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КОМЕНТАРНИ  РАЗКАЗИ 
 

На отгласите в социалните мрежи след 

публикацията на книгата „НОВИ РАЗКАЗИ” 

има какво да се отговори. Написах книгата 

като свободен гражданин. Отърсих се от 

влияние  от всякаква зависимост. Стремях се 

да запълня бели петна в историята на 

селището. В изложението ползвах материали 

/публикации/ от различни източници. 

Приемам за вярни тези, които са издадени от 

научните среди: БАН, Военно издателство, 

публикации на Историческия музей – София, 

учени археолози. Тези на творците не са 

пълни. Тук в сила е написаното от поета, 

публицист и общественик Стефан Цанев 

„500 ГОДИНИ ПЪЛНА ТЪМНИНА”. 

Добре стоят материалите за периода след освобождението от турско 

робство на Никола Иванов Колев и тези на общественика и съвременник от 

втората половина на 20-ти век Илия Николов Попов, също на Иванка 

Цанова Караджова в частта за Просвещението, на изследователите на 

историческите процеси в Котловината професор Мутафчийски, на Петър 

Ценев. Защо да не признаем книгата „Спомени” на Свещеник Иван Поп 

Илиев – този бисер на историографията от последните дни на 

Освободителната война 1877/78 год. 

За историята: Тя е фундамент, в химията, говорим фактор т.е. 

постоянна величина. По нея се анализират политическите и социални 

процеси за историческото развитие на човечеството /хомо сапинес/ по 

света от най-ранните периоди – античността, тези преди и след Христа. Да 

не забравяме природните катаклизми, променили коренно цялата планета 

Земя по ширина, дължина, дълбоко в недрата, по вода и в космическото 

пространство. Човечеството, природните явления /стихиите/ оставят 

трайни следи от дейността, промяна на ланшафта, старини, арт ефекти от 

древните жители – Маите, пирамидите в Мексико, тези в древен Египет, 

монументалните строителни дейности и напоителни системи в Южна 

Америка от Инките, тракийските могили от Траките, чийто наследници 

сме ние, коренните жители на Балканите. Имаме право да се гордеем, те са 

уникални като строеж и предназначение, следи от арт ефакти – оръдия на 

труда, въоръжение, колесници, златни и сребърни предмети от бита, 

накити, маски на владетели, изработени с изключително ювелирно 

майсторство с употребата на най-старото обработено злато в света. Залите 

и стените във вътрешното пространство на могилите, некрополи и 

гробници, изписани с рисунък от бита, природни и древни събития, 
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обителта на горски животни и други. Да не забравяме златните, сребърни и 

бронзови монети, сечени от владетели, показвайки развитието на 

стопанския живот. За историческото минало в Котловината и на 

Балканския полуостров се спрях на съчиненията от видни учени – 

академици и професори. Посочил съм ги в Книгата и в интервюто, 

проведено в деня на Будителя. В по-голяма част те дават кратина в 

национален план.Моята роля е да отразя ист.Факти вярно. 

Да се работи над новостите за тракийския език и писменост е 

предизвикателство! Ще се спра на някои публикации на наши учени 

археолози, историци и изследователи, даващи нова светлина по въпроса 

кои са Първите. 

Ето една публикация: Открит 

златен пръстен в тр. могила, в местността 

„Пърженика” край с. Езерово.Върху 

пръс- тена има надпис, за който може да 

се предположи, че е най-важният 

тракийски надпис. Той е на 2500 години. 

Открит е 1912 год. Текстът е 

многополюсен, около 60 букви, 

Преобладава мнението, че е посветен от 

жена на починал съпруг, тракийски войн 

или владетел. 

Един друг надпис на тракийски език, открит 1956 год. остава 

непознат. Положен е върху надгробна плоча, която е изложена в 

Историческия музей – София. Знаците върху нея са от далечното минало – 

V век преди н.е. Това са антични букви. При разчитане на текста се 

разбира много за езика на населението от тази епоха. От надписа върху 

пръстена, определен, че е на 2500 г. се забелязват смайващи прилики на 

думите на български език с тези на траките. За непредубедените: Може да 

прозрем, че сме потомци на тези, които древните летописци с възхищение 

наричат НАЙ-ПРАВЕДЕН НАРОД, т.е. корените Ни са тук на Балканите, а 

не сред племената на Централна Азия. Изследователят на този надпис 

Рашо Рашев свидетелства за присъствието на нашия народ на Балканите по 

времето на Херодот –385 год. преди Христа. Кой е Херодот? – Най-

древният учен, роден в Мала Азия, признат ткато Баща на историята. 

 

МАДАРСКИ  КОННИК 
 

Открит за съвременната наука 1872 год. от Феликс Каниц. Този 

исторически паметник пред- ставлява баралеф на триумфиращ владетел, 

възприеман като символ на мощта на първата Българска държава - хан 

Аспарух 681 год., заТервел 701/721 год. Надписите на гръцки език ни 

съобщават за политически културни събития във взаимоотношенията с 
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Византия 705 год. – виж книгата 

„Нови разкази”, стр. 32. В по-късен 

период /VIII-ми и IX-ти век/ Хан 

Омуртак се явява консолодиращ 

фактор за разнородните племенни 

групи и за укрепване на държавността. 

Това, което може да се добави е, че 

монументът Мадарски конник е 

регистриран като исторически 

паметник и културно наследство. 

Ползва се под закрила на ЮНЕСКО. 

Хан Омуртак като строител на допълнителни решения в основата на 

баралефа – голям комплекс, включващ дворцови и жилищни сгради и 

други постройки. В основата на комплекса е открита голяма пещера, 

наречена Пещера на нимфите, където в древността траките са почители 

своите божества, с тунели, които не са проучени. В околността са 

изградени множество светилища: на богинята на траките Бенедита, бог 

Тангра на прабългарите, капища, други обредни. 

 За по-новите изследвания, свързани с Петрологичния анализ* за вида 

и качествения състав на минералите: вьзраст, време на изсичане и 

преработка се стига до нов коментар. Възможно е Мадарският конник да е 

паметник с много по-древен произход, претърпял адаптиране за НОВИ 

ЦЕЛИ през по-късните културни периоди, за които свидетелстват 

анализи след Петрологичнни изследвания, според който лъвът е направен 

по-късно от кучето, а конят преправян няколко пъти. Композицията 

символизира победа над врага. Елементи: 

    - Кон, пълна екипировка, в дясно орел. 

    - Конник, символ на владетеля, седящ на коня с копие в ръце. 

    - Лъв, символизиращ врага, прободен от владетеля и една подробност – в 

лапите си лъвът държи змия. 

    - Куче, следващо коня, което символизира верния сателит на планетата 

Земя – звездата Венера. Останалите елементи според разполо-жението им в 

пространството символизират годината на ЗМИЯТА, по която се определя 

сътворяването на монумента. 

      Надписи: на гръцки език. 

      Местоположение: Скалният масив е близо до село Мадара  Шуменско. 

Оттам идва и наименованието МАДАРСКИ КОННИК. Възможно е 

наименованието да идва и от древността, от първите жители на Балканите. 

Според учените това подлежи на изяснение и доказателства. 

 

     *Петрологични изследвания е съвременен метод, който дава 

възможност да се определи вида и възрастта на минералите, периода на 

изсичане и преработка. 
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ПИШЕТЕ  РОМАНСИ 
 

По определение романсите са като под дял на основните родове в 

литературата. Да приемем, че написаното е народно творение, което е 

всеобхватно. Твори се от обикновените хора и има широко приложение – 

народни песни, приказки, разкази, исторически епос свързан с миналото. 

Да припомним написаното за честване на Спасов ден и изразите „Те ти 

булка Спасов ден”, „Прието било да не се злослови”, „На младите се 

пожелавало здраве, щастие и благоденствие”, но това е лош пример за 

младите девойки, момиченца и невръстни деца. Предприемат се мерки:  

Възрастните жени, бабите и майките привиквали младите булки, 

девойки, деца и разказвали приказката за злия змей горянин – Ужас! 

Съседите говорят, че в покрайнините на селището е забелязън Змей 

горянин! През деня той се криел в крайселищните кории, горички. Сутрин 

рано призори и привечер той излизал като проследявал движещите се по 

крайселищните пътеки, водещи до сладките извори, до поляните, 

опсипани с билки и полски цветя. Когато по пътеката в полето излизала 

самотна девойка, млада госпожица или деца, той грабвал девойката, 

отвличал я в близката горичка, кория. Навлизал в гъсталака, където имал 

змейова къща /палат/, насилвал я, какъв УЖАС! Принуждавал я да стане 

змейова жена. При този разказ девойките трепвали и не смеели да 

излизат сами в полето. Позволявали си да открехнат външната врата 

водеща към улицата, поглеждали плахо нагоре-надолу и при липса на 

познат или съсед бързо затваряли входната врата, връщали се вкъщи. По- 

страхливите залоствали вратата със здраво дърво за сигурност. Други 

привиквали домашния любимец от стопанския двор и го привързвали до 

входната врата за да пази. 

В допълнение на горното крайселищния район действително бил 

осеян с горички и гъсталак от дървестни видове и многобройни извори за 

питейна вода. Например: 

   - местността Геровската кория в югозападния край на селището. 

   - малката горичка „Слъпа” в ниската част на местността „Дъбравата” 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
        

 Било планина, в ниското м. Йоловското    Гор. поляна „Жълъда”, мест. Бистрица 
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   - по на изток възвишението „Кунчовци”, древно градище, оформило се 

по-късно като малко селище. 

   - още, по на изток местността „Бистрица” по поречието на едноименната 

река. 

   - по на югоизток „Йоловското”, което било осеяно от изворни води, 

горски поляни, от дървестни видове, ср. течение  на  р. Черниш.  

    - и още, на север от селището по поречието на река „Калница” в ниската 

част на „Лъкавишки рид” по линията на южния склон на рида, насечен от 

многобройни долчини, от изток на запад: „Райчов дол, ”Гергов дол”, 

„Пенин дол”, „Средодол”, „Тютюнов дол”, „Късия дол”, „Върбов дол” и 

крайния на запад „Пишорски дол”. Долчините се спускат от билото на 

рида, пресичат снагата му, навлизат в ниската част, разливат се в 

равнината. В центъра са дълбоки с високи брегове, в ниската част са 

разлети от наноси от пясъчен материал, чакъл и фин пясък. Бреговете на 

долчините са обрасли с растителност и дървесни видове,  по високата част 

иглолист бор, елха, широколистни: бук, тополи, дъб, липа. В центъра 

долчините са обрасли с растителни видове – салкъм, трънак, къпини, глог 

и някои овощни видове: орех, сладка череша, вишна, джанки, сливови 

дръвчета. В ниската част коритата са почистени. 

    - На запад по поречието на река „Калница” и река „Оджовица”, 

местностите „Елака”, „Шумака”, „Брестака” и защо не „Поповец”, осеяни с 

чисти изворни води, папур, висока трева и др. растителни видове. Да 

припомним на запад от Селището – това са местностите „Ганин гъзер” 

/седловината/, голямата могила „Темуша”, обрасла с иглолистни дървесни 

видове, местността „Саманлия” и за тези, които помнят „Саковската 

кория” /днес на изток от града/, „Малко, Голямо бърце”, обрасла с 

иглолистни дървесни видове, по на югозапад местността „Зелин”, обрасъла 

с широколистни дървесни видове, източник на водни потоци, горски 

извори. 
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ЗА ЛЕГЕНДИТЕ 
 

Те също са творение на народа, на постоянните жители, 

разпространяват се в селището от уста на уста при общуването. Те са следи 

от историята от далечното и по-близко минало. Всяка легенда носи 

частица от минало събитие, природен, исторически процес. Говорим следа 

от миналото. Тя се препредава най-често в родовете, в общуването на 

обикновените хора. С легендите се стремим да дадем определение на 

процес, от миналото. 

Ето един пример за легенда, в която се разказва за явление на 

ПЬРВЕНЦИ и НОВО БОГАТАШИ преди и след Особождението. 

Закупуват недвижими имоти от бягащи собственици /турци/ по време на 

Руско- Турската война. Строят масивни къщи по на два ката, обзавеждане, 

развиват търговия, лихварство. В по-ново време, в началото на 20-ти век 

стават първите собственици на техника за обработка на земята – плугове, 

редосеялки, първите вършачки за жито. Съседите, съселяните само цъкат с 

уста: „Откъде тези доходи! До вчера беше равен с нас?” 

Легендите, които се разказват в селището са толкова много – за 

открити златни и сребърни монети при обработка на селскостопанските 

имоти. Георги Ватев твърди за открити елементи, част от водопроводна 

тръба – материал керамика при строителни дейности на главната улица. 

Разговаряме с Илия Попов: „Възможно  да е преместване – 

премостване за отток на вода от барешника по улица „Стубелска”, 

образуващ се от изворите „Даскалската чешма” в миналото при 

строежа на Митхатовия път, а по-късно трасирането на улица Цар 

Освободител. Разказва Васил Пешовски (Велин): 

Топъл есенен ден, шумата окапва от есенните слани. Отворило се 

работа по полето. В овощната част на лозето, в местността „Разлива” 

на „Койчовски дол” местен жител работи прегърбил се зад лозите.  

Неочаквано по каменния път в ниското, свързващ  селищата Лъжане и 

Скравена, забелязал тичащ запъхтян 

човек, на гърба си преметнал торба. 

Уморен, спрял на завоя, погледнал 

нагоре, надолу и след като не 

забелязъл никой  бързо се шмугнал в 

гъсталака встрани от пътя. 

Навлязъл навътре, забавил се малко. 

Излязъл, огледал се отново напред, 

назад, встрани от пътя и с бърз 

марш побегнал по пътя на запад към 

Скравенското. Изчезнал, не след 

дълго  от  към  изток  на  селото  по            Старинния каменен път „Друма”   
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пътя се дочул тропот на коне и висок говор. Потеря от оседлани коне 

спряла на пътя. Водещият слезнал от коня, забелязъл селянина и 

подвикнал:- Ей, ти какво правиш?. Да си видял по пътя да преминава 

непознат? Чистя лозето, отскоро съм тук, нищо не съм забелязъл 

отвърнал плахо селянина. Турчина, по-късно припознат местен юстбашия, 

дал знак и потерята отпрашила по пътя за Скравена. Не след дълго 

откъм „Пишурски дол” проехтели изстрели и гълчава, после потерята 

изчезнала в прахоляка по пътя за Скравена. Нашият човек бързо слезнал 

по-ниско, разгърнал храсталака, видял торбата покрита с шума, отворил, 

погледнал. Бръкнал дълбоко, тя била пълна с монети: златни, сребърни, 

накити. Огледал се внимателно никой. Метнал торбата в каручката 

скрита в долчинката. Хвърлил две-три вейки листници, покрил торбата. 

Спрегнал магаренцето,  отпрашил надолу пряко пътя, влязъл в най-

близката махала Манастирица. 

Следите били покрити. На третия ден местните жители говорят за 

преминалата потерия по древно римския каменен път, водена от Он 

башията на общинския център Бравидж /Правец/. Други допълват: -По 

пътя е преминал бягащ непознат. Създава се ЛЕГЕНДА. Не след дълго в 

селището се появил нов ПЬРВЕНЕЦ НОВО БОГАТАШ. 

По темата за легендите в проект смятах да разкажа за хвърления 

котел със злато в герана при манастирчето „Св. Георги” от бягащ турчин 

по време на Руско-Турската война 1877/78 г. разказана от Кина Василева 

/виж Родословна хроника стр. 74/. Открити златни монети от местен 

гражданин до стената. Също открити златни и сребърни монети от 

иманярска група в герана за вода. На този етап намирам за ненужно. 

Следите от разказа са тънки, липсват убедителни доказателства, Липсва 

следа от геран за вода на терена. Няма официално съобщение от 

компетентните органи.  

За изкопаното съкровище – делва със злато от група иманяри в 

крепостта „Калето”, Лалов камък. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

  
      

       Крепостната стена от север                             Скалния отсек след взривяването 
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Разказът е от трето лице, известен уважаван гражданин по разказ от 

първо лице, пряко участвало в разкритието. Следите оставени са много 

тънки. Подлежат на оборване. Доказателствата са нищожни. Направен е 

благотворителен акт – дарение от голяма сума на общината от анонимен 

гражданин. Времето – първата половина на 20-ти век. Няма официално 

съобщение. По думите на автора на преразказа се разбира, че източникът е 

пряк свидетел на деянието, долавя се пристрастност в разказа. И тримата 

участници в деянието са уважавани граждани в селището! За уклона:- 

Стига се дотам да се взриви част от скалния отсек на крепостта в търсене 

на Съкровището. Брутален акт, по определение това е вандализъм. 

И още, при устен коментар Христо Нинов /Джурковеца/ казва: 

„Георги, за могилите тази на „Влашко поле”, двете в местността 

„Ракитака” няма данни да са открити старини, възможно е те 

/могилите/ да са ориентири, построени от римляните на по-късен етап 

при проектирането и строителството на стратегическия път  Друма и 

свързващия път Ескус.” Приемам, че е възможно. 

Цветан Ботев – Диндийски род по майчина линия разказва: Пра-пра 

дядо Стамен Вълков в миналото по Турско е намерил гърне с жълтици, 

поречието на река Черниш в периметъра на местността Йоловското. И 

това странно нарицателно име П.... Златарски! – производно на злато, /част 

от укритите златни монети след обира на турската хазна – прохода 

„Арабаконак”/ от местен гражданин. Открити старини, арт ефакти при 

разкопките на тракийски могили и други. За тях може да се напише 

АЛМАНАХ, изисква се специално проучване от компетентни органи. 

Инвентаризиране,  регистрация на откритията няма.Докум.записки, 

чертежи при разкопките не са правени. Справка Исторически музей 

Ботевград! 

След настойчивото търсене, в отговор позволиха да снимам 

реставрираната делва, открита в ниската част на местността Разлива 

възвишението Кунчовци. Вероятно следа от малката тракийска могила и 

фрагмент от реставрирания стенопис в Манастирчето „Св. Георги”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

           Реставрираната делва                                             Реставриран стенопис 
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СКАЗАНИЯ 
 

 Битува сказание за възникване на Селището по разказ на Кина 

Василева, написан на ръка, повече от 250 страници. Разказът е толкова 

странен, невероятен, трудно се възприема. Няма съобщение от миналото и 

преразкази. Приемам го като предизвикателство!  

Коя е Кина Василева? Родена в с. Лъжане началото на тридесетте 

години на миналия век. Произход: Принедлежи към Тютюнковски род, 

патриотично и родолюбиво семейство. По нейно твърдение и това 

написано от творците:- Местни граждани вероятно се срещат с Апостола 

на свободата Васил Левски през далечната 1871 г. при обиколките в 

региона за сформиране на РК* в селището. Комитет не е формиран.  

   

Кина по професия е учител в начален курс. Завършила е Учителския 

институт. Като млада учителка работи в ОУ „Любен Каравелов” Трудовец. 

От малка се увлича по изучаване на История. Като млад преподавател 

прави изследване на културно наследство на селището, по конкретно 

Манастирчето „Св. Георги”. Чете беседи пред младежки форуми. Беседите 

се посрещат с голям интерес. За съжаление писмените материали се губят. 

Общественик, инициатор, пряк участник в културни прояви. 

 

Накрая за отпечатването на Книгата: Посочил съм, че се издава със 

съдействието на Еленко Иванов – общественик в центъра на социалния, 

политически процес, култура. Кмет, мандат 2019/23. Сърдечно благодаря. 

 

За представянето пред обществеността, заслугата е на регионалната 

медия „БАЛКАНЕЦ”, публикация в едноименния вестник от 24.09.2021 г. 

и 09.10.2021 г. и качване на електрония сайт на медията. 

За съдействието сърдечно благодаря на ръководството на 

редакциония екип на МЕДИЯТА.  

За отразяването в електронния сайт на село Трудовец благодаря на 

екипа от специалисти - Пенка Василева, Даринка Петкова, ръководството 

на Читалището. 

На фона на извършеното институцията Исторически музей странно 

мълчи - защо? 

 

*РК-Написаното за Историографията на формиране на Комитет в 

селището не е пълна ,има допуснати съществени грешки. За повече  

информация справка в Книгата Родословна хроника – темата „Създаване 

на частни РК” стр. 18 и 19. 
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На участниците в коментара в Социалната мрежа, които ме 

поздравяват позитивно и  насърчават, сърдечно благодаря. 

 Кнгата се разпространява безплатно като дарение на институциите: 

Кметство село Трудовец: администрация, читалище „Никола В. Ракитин”, 

училище „Любен Каравелов”, Клуб на пенсионера, Здравна служба и на 

представители на родовете, приятели и колеги, общественици. 

Разпостранение също безплатно като дарение на Институции общ. 

Ботевград и общ. Правец в посочения ред, на регионални МЕДИИ. 

Придържайки се към мотото на Книгата “Иска ми се младото 

поколение да стъпи здраво на крака” ще направя лайфмотив за  

добродетелността. В този свят на кризи - здравана, политическа, 

противопоставяне, единствено ДОБРОТАТА ще спаси хората. 

 

 

 

 

       От автора 
 


