Ако семейната 
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двойка живее заедно с възрастни родители, това не бива 
да се възприема лошо. Възрастните могат да помогнат с 
опита си. Независимо дали живеят при младите или не, те 
не бива да се месят прекалено много, защото намесата им 
може да задълбочи проблемите. Най-лошото, което може 
да се направи на едно семейство е клеветата, клюката по 
адрес на някой от брачните партньори. Възрастните 
родители обичат децата си и им желаят винаги най-
доброто. Затова и намесата им за разрешаване на 
семейните проблеми на младите се възприема за 
нормална. Тази намеса обаче трябва да е премерена, 
деликатна, позитивна и в никакъв случай не бива да 
задълбочава проблемите. Тук трябва да важи принципа: 
„Или говориш само с добро, или мълчи!”. Прекомерната 
външна намеса често е причина за семейни драми и 
разводи. 
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Спасени от самотата 
 
 Щастието на хората винаги идва, когато най-малко 
те не са и не се чувстват самотни. Врачанските 
диамантени семейства бяха прекалено дълго откровени 
пред себе си и пред обществото, пред целия свят; те 
опознаваха всички нюанси на реалността, въпреки 
различните епохи, в които живяха. Те не опознаха ефекта 
на самотата, защото постоянно правеха своята хронична 
житейска аутопсия. Не са притъпявали сетивата си дори 
за миг и никога не са инкасирали сметки на 
разочарование.  
 Те са имали реална представа за себе си и навреме 
са разбрали, че животът им ще е много по-различен от 
детската им представа за него. Тези два факта те са ги 
преодолявали без много сълзи, защото са доказали, че са 
по-силни от допустимото за себе си.  
 Врачанските диаманти дълго и постоянно са се 
виждали през ясните представи и през очакванията на 
партньорите си, не са забравяли да видят истинския цвят 
на деня или малката разлика в природните картини. И 
така не са забравяли силата си – тази сила, с която само те 
са можели да  видят света, като никога не са преставали да 
се взират. 
 Моите реципиенти винаги са търсели през целия 
си живот. Те са знаели, че само да имаш, да си в 
притежание, в някакъв затворен свят на педантична 
подреденост, на улегналост, на духовна безтегловност, 
трудно могат да излязат оттам. Затова днес са щастливи, 
защото не можаха да бъдат упоени, да тежат, да паднат, 
докато навън е текъл животът им.  
 Те нямаха и нямат „свободно” време, в което да 
изпадат в самота. Те не можаха да останат сами, защото 
постоянно ги отразяваха (деца, внуци, правнуци, 
приятели, роднини), но това не им пречеше да попиват 
като сухи гъби земните красоти, болки и странности. Така 
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те са достигнали до пълната си мощ да чувстват, да 
променят, да желаят, да обичат. Пасвало им е да чувстват 
силно, пасвало им е да се променят, да изострят 
чувствителността си, ставали са активни и са запазили 
идентичността си – на хора достойни и с широко 
отворени сетива. 
 Врачанските диамантени семейства се променяха с 
времето, защото обичаха и уважаваха живота и защото 
светът никога не им е изглеждал „до колене”. Поради това 
те не изпитваха шоковете от растежа. Намирали са онази 
опора в огромния свят, която им е давала куража да не се 
страхуват и да продължат да търсят. При претърсването 
на света ежедневието им е придобивало друг смисъл и им 
е давало още по-голяма сила да научат как да пазят повече 
утрешния ден на свои и на чужди от шокови изненади. 
 Семействата не са живели безотговорно и не им е 
харесвало да живеят в грях, защото са разбрали, че 
животът е прекалено кратък, за да му се наслаждават. 
  Врачанските диамантени семейства са щастливи 
от живота и имат монопол върху оптимизма. 
Общественото мнение днес за тях буди възхищение и е 
сигнал за бушуващ в обществото тътен срещу 
еднополовите бракове, гей обществата и трафика на 
женска плът, онагледяващо безпокойството за бъдещето и 
притесненията за няколко изгубени поколения в 
България. 
 Врачанските диамантени семейства днес 
успокояват подозренията, които са натрупали българите 
през вековете един към друг и заменят омразата и страха 
между хората с доверие. Те създават днес нови 
центробежни сили, които ще разкъсват общественото 
мнение, което е против християнския брак и семейство и 
водещо до самоизолация, душевна разруха, самота. Те 
носят стабилността и спокойствието, което кара много 
българи да са убедени, че следващите поколения ще 
живеят по-добре, по-сигурно и в по-благоприятни условия 
от предишните. Дълголетието в брака между партньорите 
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в семейството увеличава българските нагласи към 
европейската интеграция и основополагащите чувства на 
солидарност и доверие между страните. Дълголетните 
бракове ще са новото „лепило” между държавите от ЕС, 
нов вид житейска култура, способстваща за интегриране 
между високо развити и интелигентни национални 
самосъзнания, които ще превъзмогнат екзистенциалната 
днешна криза и ще посочат по-висшия идеал за 
щастливия живот. И най-вече дълголетните бракове ще 
върнат усещането на всички европейски граждани, че 
могат да живеят щастливо, когато те си подреждат сами 
живота, така че да се хареса първо на тях. Това ще бъде и 
синоним на растеж и конструктивен оптимизъм за 
бъдещето и на България, и на Европа, и на света.  
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Как са се сбъдвали желанията на врачанските 
диамантени семейства? 

 
 Изследването ми показа, че семействата са си 
пожелавали на първо време постижими неща, не са се 
отказвали от мечтите си, защото  са им се стрували 
реалистични. Целите им са били големи и не са ги 
плашили, защото са ги разделяли на части. Правели са си 
планове, които са изграждали от малки стъпки. След като 
са си поставяли камъчетата по пътечката към целта, пътят 
пред тях е блеснал с всичките си очертания. 
 Първата стъпка, която са правили, е да си 
помечтаят смело и са изкарвали скритите вътре в тях 
желания. Мечтите им са били нещото, което ги е 
изпълвало с ентусиазъм и ги е карало да вървят напред и 
нагоре. Не са си поставяли половинчати цели, а са 
преследвали тези, за които са били сигурни, че ще ги 
направят щастливи. В тази първа стъпка мечтите им са 
били достатъчно големи, за да преодолеят препятствията, 
които дори и не са очаквали, че ще се появят през 
годините. Задължително е било целите им да са 
позитивно формирани. Например: „Искам да съм здрав и 
да ми стига въздухът, когато се качвам по стълбите или се 
навеждам!” – е положително мислене и те са търсели 
начин това да се случва и отговорът е бил – „Няма да 
пуша!” или „Спирам цигарите и алкохола!”. 
 Втората стъпка е била да определят доколко тази 
мечта е била под техен контрол. Те са правили разлика 
между това дали целта ти е постижима самостоятелно или 
е зависела от други хора, и са намирали винаги онази 
част, която е зависела от тях. Например мечтата „Искам 
началникът ми в работата да ме уважава” не е зависела на 
пръв поглед от тях, а от прекия им ръководител и те са я 
преформулирали , за да успеят, така: „Искам да убедя 
началника си в моите способности, така че той да ме 
уважава”. 
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 Третата стъпка е включвала това – поне веднъж да 
седнат и да си представят и изживеят мислено мечтата си, 
колкото се може по-реално, което им е помагало да го 
преживеят все едно, че вече се е случило. След като са си 
го представяли, им се е струвало по-лесно и са им идвали 
повече идеи за осъществяването на мечтата. 
 Четвъртата стъпка е т. нар. „проверка за 
съвместимост”. Много често семействата са си мислели за 
това какво ще стане, когато постигнат целта си и по–точно 
– какво ще стане след това. Като са преживявали целта, са 
си представяли какво ще се случи с живота им, след като 
са я постигнали. Проверявали са мислено, дали мечтата 
влияе правилно върху живота им и ако нещо не ги е 
притеснявало - са продължавали, но ако е имало нещо, 
което не е наред – са се връщали назад и са променяли 
целта си така, че да ги устройва. Давали са си ясна сметка, 
че ако сбъднат голямата си мечта децата им и следващите 
поколения да станат успели хола, ще трябва да работят 
постоянно и няма да имат време за личен охолен живот. 
Ако обаче на са искали да имат такива мечти, е можело да 
си променят целите така, че да удовлетворяват повече 
личния им живот. 
 Петата стъпка се е състояла в това да поемат 
отговорност към мечтите си, като са поставяли крайни 
срокове за изпълнение. Осъзнавали са, че имат контрол 
над реакциите си. Събитията са били еднакви за техните 
връстници и за хората около тях, но реакцията им за 
действие на всички е била различна и е зависела от тях. 
Само чрез навременната реакция е можело да се променя 
и резултата. Знаели са много добре българската поговорка 
от бита на родовото ни общество, че „жена, ако не е 
изпрала вълната и мъж не е изпил виното до ранна 
пролет, от тях нищо не става…”. 
 Шестата стъпка е била да набавят навреме 
необходимите ресурси – пари, време, хора, информация и 
лични качества – за сбъдването на мечтите си, т. е. всички 
те са взаимнозаменяеми. Ако са нямали пари, за да 
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направят например кръщене или сватба, са имали 
умението да убеждават и са го ползвали, за да намерят 
хора, които са били готови да им „помогнат” за такива 
събития. Веднага са замествали ресурса „пари” с ресурса 
„лични качества” и „хора” и са работили в посока те да 
помогнат за събитието (мечтата) да се случи. 
 Седмата стъпка е била винаги да мислят за 
препятствията, които биха могли да им попречат. Целта 
им е била не да се задълбават в размисли за евентуални 
проблеми, а да допускат, че нещо може да ги спъне и да са 
подготвени. 
 Осмата стъпка е била да помислят дали могат да 
получат това, което искат, но по друг начин. Примерно, 
ако си на 20 години и искаш да създадеш децата си след 35 
годишна възраст, е ясно, че мисълта ти отива към това „да 
си поживееш”, и че го искаш заради личния си живот и 
охолството от почивки и развлечения; и целта да създадеш 
продължението на рода е твърде вероятно до тогава да не 
се постигне. 
 Деветата и последна стъпка е била, че каквито и 
способи да са използвали, мечтите им са се реализирали, 
само когато са правели първите стъпки. 
 От изследването на врачанските диамантени 
семейства установих и отсъствието на две свещени думи в 
Новия семеен кодекс на България, който е основата за 
изграждането и управлението на съвременното семейство. 
Думите са „почтеност” и „святост”. 
 Почтеността в брака съдържа – справедливост, 
морал, солидарност, достоен живот, чест, доходи, 
развитие, образование, култура, лична хигиена, опазване 
на природата … всичко! Почтеността е инструментът, 
начинът, по който семейството, упражнявайки я, може да 
бъде изведено на достойно място в обществото. Само 
почтени хора могат да създадат за другите това, което ще 
ги прави достойни, образовани, здрави, заможни и 
щастливи. Почтеността е отличителния белег на 
врачанските диамантени семейства.  
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 Светостта се свързва със свещеността. 
Определението за святост приляга на всички от 
диамантените семейства и подхожда така, както подхожда 
преди всичко на Бога, т. е. както в светии в апостолските 
времена се наричали всички първи християни, всички 
повярвали в Исус Христос като Господ и Спасител. 
Светостта е еднозначна с „християнин” или „брат”. Като 
нравствена категория светостта е присъща на 
диамантените семейства и символизира вътрешната им 
духовна чистота. Светостта на любовта в семействата ги е 
водела и довеждала до техните нравствени съвършенства. 
Човешката им воля е фактор на светостта и пред волята 
няма невъзможности. 
 Святост е качество на човек, което го поставя 
достатъчно нависоко, за да бъде достоен за почитане, 
поучение и следване, като висш пример за проявяването 
на добродетелите си. 
 Врачанските диамантени двойки успешно са 
преминавали фазите на човешкия живот – младост, 
зрялост, старост и са отразявали правилно възрастовите 
различия в ритъма на своето биологично, психично и 
социално развитие. Те са откривали по своему, че на всеки 
възрастов период са присъщи относителни и динамично 
изменящи се черти на личността и психическата 
активност. Психичната им дейност след пенсионирането 
постоянно и неусетно се е преустройвала и значително се 
е видоизменяла, като за ускоряване и разширяване на този 
процес са допринасяли и редица заболявания и преди 
всичко – съдовите увреждания. Тази психична дейност се е 
отличавала с обща забавеност на психичните, нервните, 
вегетативните и телесните процеси. Открива се всеобща 
бавност и мудност в мисленето и още по-подчертано – в 
походката и движението (психомоториката). Присъща им 
е липса на гъвкавост и пластичност, наблюдават се 
затруднена превключваемост, забавено преработване на 
стереотипите (в това число – особено трудно изработване 
на нови житейски и професионални навици), лек превес 
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на интелектуалните над емоционалните процеси, 
постепенно снижение на рамките на умствена и 
физическа работоспособност, което пък се дължи на 
отслабване на паметта и особено на фиксационната 
памет, и на вниманието (концентрацията), възприятийно 
– представната дейност на организмите им и интелекта. 
 Врачанските диамантени семейства проявяват 
огромна загриженост към собственото си здраве и 
материално благополучие. Налице е консервативност в 
мислите и идеите. Протичането на мисловния им процес е 
повече по създадени утъпкани шаблони, което се доказва 
от упорито поддържане към стари знания и мисловни 
схеми, надценяване и идеализиране на старите порядки и 
на собствените психични и телесни възможности по време 
на младостта и зрелостта. 
 Дълголетието, благополучието и щастието на 
врачанските диамантени семейства през техния последен 
етап са резултат на здравия, нормален за тях, начин на 
живот. Този начин на живот се отнася не само до 
сегашната им (старческа) възраст, но е свързан и с техните 
най-ранни години. Здравият социално активен и трудов 
начин на живот ги е водело до удължаване границите на 
младостта, съхраняване на младежката бодрост и 
жизненост и до днес в годините на дълбоката им старост. 
 Врачанските диамантени семейства днес са наясно, 
че съвремието и бъдещето ще са времена на хуманизма и 
разбирателството, в които националните държави все 
повече ще губят значение за сметка на наднационални 
формирования (като Европейския съюз например). Но 
заедно с това, те толерират раждаемостта, за да не 
намалява делът на младото българско население и не 
насаждат страх у наследниците си от мултикултурализма, 
който ще се развива в света. Те при разговорите ми с тях 
отчетливо възприемат, че българското общество, 
достигайки сегашното си ниво на развитие (не без тяхно 
участие), започва да затъва в леност, липса на иновации, 
на креативност, желание за риск. Съжаляват, че в момента 
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надделяват повече агресията и злобата, провокирани от 
кризата, която пък те самите виждат, че не е само 
икономическа, но и ценностна и морална. 
 Врачанските диамантени семейства са живият 
пример, че животът им е послание за хуманизъм в 
днешния забързан свят на агресия и омраза и послание, 
като своя мисия а бъдещето – семейното развитие и 
щастие на българите. Техните желания, поради всичко 
казано дотук, са се и сбъдвали, и са изпитвали истинско 
удоволствие от контакта с живия човек. Житейските 
жестове на тези хора се равняват на морални уроци за 
бъдещите поколения. Тези хора винаги са знаели, че 
кризите, през които са преминавали, не са ги лекували, на 
принципа „както дошли, така си и отишли”, а че добрите 
времена се връщат не с търпение, а с правилни семейни 
политики и действия. 

 



141 

 

Сказание за утрешници 
 
 Понятието „Европеизъм” съществува много векове. 
В широкия смисъл на понятието това е общ поглед върху 
Европа, на нейната география и история, 
народонаселение и икономика, бит и култура, психология 
и образ на мисленето. За някои хора, политици и 
мислители, „европеизмът” това е критерий за 
принадлежност към Стария свят на едни или други 
страни и народи. И накрая - винаги под „европеизъм” са 
разбирали различието на Европа от други континенти. 
 Но … в политически и идеологически смисъл 
европеизмът в продължение на много векове е имал само 
едно конкретно значение. Понятието „европеизъм” е 
предполагало разнообразни планове на европейското 
единство, проекти за обединение на народите и нациите в 
Европа, което учените и политиците са опитвали като 
начинание от ХІV – ХV век, а особено много през ХVІІІ – 
ХІХ век. Важно е да се отбележи, че такива проекти са 
предлагани от философи, обществени и политически 
деятели в различни части на Европа. Когато говорят или 
пишат за Европейски проекти, то преди всичко изпъкват 
имената на немеца Иманюел Кант (идеята за „съюз между 
народите”, който ще обезпечи „вечен мир”) и французина 
Жан Жак Русо с неговия всеобщ „обществен договор”. 
Обръщайки се към още по-ранни времена, ще спомена 
чешкия крал Иржи Подебрада (ХІV век), призоваващ към 
обединение на главните европейски монарси в името, 
както бих казал днес – на „колективната безопасност”, и 
английския квакер  (член на религиозна секта в Англия и 
САЩ) Уилям Пен (основател на бъдещия американски 
щат Пенсилвания), който в ХVІІ век предложи да се 
обединят всички държави в Европа под егидата на 
Европейски федерален съвет. 
 Органично продължение на тази традиция става и 
паневропейското движение през ХХ век. През 1923 г. 
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австрийския граф Рихард фон Куденхове – Калерги 
издава нашумялата книга „Пан – Европа”, в която доказва, 
че континента е длъжен да се обедини, за да се избягват 
катастрофи, подобни на тази, каквато става Първата 
световна война. Може би в този дух в края на ХІХ век е 
направен и европейския експеримент в новоосвободената 
и новосъздадена държава България да се насади 
европейска култура и национално самосъзнание 
неуспешно чрез Валдемар Датски и успешно, чрез 
Фердинанд І Сакскобурготски. Тези идеи активно се 
обсъждат през 20 – те и 30 – те години на ХХ век, на тяхна 
основа е разработен план от френския премиер Аристид 
Бриан за обединение континенталната част на Стария 
свят под егидата на Европейската конфедерация. 
 През 1930 г. в противовес на нацистките идеи за 
покоряване на Европа, се ражда проект на класика на 
европейския федерализъм – италианецът Алтиеро 
Спинели, а през 1941 г. те намират своето изражение в 
манифеста на група европейски федералисти, известни 
като „Манифест на Вентотен”.  
 Накрая, реалното обединение на Европа, 
започнало скоро след Втората световна война, става 
практическо осъществяване идеите и проектите на 
„бащите - основатели” на съвременната интеграция – 
французите Жан Моне и Робер Шуман, британеца 
Уинстън Чърчил, белгиеца Пол – Анри Спаак, италианеца 
Алчидо де Гаспери, немеца Конрад Аденауер. 
 През 2007 г. България стана член на Европейския 
съюз не без демонстративната фигура на европейския 
аристократизъм и внук на Фердинанд – Симеон 
Сакскобурготски. Но… след положените основи от 
демократичното правителство на Обединените 
Демократични Сили. След повече от половин век на 
Европейско строителство, преминавайки през естествени 
трудности и витиеватости, е утвърден пълен политически 
(от 27 държави) и частичен валутен съюз, като обективна 
реалност. Културно – географския и исторически съюз 
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обаче ще се оформи като проблем, който в последно време 
заема широки размери – поставян от европейците – 
чешкия президент Вацлав Клаус и италианеца проф. 
Марио Монти. 
 Българският европеизъм тоест възприемането на 
Европа като някаква общност, има дълга и асиметрична 
традиция. На първо време представители на българската 
обществена и политическа мисъл винаги внимателно са 
следели проектите за обединена Европа. Ж. п. линията 
Русе – Варна не случайно бе наречена от народа Барон 
Хиршовата железница и предизвиква правителствен 
скандал сред икономически необучените ни държавници 
в началото на 1880 г. Последва изграждането с пари на 
„Дисконто - Гезелшафт” на ж. п. линията  София – 
Цариброд, внедряването на немските технологии на ж. п. 
линията София – Роман – Горна Оряховица от „Харкорд” 
– Германия. В монументалното скулптурно изкуство 
навлиза европейската култура чрез Арналдо Дзоки и 
Густав Еберлайн чрез  паметниците на Хр. Ботев във Враца 
и Цар Освободител в София. Започва изграждането на 
електрически централи, водопроводи, пътища, трамвайни 
и тролейбусни линии, фабрики и заводи по Европейски 
образец. Иван Евстратиев Гешов създава Пловдивския 
панаир (изложение), на което става първата среща между 
българската и европейската икономика. Изградена е 
българската банкова система, здравна и съдебна система, 
наука и образование, индустриални и търговски камари, 
за да ускорят българско – европейската интеграция. 
Армията и полицията в Нова България взаимстват 
европейски структури, а Конституцията ни е преработена 
по Белгийско Френски тип. Политическите ни партии от 
„фили” и  „фоби” се модернизират, чрез европейската 
мисъл, в консерватори, либерали, демократи и т. н. 
 Еднозначно още от края на ХІХ век се почувства и 
изгради очевиден водораздел в подходите към 
европейските идеи. В началото на ХХ век в България вече 
ясно се открояват разногласията между поддръжниците и 
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противниците на Европеизма. Активни противници на 
общоевропейските теории стават комунистите, 
болшевиките, социалистите. 
 Негативно възприемат в София и първите стъпки 
към европейска интеграция след военно – политическия 
преврат на 9.ІХ.1944 г. и през цялото 45 – годишно 
доминиране на тоталитарния комунистически режим. 
Българския европеизъм е дублираща форма на съветската 
евразийска политическа мисъл. В средата на 70 – те 
години „българските лидери” се присъединяват към 
Хелзингските процеси, приемайки един от 
съставляващите компоненти на европеизма – общата 
отговорност на страните и жителите на Европа за 
безопасност на континента, за неговата роля в развитието 
на международните отношения. В  същото време в 
България ясно и твърдо се отхвърлят такива съществени 
черти на европеизма, като традицията за защита правата 
на човека, формиране на гражданско общество, 
принципите на демокрацията са заменени с 
„демократически централизъм”, плурализма е заменен с 
единоначалие и налагане на водеща роля на една (и то 
тоталитарна) партия, забранени са хуманизма и 
пацифизма. България е ограничена от Азиатския съветски 
интерес на Москва в политически (соцлагер), военно – 
стратегически (Варшавски договор) и икономически 
(Съвет за икономическа взаимопомощ) аспект, чрез 
„Желязна завеса” от Европеизма, като съвкупност от 
хуманитарно – психологически и демократически 
компоненти. 
 България въведе в скоби понятията на 
Европейската идентичност и в най-широк план – 
класическата европейска цивилизация. Подобно 
отношение към проектите и плановете за обединение на 
континента бяха органически свързани с най-общи 
въпроси и възприятия за Европа и с проблема за 
принадлежността към нея на България. Идеята за 
самобитността, подчертаваща не само отличието на 
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България от Европа (версията за най-старата държава в 
Европа с над 1300 годишна история), а често и 
враждебност между две цивилизации в различни 
вариации се пропагандира в България в годините на 
социализма 1944 – 1989 г. 
 Социалистическото време добави към това нови 
„аргументи”. В идеологическите постулати тази епоха на 
европеизъм се трактоваше като изражение на 
космополитна теория и практика, въплъщение на 
отрицателните черти на буржоазния либерализъм. В 
своите устои българските „идеолози” са имали всичкото 
основание така да мислят, че докато в продължение на 
много години европейските идеи действително да не се 
развиват в руслото на европейския либерализъм и 
реформизъм (Примерите за това са много: азиатския 
мавзолей на вожда и учителя; сградите със съветска 
архитектура, особено около Ларгото в София; 
дозабъркването на Македонския въпрос и 
противопоставянето на 4 балкански държави; въвеждане 
на политически учебни дисциплини в масовото и 
специализирано образование; създаване на политически 
репресивни апарати; слушането на европейски рок 
състави е дамгосано като „поклонник на западната мода”). 
 Ситуацията уж започва да се променя след 1980 г. 
„Космополитната” идея на Людмила Живкова да отвори 
България към европейската и световна култура, чрез 
движението „Знаме на мира”, а поради невъзможност да 
се управлява българската банкова система се обръща за 
помощ към частния европейски капитал от Лондонския 
клуб. Дори западни инвеститори започват да навлизат в 
България чрез висшия ешелон на БКП, като издателство 
„Пергамон прес” – издало „трудовете” на Тодор Живков и 
внасящо западната култура. Но уж! 
 Събитията от 10 ноември 1989 г. слагат край на 45 – 
годишния социален експеримент, наречен „комунизъм” 
или „развит социализъм” и след падането на Берлинската 
стена, България започва да приема това направление в 
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европеизма , което не признаваше през тези години. 
Страхът на комунистическата върхушка, заедно с 
разпадащия ú се „ударен” отряд – Държавна сигурност, 
все още не позволяваха да се говори за съвпадение на 
„българския европеизъм” с класическия. Бавно и 
мъчително България се откъсва от Азиатската зависимост 
на Големия брат – Русия, влиза в Световната търговска 
организация НАТО, Европейския съюз, търси решения 
повече от 20 години да се откъсне от енергийната 
зависимост на проектите АЕЦ „Белене”, Южен поток, 
както и на грандоманската тежка индустрия, които се 
оказаха  неконкурентноспособни за Европейския и 
световен търговски, политически и културен обмен. С 
нова сила изригнаха остри дискусии за съдбата на 
България, настъпи отново разделение на русофили и 
русофоби, за миналото и бъдещето на страната ни, за 
нейното историческо предначертание. Поддръжници на 
българската самобитност, предполагащи неприемане на 
Европейските ценности, станаха партиите от левия и 
тоталитарния спектър (БСП, БКП, Атака, ДПС и т. н.), 
критикуващи много проявления на „западната 
бездуховност”, но незавоалирано с подтекст и 
демонстрирайки го очебийно. Правят го, отправяйки 
остри критики, преди всичко към САЩ, които те 
възприемат (а и насаждат в главите на техния електорат), 
не само като бивш български главен противник, но и като 
символ на западния образ на живота, който ще затрие 
Европа. Подклаждат се състоянията за амнезно 
„реабилитиране” на Живковия режим и живота при 
социализма. 
 С това се свързва и новия принос на българския 
интерес към „евразийството” (особено по време на 
Президента Георги Първанов, стремейки се да угоди на 
Русия, да използва България като „троянски кон” в 
Евросъюза) като своеобразна антитеза на „европеизма”. 
Някои от съвременните леви политици и деятели 
повтарят в много деликатен и завоалиран вид, старата 
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руска триада „православие, самодържавие, народност”, 
особено видно от посещението на Руския патриарх в 
България, снимайки се патриархално пред паметника на 
Съветския воин в Пловдив и представяйки го като 
българска алтернатива на европеизма и неговите 
ценности. Духовната помощ от Руския светец дойде точно 
в момента, когато Българския висш духовен клир показа 
пагоните си, служейки на Дявола ДС – създаден по 
евразийски съветски образец. 
 Все още не може да се проведе национален дебат 
по въпроса защо „евразийството” стана феномен (особено 
след като деца и внуци на бивши величия учат на Запад и 
не се сещат за Москва), устойчив и разпространен в 
българската политическа, икономическа и обществена 
мисъл. 
 Причините се коренят в географското и 
геополитическото положение на България, която 45 
години бе васал на Съветския съюз (даже писмено поиска 
да стане нейна република), там преминаваха обучение 
партийни, военни, милиционерски, стопански и научни 
дейци. От там се внасяха 95 % от технологиите, машините 
и съоръженията. Не се позволяваше да има безработица и 
неквалифицираните и обезкуражените от 
социалистическата уравниловка бяха въдворявани 
насилствено. Ликвидирането на частната собственост и 
социалистическите производствени отношения създадоха 
неквалифициран и неконкурентноспособен човешки 
ресурс. Образованието при социализма девалвира 
представите на много млади хора за кариерно развитие  и 
участие на трудовия пазар, демократическият 
централизъм хвърли близо 9 милиона българи 
неподготвени за граждани в пазарно общество, което 
конституционно бе регламентирано да бъде диалогично и 
плуралистично. 
 Това „взаимодействие” не можеше да не окаже 
значение при формирането на политическото и 
културното съзнание на българите. Вече 22 години след 
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вътрешно – партийния преврат в БКП на 10.ХІ.1989 г. 
лявата политика работи с десни аргументи, десните 
политици с леви, създадени са над 360 партии с уж 
различна политическа визия, които не могат да обединят 
нацията ни около един национален идеал – забравяйки, 
че точно националния български идеал прави от народа – 
нация. Неправилните и неясни трактовки на днешните 
български взаимоотношения с Русия и САЩ, с развитите 
държави, с държавите от Балканския полуостров и ЕС, 
последвано от комунистическата мантра „България – 
мирен остров на Балканите”, създаде илюзия у много 
псевдополитици за път на държавата ни ту през Москва, 
ту през Босфора, ту през Македония. България трайно бе 
напусната от над 1 милион българи.  
 На второ място дори завръщането на Царя от 
изгнание не можа да възвърне европейската идея на 
България в новия ú дом – Европейския съюз. Очакваното 
свързване на отношенията между наследниците на 
династията на Кобургите с европейските кралски и 
аристократични династии се оказа лично отношение с 
изцяло меркантилна цел, без принос за дългосрочните 
политически, икономически и културни 
взаимоотношения на България със Стария свят. Парите, 
давани ни от Европа за предприсъединителни и 
присъединителни програми, потъваха в пясъците на 
нереформираната и неконкурентна българска икономика 
под егидата на тройна коалиция с неясни цели. 
 България влезе в политическия Европейски съюз с 
огромни компромиси, сега ще е влизането във валутния 
съюз или така нареченото Шенгенско икономическо 
пространство. Няма яснота сред българските политици на 
чия страна ще застанат в станалия Европейски спор, дали 
да има и обща европейска история, който бе подет от 
чешкия президент евроскептика Вацлав Клаус. 
Евроскептицизма умело се насажда от евразийските ни 
политици (всички, които чакат какво ще каже първо 
Москва), икономисти, социолози и политолози всред 
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българското население, чиято образованост се оказа, че 
стига до последно място в европейските статистически 
изследвания. 
 Българският европеизъм днес е поставен пред най-
тежкото си изпитание – реформиране и усъвършенстване 
на българската политическа, законодателна, съдебна, 
образователна, здравна и отбранителна системи. По 
спорния въпрос с културно – историческото ни наследство 
, то то ще бъде винаги българско и делимо, тоест част от 
Европейската цивилизация, а икономиката – като всяка 
динамична възпроизводствена система – ще стане 
европейска, когато стане конкурентна, тоест по български 
делима по параметри,- производителност и паритет на 
покупателна способност. 
 Днес българския гражданин е наясно, че 
еволюцията на българския европеизъм зависи от 
западноевропейските (а не от източноевропейските) 
нации. Сложните преговори в ЕС относно енергийната 
независимост, отбранителна независимост и България да 
не стане троянски кон на Москва, усилва у много българи 
усещането за това, че в ЕС нас не ни искат, а ние се 
натиснахме, и че изявленията на повечето Европейски 
политически лидери, че България е част от Европа, 
развива се добре в ЕС и т. н., не са повече от общи 
приказки. 
 Истината е, че еврооптимисти са българите, 
притежаващи християнски ценности – като морал, 
трудолюбие, доброта, търпение, грижовност, целомъдрие, 
брак и водещи пълноценен живот, основан върху 
аксиомата , че човек се състои не само от  плът, но и от 
дух, и полагащи всекидневно усилия сами да станат 
пълноценни личности – тук, на Земята българска.Такива 
са и Врачанските диамантени семеиства. 
 Националният статистически институт, според 
който родната популация за 2011 г. е около 7,3 милиона, а 
според известни български учени през 2012 г сме вече под 
7 милиона българи, ни дават просто едни числа. Нередно 
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е обаче да ги сравняваме с непосредствено минали години 
при вечното вайкане: намаляваме, защото вече и децата 
знаят, че през 1912 и 1913 г. сме били около 4,5 милиона 
българи, но за месеци дефилирахме след мощното „на 
нож” през целия Балкански полуостров. 
 Днес стотиците хиляди българи, пръснати по 
петте континента, няма да си дойдат в трогателно – 
привлекателните Мизия, Тракия и Македония, ако 
сегашната ни държава не им създаде добри условия за 
семеен живот, сигурност и бизнес. 
 Политика на раждаемостта, семейна политика, 
подкрепа за млади, работещи, образовани семейни хора, 
са разковничето на модерния свят, на европеизма и на 
българщината. През ХХІ век структурата на българското 
семейство ще е различна, брачното съжителство е друго, 
предизвикателствата за отглеждане на деца са различни от 
преди, а балансът между възрожденското задание на 
семейства, като тези „Врачански диамантени” и 
съвременния прагматизъм – драстично променен. 
Джобните детски надбавки, с които държавата 
снизходително дарява бъдещите поколения, са 
отживелица. 
 Европеизмът на българина ще се осигури, само 
когато следващите български правителства намерят кураж 
и далновидност да ориентират националната политика 
към дългосрочни мерки за успокояването и решаването на 
излинялата българска демография.  
 А в Европа никога нищо няма да е едно и също, 
докато ние не го разберем и си битуваме във вечно 
подражателско вълнение и оживление със или без емоции. 
 Ако за някого това е по-налудничаво отколкото 
интересно, ще му  припомня: България винаги е била, е и 
ще бъде част от Европа. 
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Скала за самооценка на семейното дълголетие 
(здраве) 

 
 ● Много добро – семейството не спада към никоя 
или е към леко рискова група, психоклимата е добър, няма 
болен с невроза, няма трудоустроен член, болен на легло, 
диспансеризиран член за хронично заболяване или има, 
но е в начален стадии, няма нуждаещ се от лечение; 
 ● Добро – когато семейството спада към 1 – 2 от по-
леките рискови групи (без групата „единствено дете в 
семейството”), има болен с невроза, диспансеризиран и 
член, нуждаещ се от едно или няколко медицински и 
социални мероприятия; 
 ● Задоволително – гореизброените критерии са 
налице, но двама или повече членове от семейството се 
нуждаят от определени медицински и социални 
мероприятия; 
 ● Незодоволително – семейството спада към 
сериозна рискова група (с нежелано дете, с дете с недъг 
или хронично болен, има трудоустроен член, инвалид, 
болен на легло през годината), определя се като 
несплотено (нарушен психоклимат и липса на 
взаимопомощ), повече от двама души се нуждаят от 
медицински и социални мероприятия. 
 ● Лошо – същото, но включва повече лица и 
повече потребности. 
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Въпросникът на изследването 
 
 Днес повечето социални антрополози вярват, че 
личността има своите генетични компоненти, но със 
сигурност се влияе и от начина, по който човек е 
отглеждан и възпитаван и типовете преживявания, които 
човек има през живота си. Аз също повярвах, въпреки че 
много хора не бяха съгласни въобще с изследването ми, та 
дори не се съгласяваха и със становището на най-известия 
теоретик на личността – Зигмунд Фройд, която пък за 
съжаление е недоказуема. 
 Аз не претендирам, че съм действал по каноните 
на психоанализата, чиято съвременна теория за личността 
обикновено се свежда до един от двата  типа – черта или 
тип. Или по-точно въпросникът ми се доближава до 
подходът за изследването на чертите, по които всички 
семейни двойки бяха сравнявани. А най-важното е, че аз 
знаех, че повече ще илюстрирам големия спектър на 
различните личности по-справедливо, но този подход 
доказва хората какви са били, а не обяснява как те са 
станали такива, каквито са. 
 Врачанските диамантени семейства най-много ме 
интересуваха как са се съхранили до дълбоки старини, но 
всъщност аз само описвах това, което те са били. Отначало 
мислех, че е възможно негодуване от страна на моите 
респонденти срещу идеята да ги изследвам; въпреки това 
обаче, независимо дали им харесваше или не, аз не 
пропуснах тази възможност и дадох най-добрия възможен 
шанс на обществото да разбере някои от „триковете” в 
дълголетния брачен живот през силно секуларизираните 
ХХ–ти и ХХІ-ви век. 
 

Въпросите: 

1. Име, презиме, фамилия. 
2. Дата, година и място на раждане. 
3. Семеен произход – занаят, професия на 

родителите. 
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4. Колко деца са били в семейството? 
5. Вид и степен на образованието. Изповядвате ли 

някаква религия? 
6. Кога и къде сте сключили граждански брак? 
7. Служили ли сте на военна служба? 
8. Колко деца създадохте и до каква степен ги 

изучихте? 
9. Как чувствахте щастието и любовта в брака? 

Щастлив ли сте от преживяното? 
10. Вашата професия? Спортували ли сте? 
11. Колко години трудов стаж имате? 
12. Имате ли хоби? Стигат ли Ви парите? 
13. Колко внуци и правнуци имате? 
14. Стремите ли се към социални помощи от 

държавата и те приоритет ли са Ви? 
15. Спазвали ли сте режим на хранене? 
16. Боледували ли сте често? 
17. Обичате ли алкохола и цигарите? 
18. Радвате ли се на успехите на членовете от 

фамилията Ви? 
19. Какви са Вашите постижения в живота? 
20. Как Ви познават в обществото? 
21. Познавате ли Вашето родословно дърво и до каква 

степен? 
22. Обичахте ли работата, която работихте? 
23. Какви са били очакванията Ви от брака, когато се 

оженихте и днес? 
24. Как се е изразявало доверието Ви като съпрузи 

един между друг? 
25. Посочете най-интересните три случки в брака Ви 

и между Вас и децата и внуците. 
26. Вярвате ли в силата на семейството и брака? Защо? 
27. Какво мислите за физическата работа – вредна ли 

е или полезна? 
28. Ползвали ли сте почивките си за активен отдих? 
29. Построихте ли си собствен дом (апартамент, къща, 

вила и т. н.)? 
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30. Ходили ли сте на екскурзия в чужбина? Къде? 
31. Имате ли личен автомобил? 
32. Бедни ли сте или богати? Считате ли се за хора от 

„средната класа”? 
33. Как разбирате „богатството” и  „бедността”? 
34. Родителите Ви помагаха ли Ви парично? 
35. Вие помагате ли на децата и внуците си парично? 
36. Кои Ваши способности или черти от характера 

предадохте на децата и внуците си? 
37. Работите ли със съвременни комуникационни 

средства – GSM, компютър, други? 
38. Четете ли книги, гледате ли филми? 
 
 С това изследване Ви преведох в откритието за 
брачното дълголетие и поисках от Вас да мислите по 
въпроса що е семейство и как се оценява. Опитах се да 
Ви накарам да мислите за себе си, да интерпретирате 
собственото си поведение и да обмислите винаги това, 
което предприемате като брачни партньори. В много 
отношения това е необичайно, защото повечето от Вас 
не обмислят личността си и поведението си по 
обективен начин. Само, когато разберем себе си и как 
ни виждат другите обаче, можем да се променяме и 
развиваме. 
 Процесът на промяна не включва 
модифицирането на основната Ви личност, а по-скоро 
фокусирането ú, добавянето на различни типове 
поведение към естествената Ви натура. То е по-скоро 
като актьорската игра, тъй като включва проектиране 
на себе си така, както бихте искали другите да Ви 
виждат. За разлика обаче от актьорската игра, то 
включва промяна на Вашия образ на арената на 
живота, тази на работата и личните взаимоотношения. 
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Заключение 
 
 Както всяко дърво има корени, а къщата основи, за 
да я крепят, така и дълголетните семейства крепят 
нацията ни и християнския ни дух. Само семейната 
връзка е предавала от поколение на поколение 
българщината и я е съхранила до наши дни. 
Врачанските диамантени семейства са работохолици, 
весели хора, красиви и горди като Врачанския балкан. 
Сега им е достатъчна обичта на хората и те я имат. 
Заради щастливите им бракове ги разбират и 
подкрепят. Благодарение на тях са съхранени 
истинските български християнски традиции, 
създадени от деди и прадеди. Където и да са пътували 
по света и у  нас, те мислят за семейното огнище и 
хладината на Вратцата. Тук им е било най-хубаво, в 
собствения дом, при своите приятели – за тях от 
Врачанско по-хубаво няма. На тях им е приятно тук – 
да наблюдават дърветата, птиците, животните, да се 
зареждат с енергия. Те доказаха и през 2013 г., че 
„камъкът си тежи на мястото” и знаят, че „ако една 
вода се разлее, тя губи силата си”. През живота си са 
научили, че парите не са богатство, а една от многото 
необходимости. Богатството са хората, приятелите, 
роднините, децата, внуците и правнуците, които 
всеки ден ги тестваш и преоткриваш. Те винаги са 
имали цел и всеки божи ден им е бил подарен и 
планиран. 
 Врачанските диамантени семейства доказаха, че за 
да устоят на брака повече от 60 години, те са имали 
покоя на хармонията в живота. 
 В никой момент от живота си те не изоставиха 
Родината и на днешната си преклонна възраст се 
зареждат със сила и увереност в собствените си 
семейни градинки. Въпреки кризата, те не мрънкат, не 
се оправдават, не се оплакват, не хленчат и не чакат 
само държавата. За тях завистта е грозно нещо и са 
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готови да помагат за промяната и за по-добри дни, за 
да пребъдем всички. Те са в основата на българския 
християнски свят; доказаха, че семейството и любовта 
не са просто радост, а подвиг, и то за истински герои. 
 С тиха молитва, те кроят бъдещи планове да се 
случват хубави неща, които трябва да се случат на 
всички българи. Любовта им към другите е човечна, 
състрадателна, толерантна. Те се борят за другостта на 
другия, за правото му да има своя истина, за да стане 
България още по-хубаво място за обитаване. 
 Затова българското християнско семейство ще 
пребъде! 
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