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“Човек вижда толкова колкото знае” – Гьоте 

 

ПРЕДГОВОР 
 
Това е историята на едно двумесечно пътуване. 
Всъщност - не. Това е историята на едно три годишно 
пътешествие. Не. Това е историята на едно “n” 
годишно търсене и лутане. И не, тази история не 
съдържа отговора на въпроса за Живота, Вселената и 
Всичко останало. Тук няма отговори. Но за сметка на 
това е пълно с въпроси. 
През септември и октомври 2014г. направих обиколка 
на “Живите места” из България - изминахме 3 700 км., 
посетихме 30 живи места в 25 селца и паланки. Това е 
история за местата, където бях и това което видях. 
Според Гьоте виждаме толкова, колкото знаем. Това е 
историята за това, което аз видях, спрямо това което 
аз знам и няма как да отразява обективната истина. Не 
вярвам, че е възможно да си обективен, когато си 
емоционално обвързан с една идея.  Пък и в Истината с 
главно “И” не вярвам. Колкото хора - толкова истини. 
И всяка една от тях отразява Смисъла - на конкретен 
човек, в конкретен момент. А после се променя, и 
после пак, и пак. Затова - това е историята на 
множеството смисли, точно в момента, когато съм 
била там, за да направя една моментна снимка, която 
няма претенциите да е пълнометражен филм.  
Върнах се от обиколката си преди повече от месец и 
все не се залавям с описването ѝ. Чаках да отмине 
емоцията, после чаках да измисля какво, колко и как 
да споделя, после се чудих как да започна, а после как 
да завърша. На някои от местата поех ангажимент да 
не вадя всичко на показ, другаде обещах да разкажа 
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всичко, с абсолютната яснота, че това никак няма да е 
лесно, на някои от местата видях и чух неща, които 
няма да споделя, но изводите от които ще намерят 
място в историята ми.  
Нарекох книгата си “Възможната България”, защото 
това, което видях и това, което се прави по живите 
места, ме кара да вярвам, че има една наистина 
възможна, щастлива и усмихната България. 
Преди да започнем пътешествието, ще се опитам да 
обясня две важни, според мен, неща. Коя съм аз и що е 
то “Живи места”? 
Коя съм аз, разбира се, е доста дълга тема, така че ще 
се огранича само до тази част от биографията ми, 
която има отношение към обиколката. 
Недипломиран антрополог (културна и социална 
антропология), жена на 41 години, майка, градски 
човек, прекарал детството си в София и Ахтопол. 
Хората винаги са ми били най-интересното нещо на 
този свят - не планините, не морето, не разходките из 
природата, нито пък заведенията. Мисля, че човекът е 
най-интересното нещо. Затова и учих антропология. 
Хората и техните стремежи, вери, практики, желания, 
удовлетворености, представи за красиво и грозно, 
умно и глупаво, редно и нередно. Техните търсения, 
смисли, истини. Всеки човек е една необятна вселена 
от лични истории и опитности, които формират 
неговата моментна истина. Понякога ние хората 
разбираме рационално кое ни е “имплантирано” и кое 
извира дълбоко от същината ни. Понякога го усещаме 
на върха на пръстите си и в крайчето на езика си. 
Понякога се примиряваме с т.нар. “обективна истина”, 
а понякога се опитваме да я надскочим и да видим 
какво има отвъд. Понякога се лутаме с години, а 
понякога имаме години, в които вярваме, че сме 
открили смисъла. Смисълът, обаче, тече. Тече като 
времето и е гъвкав като пространството. И после пак. И 
пак. И това е най-интересното. Някой хора твърдят, че 
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има хора, които не правят такива неща. Може и да има. 
Аз не ги познавам.  
Израснах в София - през зимата и в Ахтопол - през 
всички други сезони. Там се научих да отглеждам 
плодове и зеленчуци, да гледам кокошки и прасета. 
Имала съм и зайче и коза. Обработвах сравнително 
голяма градина и се научих да си отглеждам храната. 
Имах проблеми с града, или по-скоро с градския начин 
на живот. После гледах деца, късно завърших 
образованието си, после пак деца, чак след това 
университет. Като изключим децата, май всичко друго 
го правех, тогава когато другите отдавна бяха 
свършили тази работа. До някакъв момент града и аз 
бяхме свързани. Той ми предлагаше работа, 
приятелства, запознанства, театри, концерти, 
училища за мен и децата ми. Постепенно той ми 
предлагаше все по-малко, аз на него също и след 
години лутане и търсене ние се разделихме. Раздялата 
ни беше предшествана от прочитането на множество 
книги, изглеждането на множество филми и едно 
дълго търсене, в което не знаех кое как трябва да е, но 
знаех, че не е така както е. През 2011г. отидох до 
Селището в Странджа (до Елхово) да изследвам 
антиконсуматорските практики, по университетски 
проект и останах там година (това вече не беше по 
проекта). Отидох с много непреживени, но прочетени 
и мислени тези и хипотези, а от това което видях там, 
разбрах, че искам да остана и да науча повече. Да 
преживея знанието което имах, защото то иначе не 
вършеше никаква работа. Там останах при Косьо, с 
когото станахме двойка, което предпостави развода 
ми, раздялата с децата ми, скъсването ми с почти 
всички приятели и познати, обвинението, че съм 
станала “сектантка” и напускането на университета. 
Когато от топлофицирания си голям софийски 
апартамент се окажеш в полето в 18 квадрата сламена 
къща без баня и тоалетна, положението обикновено 
предполага интересни преживявания. Каквито изобщо 
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не липсваха, но за Селището ще разкажа в края на 
тази история. С Косьо останахме една година в 
Селището, после шест месеца се лутахме къде ли не, 
направихме една обиколка из няколко европейски 
екоселища и се разделихме. След това станах част от 
екипа на Народно Читалище “Бъдеще сега”, с които 
работих по проект за сугестопедично преподаване на 
учебно съдържание за 7 и 8 клас, станах 
сугестопедичен преподавател по история, правихме 
ремонт на читалището в Гудевица, завърших курс за 
неформално учене и през цялото това време не спирах 
да искам да завърша започнатото преди години - а 
именно, да обиколя повечето “Живи места” из 
България. Част от хората, обитаващи тези места, вече 
ги познавах - от Узана, от Беглика, от различни 
семинари и срещи. Познавах хората, но на малко от 
тях им бях виждала местата. И понеже вече бях 
живяла в “живо място”, знаех и част от нуждите на 
тези места. Искаше ми се да направя обиколка, да се 
опитам да създам Мрежа, в която въпросните места да 
обменят знания, стоки и услуги, да бъдат по-лесно 
намирани от доброволци и съмишленици, да споделят 
събития, семинари и работилници. Заедно с екипа на 
“Бъдеще сега” разписахме въпросната обиколка в 
един проект и година по-късно дойде и нейното време.  
Трудно ми е да дефинирам понятието “Живо място”. От 
една страна е термин, който се наложи последните 
години, от друга страна е труден за обяснение. Най-
малкото, което бих могла да кажа като определение, 
би звучало така: “Място извън града, в което са се 
преместили да живеят млади хора, взели това 
решение съзнателно, опитващи се да живеят 
устойчиво и сравнително независимо”.  
Колко такива места има в България? Зависи от 
критериите кои места са част от това определение и 
кои - не. Ако броим и хората, занимаващи се активно с 
биоземеделие и животновъдство - някъде над 120. Ако 
броим тези живеещи там, които произвеждат колкото 
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за собствено потребление и разчитат на други доходи 
и/или продават малки количества от излишъците си, 
и/или произвеждат нещо за издръжката си, но в 
минимални количества - някъде между 30 и 50. В тази 
бройка не влизат чужденците, които в последните 
години започнаха да населяват български села. Мисля, 
че те са обект на отделно изследване, което, надявам 
се, някой някога ще направи. 
Ако опитаме да ги преброим чрез сумата, с която 
живеят (при изпълнение на условията от горното 
определение), то живеещи със суми до 400лв. на 
месец (обикновено двойка) вероятно са около 20-тина 
места; със суми до 600лв. - около 10-тина места и със 
суми над 600лв. - около 10-тина. Има и 10-тина места, 
където хората живеят с по-малко от 400лв., например - 
с 40лв. Ако се опитаме да ги преброим в зависимост от 
това дали зимуват в мястото си, то всяка бройка би 
била относителна, първо, защото се мени всяка 
година, второ, защото има хора, които и зимуват и не 
зимуват там и трето, защото докато пиша този текст 
тази бройка вече е различна. Максималното, което 
може да се каже е, че около половината от “Живите 
места” се обживяват и през зимата, като тенденцията е 
тяхната бройка да нараства. Има и места, които преди 
години са се вписвали в горното определение, но са 
изоставени и там вече нищо не се случва, а в същото 
време, точно в този момент, някой вероятно си купува 
някъде земя и започва да мечтае и проектира своето 
“живо място”. Относно броенето, има и още една 
трудност - има места, които биха могли да се броят 
като едно (Селището в Странджа, Солник, Желен), но 
всъщност представляват 10-12 -20 различни  “живи 
места”, които са позиционирани чисто географски на 
едно място, но не са едно място. Хората там могат да 
бъдат съседи - добри или лоши - но имат различни 
стратегии, различни икономически инструменти, 
различни (ту разминаващи се, ту припокриващите се) 
виждания и практики. 
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Един от проблемите, с който би се сблъскал всеки 
опитващ се да преброи или посети тези места е 
разкъсаната, разпиляна и неактуална информация. На 
много от тези места няма добър (или какъвто и да 
било) интернет, и/или няма (или само понякога има) 
достатъчно ток, или няма компютър, но най-вече 
хората от тези места като цяло нямат много време да се 
отразяват в общественото пространство. Има няколко 
сайта с разпокъсана информация и няколко групи във 
Фейсбук. През 2012 на Беглика фест инициирахме 
създаването на група: “Мрежа на екоселища и 
автономни общности” 
(https://www.facebook.com/groups/221757471286540), 
в която вече членуват около 3000 човека; съществува 
и група: “Да се върнем заедно на село” 
(https://www.facebook.com/groups/1419296608301503), 
има и група: Родови Имения, Екоселища, 
Биоземеделие, Устойчиво развитие 
(https://www.facebook.com/groups/496304577100925/?fref=ts); 
съществуват и няколко групи свързани с 
пермаземеделието, родовите селища и такива за 
взаимопомощ. 
Тези групи в момента функционират по-адекватно и 
актуално от сайтовете. Преди година  едни симпатични 
момчета, съвсем доброволно и за удобство на всички, 
взеха една екселска таблица от групата на 
екоселищата и създадоха сайт: 
http://ekoselishta.koren.bg/. В момента в него са 
регистрирани 26 “Живи места”, но това не са всички 
такива места. Все пак в момента това е мястото с най-
актуална и пълна информация. Почти всяко едно от 
“Живите места” има или сайт или профил във Фейсбук. 
Адресите ще копирам за всяко място поотделно. 
Преди да тръгна на обиколката, отделих около месец 
да се опитвам да създам карта на “Живите места”, 
където да събера контакти, адреси, мейли, да пиша на 
хората за обиколката и да изчаквам отговори. Това 
беше трудно, поради гореспоменатите причини, но тъй 
като познавах част от хората, на други бях чувала 
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имената, за трети бях чувала имената на селата, за 
други знаех, че мога да ги открия, като попитам едни 
други, та, лека-полека успях да създам карта, която 
изобщо не претендира за изчерпателност, но ми 
помогна да започна обиколката си. Повечето от хората 
живеещи в “Живите места” ми отговориха, но не 
всички. Отказ получих само от едно място, но то също 
е включено в картата. Не всички места отбелязани на 
картата са посетени по време на тази обиколка. 
Някъде се разминавахме в датите, другаде хората в 
момента не си бяха по местата. Част от местата, които 
са по-близо до София ги оставих за декември месец, но 
останаха непосетени от мен, защото след прибирането 
ми от последното място, умората си каза думата. 
Всеки от вас, четящ тази история, има различно ниво 
на знание относно “Живите места”, пермаземеделието, 
устойчивите практики, алтернативните източници на 
енергия, живеенето в общност и прочее. Ще се опитам 
да не досадя на по-знаещите, но и ще опитам да дам 
достатъчно информация на по-малко знаещите. Това 
вероятно ще направи описанието ми скучно на 
моменти (за обикалялите вече), но ще даде 
възможност на всички други да разберат, а не само да 
прочетат. 
За всяко от местата ще давам контактна информация и 
описание, къде точно се намира, освен за местата, 
където ме помолиха да не го правя. Повече 
информация (както и снимки) на местата можете да 
намерите в техните сайтове и фейсбук профили - тази 
информация няма да я копирам. Или, както казах и в 
самото начало - тази история е просто една моментна 
снимка, вероятно замъглена от личното ми участие в 
нея и от моментното емоционално състояние на 
домакините ми. Не я приемайте безусловно и 
безрезервно, защото аз бях на тези места за ден, два 
или три, а това далеч не е живота на тези хора през 
цялата и през всичките години прекарани там. 



 

  10 
 

МАЛКО СТАТИСТИКА 
 

След обработване на информацията, мога да дам и 
малко статистически данни. Към тях, разбира се, 
следва да се подхожда внимателно, тъй като те 
обхващат данни само от обиколените места:  
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- Средната възраст на живеещите в обиколените 
“живи места” е 36 години; 
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- Голяма част от проектите са стартирали в периода 

2010-2011г. 
 

 

ЕКОСЕЛИЩЕ? 
Преди да започнем пътуването, мисля, че е важно да 
се направи още една уговорка. Често, когато става 
въпрос за “Живите места” се използват термини като 
“екообщност”, “екоселище”, “селище”, “общност”, 
“комуна”, “екосело”, “племе” и т.н. Понякога е въпрос 
на самоназоваване. Възможно е това да създаде 
объркване, особено в хората, които тепърва проявяват 
интерес към тази тема и да остави в тях впечатление, 
че някъде в България има “екоселище”. Тъй като 
определенията и самоопределенията са твърде много, 
за да не досаждам с дефиниции от тълковния речник, 
ще направя обратното. Ще ви дам определение за 
това, което има - всичко останало все още го няма, но 
аз лично се надявам това скоро да се промени. Има: ” 
живи места, където живеят повече от един и по-малко 



 

  16 
 

от 15 човека в добри или не толкова добри 
междусъседски отношения, които представляват 
отделни домакинства с отделни икономически 
стратегии, които нямат общо пространство, редовно 
общо хранене, готвене и еднакви практики. Всяко от 
тези домакинства е финансово независимо от 
останалите. Когато отношенията са добри, различните 
домакинства може и да си помагат, но запазват своята 
независимост.”  
В края на тази история ще се опитам да направя и 
анализ на причините за липсата на селище в България, 
ще изложа обобщено успешни и не толкова успешни 
практики и опитност, споделени с мен и 
самоопределени като “добри” или “лоши”, ще 
предложа и моето тълкувание. Това ще бъде частта, в 
която няма да говоря за конкретни места и хора, за да 
запазя поетите от мен ангажименти - и към 
домакините ми и към мен самата. 
Описанието на “живите места” следва логиката на 
обиколката, т.е. те не са подредени нито по азбучен 
ред, нито по симпатии, а по реда в който ги 
обиколихме. 
Благодаря на всички, които отвориха вратите си за мен 
и ми се довериха, и на Ирена, която ме придружи 
почти навсякъде и без която нямаше да успея, и на 
Владо, че ми даде джип, телефон и компютър, и на 
Тео, че разписа този проект и направи възможна тази 
обиколка, и на финансиращата организация и на себе 
си,  че не се отказах от тази мечта. Благодаря! 
 
Вероятно ще има неща, които ще ти харесат, както и 
такива, които няма да харесаш. Целта на тази история 
не е да възвеличае красивата българска природа и 
традициите ни, нито първите стъпки на първите хора, 
дръзнали да правят нещата по различен начин. Целта 
не е и да ги съди или сочи с пръст. И от двата типа 
четива можеш да намериш в изобилие в интернет. От 
най-прехласнатите истории, разказващи за “новите 
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хора”, описани милозливо и субективно, до най-
грозните нападки към “сектантите”, написани злъчно и 
субективно - всичко това го има в интернет и всеки сам 
може да си го намери. В търсене на Средния път, 
натоварена с рационално знание, с личен преживян 
опит, с опит в пермаземеделието, строителството с 
естествени материали, живеенето без баня и 
ползването на компостните тоалетни, с раница и два 
спални чувала, с широко отворени очи и уши, тръгнах 
първо към Ъглен… 

 
 
 

ОБИКОЛКАТА…  
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 ЪГЛЕН - “OSTAVA.ME” 

 
Местонахождение: с. Ъглен, Ловешко, ул. Крайречна 1/ ул. 
Христо Ботев 38  

Име: OSTAVA.ME 

Телефони за контакт: 0899265044 и 089 666 1603 

Е-мейли за контакт: d.petrova@gmail.com  

Фейсбук контакти: https://www.facebook.com/ostava.me 

Уеб сайт: www.ostava.me  

 

Село  Ъглен е единственото село 
в България, чието име започва с 
буквата “Ъ”. Освен това е и 
единственото село в България, 
където са се позиционирали 
Деси и Симона и са решили да 

останат, наричайки проекта си “Остава.ме”. 

Селото се намира на 125км. от София и до там с кола се 
стига за час и половина. Тръгваш по магистрала 
“Хемус”, като свърши тя - по пътя за Варна и малко 
след това има отбивка в ляво, на която пише: Торос и 
Ъглен. След 15км. вече си в Ъглен, минаваш по моста 
над р. Вит и ако погледнеш веднага в ляво ще видиш 
една синя къща. Това е мястото на Деси и Симона. За 
разлика от доста други “живи места”, до тях стигаш по 
асфалтов път и не ти е необходим нито джип, нито GPS, 
за да ги намериш. 
Бившата жълта къща сега е синя и някак ти напомня за 
Гърция и морето. Част от фасадата е направена с 
красиви речни камъни, аранжирани в различни 
фигури. 
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Деси и Симона намират Ъглен август 2013г., през 
октомври купуват къщата, а през декември за потрес 
на всички съселяни правят и основен ремонт на 
покрива. Оттогава досега почти не са напускали 
мястото си и рядко ходят до София, откъдето са и 
двете. И двете са на 33г. Симона е психолог, а Деси - 
“публична администрация” по образование, 
програмист  - като работа за изкарване на пари и 
активист за правата на човека по призвание – нещо, с 
което се е занимавала активно последните 15 години. 
Симона има и прекрасна дъщеря, която е на 8. Имат си 
и куче, няколко котки и едно прекрасно малко конче. 
Мястото е избирано дълго. Симона споделя, че в 
началото е искала да отидат “на зелено”, т.е. някъде 
извън село, но после е разбрала, че от града до полето 
пътя минава през селото. Решили са първо да пробват 
на място където има ток, вода, път и канализация. Ако 
разгледате албумите им във Фейсбук, свързани с 
ремонта и преустройството на къщата, няма да 
повярвате, колко много работа са свършили тези 
момичета само за една година. Но като ги видите - ще 
разберете. На първа среща, първата асоциация която 
ми хрумна беше “огън момичета”.  
Мястото е замислено и изпълнено като хостел. В него 
могат да се настанят около 12-15 човека вътре и доста 
повече на палатки и в караваната на двора. Хостелът 
има вътрешни бани и тоалетни, с топла течаща вода, 
помещение за готвене и хранене, голям двор с две 
обособени външни пространства с маси и столове, 
огнище и много красоти. Това не е просто хостел, 
защото ако беше, нямаше да намери място в картата 
на “живите места”. Това му е странното - хем е хостел, 
хем не точно. Както разбрах от Деси, това е модел, 
заимстван от Европа, или поне тя там го е видяла. При 
тях можеш да отидеш просто като гост и тогава си 
плащаш престоя (въобще не е скъпо), можеш да 
останеш като помагаш с нещо малко и тогава плащаш 
по-малко, но можеш да отидеш и като доброволец и 
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тогава не плащаш. Парите са по-скоро дарения, с 
които мястото да продължи да се издържа.  
Има интернет, а през зимата хостелът се отоплява. 
Деси е вегетарианка, Симона рядко яде месо, но нямат 
нищо против гостите им да си готвят каквото пожелаят. 
И двете не пият алкохол, но това не е изискване към 
гостите. И двете вярват, че забраните само влошават 
нещата, затова и в мястото им забрани няма. 
На пръв поглед, проекта изглежда сякаш две момичета 
са си направили хостел. Това е така само на пръв 
поглед. Защото, ако останете и си поговорите с Деси и 
Симона, ще разберете нещо много по-важно. И двете 
са силно социално ангажирани и имат различни 
активности в тази посока: събиране и раздаване на 
подаръци на децата от детската градина, помощ на 
читалището да реализира читалищни дейности, проект 
за изграждане на пермаградинка в детската градина - 
планиран за пролетта на 2015, като целта е всяко дете 
да си има свое овощно дърво, разпродажба на 
абсолютно символични цени на дрехи, подходящи за 
хората от селото, проект за отваряне на затвореното 
преди 7 години селско училище (което, между 
другото, те са подредили и изчистили - снимки в 
албумите им във Фейсбук). 
По отношение на целта и двете ми споделиха, че искат 
да покажат, че живеенето на село е и възможно и 
приятно. Мечтата им е да се възроди българското село, 
да се осигури приемственост на знанията, да се 
помогне и с труд и с логистика на местното население, 
да се организират доброволчески акции по почистване 
на реката, помощ на възрастни хора от селото, 
различни акции и практики, които да дадат смисъл на 
младите хора от селото да останат в него, а не да са 
поредните пренесли се в голям град. 
Разбира се, че част от местните хора не ги разбират и 
много им се чудят. Това е практика из всички “живи 
места” - обичайно местното население е в недоумение, 
как така от София или друг голям град някакви млади 
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хора отиват на село. Същото е и това село, от което 
местните хора се чудят как да избягат. Ъглен и 
неговите жители не правят изключение, но именно 
Ъглен е мястото, където видях кметицата няколко пъти 
при Деси и Симона, а местни баби непрекъснато 
подаряват разни вкусотии.  
Няколко пъти бях при тях (съботно-неделно) и там 
винаги имаше гости и приятели. Не мисля, че могат да 
се оплачат от изолация или самота. Затова - като 
решиш да ги посетиш - обади им се предварително или 
им пиши - те си проверяват съобщенията във Фейсбук 
всеки ден. 
В момента все още не произвеждат нещо, което да 
продават, но имат планове свързани с дървени 
красоти (и не само). В парцела им има и едно 
помещение, което може да се превърне в малка 
галерия - магазин. Напролет ще обърнат и повече 
внимание на земята, като целта е да се направят 
пермалехи и да се засадят основни зеленчуци.  
На пролет започва ремонт и реконструкция на още 
една тяхна къща, в която те искат да се преместят, за 
да оставят хостела по-самостоятелен. 
Мястото предполага да правиш различни неща (ако 
искаш). Можеш да твориш разни красиви неща, или да 
си играеш в градината, или да помагаш за редене на 
камъни, работа с дърво и в общи линии - каквото се 
сетиш. Освен това, в района има множество пещери и 
прекрасни гледки. 
Нещо, което можеш да им подариш, ако имаш в 
излишък са различни земеделски инструменти, както и 
разни тенджери и тигани (по-големи).  
В трапезарията има кутия за дарения - там се оставят 
парите за престоя. Важното нещо е, че ако нямаш 
пари, това не бива да е пречка да се запознаеш с тях - 
можеш да благодариш за престоя си и чрез труд. Все 
пак, нещо което аз намирам за важно (въпреки, че те 
тук биха поспорили с мен), е че е добре да има 
някакъв баланс между труд и престой, защото, 
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колкото и да сме мечтатели храната от магазина се 
купува с пари. 
За мен, Ъглен е мястото, където можеш да отидеш да 
си починеш, или да поработиш, да се запознаеш с 
интересни хора, да научиш интересни неща, да се 
заредиш с вдъхновяваща енергия, да генерираш идеи, 
да оставиш нещо от себе си - възможностите са много. 
И “да” - не ти се тръгва и мотото “остава.ме” е толкова 
на място, колкото не би било никъде другаде.  
Аз си нямам “лично” село, или поне си нямах, докато 
не открих Ъглен. Деси и Симона са успели да създадат 
такава обстановка, че там се чувстваш у дома си. А 
когато си у дома, винаги си знаеш, какво има да се 
свърши и без да ти казва някои. Това е “живо място”, 
на което мисля да се връщам още много пъти… 
Благодарна съм, че обиколката ми започна именно от 
това място, защото то ми даде вярата и енергията, че 
това което правя има смисъл. 
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 ЖЕЛЕН 
 

Едва ли ще сбъркам, ако кажа, 
че Желен е едно от най-
популярните “живи места” в 
България. Мястото се намира на 
40км. от София, над Своге. Пътят 
с кола отнема около час. 

В Желен има множество “живи места”. Първото и 
най-популярното е на Филип, но там са и Даниел, 
Слав, Кирил, Камен, Йън и Катриона от Ирландия 
(двамата поставят началото на български клон на WWOOF 
(Willing Workers on Organic Farms) - децентрализирана 
мрежа от биоферми по целия свят),  както и други, с 
които за съжаление не успях да се видя. До някои от 
местата стигаш с кола, до други само с джип, до 
трети само пеша.  

 
 

 ФИЛИП - “ТРИНОГА” 

Местонахождение: с. Желен, местността “Черни камък” 

Име: ТРИНОГА 

Телефони за контакт: 0885 050565 Филип 

Е-мейли за контакт: smokini2000@yahoo.com 

Фейсбук 
контакти: https://www.facebook.com/trinoga.ecobulgaria?fre
f=ts 

Уеб сайт: http://www.trinogabg.org 

 
Много често, когато си говоря с някого за живите 
места, ме питат познавам ли Филип. Познавам го от 
2012г., когато се запознахме на Беглика. До сега не 
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бях ходила на мястото му, въпреки, че много бях 
чувала за него. Оказа се, че той вероятно е най-
известният представител на тази идея и начин на 
живот. В което няма нищо чудно - Филип живее там 
от 2005г., харизматичен и обаятелен, лесно можете 
да намерите журналистически репортажи с 
неговото участие, пък и най-много доброволци на 
година минават именно през неговото място. 

Филип е на 32 години, по образование е биолог, не 
е семеен, но има 5 годишна дъщеря, която през 
лятото живее при него. Той живее целогодишно в 
мястото си и почти никога не е сам. Още през 2003г. 
напуска града, живее на екзотичен остров в 
Индийския океан, френски отвъдморски 
департамент Реюнион. Там е базирана Association 
des trois Salazes (Trinoga), която от 15 години се 
ръководи от Иън Уинклес (местните го наричат Папа 
Иън). През 2005г. се връща в България и заживява 
в родното село на баба си, а именно - Желен. 

Организацията на Филип се казва “Тринога”  и има 
изключително добре поддържан сайт с актуална 
информация. На сайтът му, можете да прочетете 
устава на организацията, правилата на мястото, 
целите на сдружението, концепцията и възгледите, 
да разгледате снимки и да видите подробна карта, 
как се стига до мястото на Филип. 

Вече осем поредни години Филип прави летен събор 
на Желен - едноседмично приключение за всички 
интересуващи се, като датите всяка година се 
обявяват на сайта и във Фейсбук. Мястото посреща 
доброволци целогодишно, но преди да отидете там 
се свържете с Филип, за да се уговорите. 

Можеш да намериш Филип или в “Даскаловата 
къща”, която се намира в центъра и където е 
пермакултурната му градина, или по-често в 
местността “Черни камък”, която се намира на 3 км. 
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от центъра на селото. Най-често доброволците се 
настаняват в “Черни камък”. Там има интернет, 
централно електричество, вода вътре в къщата и 
външна тоалетна. Баня все още няма, но Филип 
сподели, че планира скоро да направи. Мобилните 
телефони имат обхват почти навсякъде, но има и 
“дупки”.  Къщите са кирпичени, храната е 
вегетарианска, място за палатки има. Ако не си с 
високопроходима кола, ще е най-разумно да 
изминеш въпросните 3 км. пеша. Ако си без кола 
има и по-пряк път. Слизаш от влака на спирка 
Церово и след 40 минути изкачване си там. 

Маршрута няма да го описвам, защото в сайта има 
карта, а и аз на няколко пъти щях да се изгубя, така 
че най-добре да замълча по този въпрос. В къщата 
има пералня и топла течаща вода в кухнята. Готви 
се или на газов котлон или на печка с дърва. 

В мястото на Филип се пребивава при доста ясни 
условия - дарение или труд. Има обявени правила и 
ясно заявени очаквания към гостите.  

Филип произвежда сладка, билкови сиропи и 
мехлеми с билки. Продуктите не са в големи 
количества и могат да бъдат закупени от тук: 
http://farmhopping.com/bg/ферми/BG/111      

Доста са нещата, от които се нуждаят “живите 
места” и тъй като това често са вещи непотребни в 
града, ще си позволя да ги изписвам за различните 
места, защото може да имаш точно това и да се 
чудиш, какво да го правиш. При Филип има нужда 
от: билбордове, дограма, вестници и картони, 
инструменти, цистерни за вода от 1 кубик, сушилки.  

Ако решиш да посетиш Филип носи си спален 
чували, челник или фенер, удобни обувки и дрехи и 
се отнеси сериозно към количеството багаж в 
раницата си, защото три километра пеша могат да 
бъдат прекрасна разходка или обратното - често 
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това зависи от тежестта на гърба ти. Всъщност 
съветите за багажа са валидни за почти всички 
“живи места”. 

Не ми се иска да преразказвам или копирам 
информацията от сайта на Филип, така че, ако 
мястото те интересува най-добре разгледай сайта 
му: http://www.trinogabg.org 

Предвид популярността на Филип, ако искаш да 
научиш повече за него и мястото му е достатъчно да 
напишеш в google “Филип, Желен, Тринога” и ще 
откриеш множество статии,  репортажи, лекции и 
интервюта. 

 
 ДАНИЕЛ - “Чудна работа” 

Местонахождение: с. Желен, махала Сивил 

Име: “Чудна работа” 

Телефон: 0878406777 Дани 

мейл: chudnarabota@yahoo.com 

ФБ страница: https://www.facebook.com/pages/Chudna-
Rabota/165979608275?fref=ts 

Е, ако си мислиш, че трите километра до Филип са 
били предизвикателство, значи все още не си бил 
при Даниел. Мястото на Дани, наречено “Чудна 
работа” си е автентична чудна работа. Не знам как 
се стига от центъра на Желен до Дани, защото аз 
стигнах до него от мястото на Филип, което съвсем 
не означава, че бих могла да повторя този преход. 
От Филип до Дани - още три километра, но вече 
наистина пеша, през едни чудни горски пътечки, 
осеяни с множество гъби, доста от тях отровни, но 
много красиви. Има един баир, после завиваш, 
после пак баир, пак завиваш, пак баир, май пак 
завиваш и когато видиш пред себе си поредния 
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наистина стръмен баир, за който си убеден, че в 
никакъв случай няма да го преодолееш, точно 
тогава, в подножието му, завиваш в ляво и когато 
всички пътеки свършат и вече си сигурен, че тук 
освен мечки и вълци няма нищо друго… Е, точно 
тогава стигаш до мястото на Дани. Голям двор, с 
огромен трон в него, разпънато типи, две малки 
спретнати кирпичени къщички, една вана на двора, 
кътче за сядане отвън. Мястото е подредено, чисто и 
спретнато. 

Преди тази ни среща не познавах Дани, но бях 
чувала за него все интересни неща. Различни хора 
през годините ми казваха, че трябва да се 
запознаем, защото той е много умен и начетен и със 
сигурност ще ни е интересно да се познаваме. 
Интересното е, че от никого не бях чула лоша дума 
за него или за мястото му. Което не е най-често 
срещаната ситуация. 

Даниел е психолог на 36 години, несемеен, без 
деца. Още през 2001г. той тръгва “по пътя”. В 
продължение на 6 години обикаля България “на 
стоп” и е склонен да вижда България като един 
голям апартамент с множество стаи наречени 
Бургас, Варна, Пловдив…  През 2007 година намира 
и купува мястото си в Желен и когато приятелите му 
разбират, че вечният пътешественик най-накрая е 
уседнал, възкликват: “чудна работа!”. Така и 
възниква името на мястото му. 

С огромна изненада научих, че през мястото на 
Дани минават 300-600 човека на година. Някой от 
тях идват за ден-два, други остават и за месеци. 
Малките кирпичени къщи са наистина малки. 
Всъщност, всяка от тях представлява една стая. В 
едната могат да спят 2-3 човека, а другата е личната 
на Дани, но и тя не може да побере повече от 2-3 
човека. В типи-то могат да спят 10-тина човека, а 
дворът е наистина голям и място за палатки има 
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много. Токът в мястото е от слънчев панел, вода има 
на двора, интернет - не. В мястото има няколко 
повдигнати лехи, но като цяло Дани предпочита 
минималното вмешателство в природата и не е 
земеделец. Гората и дърветата са това, което 
наистина го интересува. Както и отношенията 
между хората и най-вече тяхното качество. Има 
едно куче, което го следва навсякъде и двамата 
почти всеки ден слизат до центъра на Желен. От 
време на време пътува и до София, където понякога 
се снима в епизодични роли или реклами и така се 
издържа. Живее с наистина малко пари, но твърди, 
че нищо не му липсва (освен пералня). В малката си 
къщичка има много книги, а както стана ясно има и 
много приятели. Предпочита гостите му да носят 
хранителни продукти, а не да оставят пари, тъй като 
намира това са много по-устойчиво и разумно. 
Мечтае да възроди читалището в Желен, не 
произвежда нищо, което да продава или разменя, 
домът му е отворен за гости и приятели, дори и 
когато той не е там. Ако разгледате фейсбук 
страницата му, няма как да не ви направи 
впечатление, че Дани е активист, работи усилено за 
запазване на горите, спиране на незаконните сечи и 
като цяло за опазването на природата. Вярва в 
минимализирането на потребностите и 
необходимостите. Дали поради голямата 
отдалеченост от селото, дали поради дълбоките 
сини очи на Дани, дали защото в двора има трон или 
заради ваната на дърва сложена под купол, но 
когато видиш това място, някак си от вътре ти идва 
да кажеш “Хм…Чудна работа”. Мястото на Дани е 
едно от малкото места, откъдето като си тръгнеш 
имаш чувството че за малко си бил в друга реалност, 
на друга планета. Ако можех да го намеря отново, 
със сигурност бих се върнала там. 
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 КИРИЛ - “Творческа работилница Хронотрон” 

Местонахождение: с. Желен,  Местност Генино валог 
Име: “Творческа работилница Хронотрон” 

мейл: kg_burda@abv.bg 

ФБ страница: https://www.facebook.com/burda.chronotron  

 

Мястото на Кирил е само на 10-тина минутки пеша 
от това на Филип. Познавах Кирил от Беглика, а и 
няколко пъти се бяхме срещали в “Аделанте” в 
София. Знаех, че има място в Желен, бяхме 
приятели във Фейсбук, но не знаех нищо повече. 

Кирил е на 50 години, завършил е биология, 
разведен е и има голям син. Научил е за Желен от д-
р Димитър Пашкулев (Филип работи заедно с него 
за мехлемите) и през 2007/2008г. си е купил 
мястото. Кирил е “странна птица”. Не съм сигурна, 
че винаги разбирах това което ми говореше, тъй 
като в разговорът ни често се промъкваха думи като 
“евристика”, “психотроника”, а и мисълта му често 
прескачаше от тема в тема, което ми беше трудно за 
проследяване. За да избере алтернативен начин на 
живот е бил провокиран от поредицата “Звънтящите 
кедри на Русия” на Вл. Мегре и от филма 
“Изгубеният хоризонт” на Франк Капра. Признавам 
си, че не бях гледала този шедьовър на киното от 
1937г., което беше пропуск, който бързо запълних, 
когато се оказах със стабилен интернет. В мястото 
на Кирил има една почти готова нова къща, която 
все още има нужда от довършване. В нея, освен 
хола, спалнята и кухнята, е предвидено да има баня 
и вътрешна компостна тоалетна. Къщата ще бъде 
със зелен покрив - хидроизолациите са нанесени 
вече. Към момента на изписване на този текст, 
къщата все още не е готова за обитаване. Кирил 
живее във фургон, банята му е външна, токът е от 
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слънчев панел, а интернетът е слаб. Земеделието в 
момента не е приоритет, но в мястото има няколко 
повдигнати лехи. Животни не гледа и живее там 
почти целогодишно. Приема доброволци, но към 
момента на моето гостуване, във фургона нямаше 
място за втори човек. Кирил мечтае за “Еко-дом, 
място за срещи на творци, клуб за сътрудничество и 
сътворчество”. Има нужда от различни строителни 
материали и от мебели за обзавеждане. Не 
произвежда и не продава нищо. Живее с малко 
пари, но е щастлив, че е избрал този начин на 
живот, защото той му помага да прилага на 
практика теоретичните знания. 

 
 

 Камен и Ивайла 

Местонахождение: Желен – долната махала, под магазина 

Име: Камен и Ива 

Телефон: 0885504746 

 

За Камен и Ива не бях чувала нищо, но докато 
бяхме в “Даскаловата къща”, Филип ме запозна с 
Камен. Точно този ден Ива беше в София, така че с 
нея не успях да се запозная. 

Камен и Ива са на по 39 години. Той е архитект, а тя 
фармацевт. Живеят заедно от 22 години. През 2009 
година избират и купуват мястото си в Желен. То се 
намира много близо до центъра на селото. Избрали 
са Желен, защото отговаря на критериите им 
мястото да е близо до София и да може да се стига 
до него с влак. Били са провокирани от желание да 
избягат от градският стрес и да имат по-близък 
досег с природата. Купуват стара къща с декар двор. 
Имат план да направят основен ремонт на старата 
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къща, която в момента има две обитаеми стаи и 
външна баня. Междувременно са направили в 
двора нова “барака”, за да могат да живеят в нея 
докато трае ремонта. Изписвам бараката в кавички, 
защото е нова, чиста, светла, топлоизолирана и 
красива. При Камен и Ива всичко е чисто и 
подредено, дворът им също е красиво аранжиран с 
повдигнати лехи, много цветя и билки. Тоалетната е 
външна, компостна и сепарираща. Досега не са 
зимували там, но тази зима смятат да го направят и 
в най-скоро време да заживеят в мястото си 
постоянно. Електричеството е централно, водата - 
също, интернет има, боклукът се събира разделно. 
Камен има проект за прихващане на дъждовната 
вода от улицата и изграждане на система от езера с 
цел напояване на градините. Дъждовната вода се 
събира с бидони.  

Не произвеждат и не продават нищо. И двамата се 
издържат с градската си работа. Досега не са 
приемали доброволци и разглеждат мястото си по-
скоро като “личен проект”, но Камен сподели, че би 
искал мястото им да участва в мрежата “Живи 
места” и се надява по-натам да има възможност да 
посреща и доброволци. 

 
 

 

Йън и Катрин също са в Желен, но с тях не успях да 
се видя. Мястото им е близо до мястото на Филип в 
горната махала. Техният сайт е: 
www.wwoofbulgaria.org 

В Желен, близо до “Даскаловата къща” е и мястото 
на Слав. Въпреки няколкочасовите ни разговори не 
успях да разбера със сигурност дали Слав иска или 
не иска да бъде част от Мрежата “Живи места”. Не 
успях да видя мястото му и не съм сигурна дали в 
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момента приема доброволци и при какви условия. 
Слав е изключително умно момче, с критично 
мислене и поглед “от високо”. Разговорите с него са 
приятни, провокативни и интересни. Вероятно при 
друга наша среща бих имала сили да разбера 
повече, но при това ми посещение имах много 
срещи и разговори и провокациите малко ме 
измориха. Старият сайт на Слав: 
http://artecolonia.ucoz.org/ 

 
В Желен има и други “живи места”, които не успях да 
посетя, така че, ако ти знаеш нещо за тях и имаш 
кратка история/разказ, ако искаш ми ги прати, а аз ще 
ги включа в настоящия пътеводител. Специални 
благодарности на Филип, че ме приюти, разходи, 
нахрани и най-вече, че ме свърза с хората от Желен и 
организира срещите ми. Благодаря! 
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 ЗЕМЕН 

Местонахождение: гр. Земен, Царева махала 

Име: Цветомир (Томи) 

Телефон: 0897746120 

мейл: tzvetomirmr@yahoo.co.uk 

ФБ страница: https://www.facebook.com/tommy.ivanov.58 

 
От София до Земен са 72км. и с 
кола се стига за час, час и малко. 
Мястото на Томи (Цветомир) е в 
Царева махала, което съвсем не е в 
града Земен и ако отиваш там за 
пръв път е добре да си уредиш 

среща с Томи някъде в града, за да стигнете заедно до 
въпросната махала. С джип е проходимо, а в 
зависимост от времето (и шофьорските ти умения) 
сигурно е възможно и с кола да се качиш. Моли се в 
този момент да не слиза някой с кола, защото пътят е 
тесен и има доста участъци, в които е практически 
невъзможно разминаване на две коли. Вероятността 
това да се случи е доста малка, тъй като в Царева 
махала живеят Томи и майка му и от време на време в 
съседна къща идва един човек. Махалата е 
обезлюдена (както много от махалите ни) и това ѝ 
придава особен чар.  
Томи е на 38 години, завършил е “Приложна 
лингвистика”, несемеен е и няма деца. Избрал е 
мястото през пролетта на 2010 и оттогава досега 
живее там почти целогодишно. С него се запознахме 
през 2012г. на Беглика, когато заедно с Филип от 
Желен и Вал Тодоров (режисьорът на филма 
„България, тази вечна ерес“) направихме “кръгче” и 
опит да съберем живеещите по този начин и да 
обсъдим бъдещите си контакти. Това е и кръгчето, от 
което се “роди” фейсбук групата, наброяваща в 
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момента над 2900 човека. Преди да избере мястото си, 
Томи е обикалял из други “живи места”. След това 
случайно е открил и познал мястото си и го е купил. 
Целта му е създаване на общност от съмишленици и 
ако има нещо, което го прави малко тъжен, това е 
фактът, че вече 4-та година съмишленици няма. 
Томи е бил EVC доброволец. Живял е дълго в Уелс и 
една година в Того. Бил е и в Германия. В Германия е 
работил като резач на дървета, а в Того ги е садил. В 
Уелс е участвал в проект за изграждане на кръгла 
къща от естествени материали със зелен покрив. През 
2009 се е прибрал в България. Интересува се от 
строителство с естествени материали, общности и 
живот в общности.  
Два месеца в годината живее извън България, 
работейки на един фестивал на съвременното 
изкуство. Бил е и преподавател по английски език в 
НБУ. Това са основните му източници на доходи. 
Изкараните пари ги инвестира в мястото си и за 
времето прекарано в Земен е свършил много работа. 
Основната къща е ремонтирана и чиста. Има вътрешна 
баня с топла течаща вода. В момента прави ремонт на 
бившето мазе на къщата, като предвижда там да има 
голяма трапезария и кухня. Ремонтът е почти 
привършен. В мястото му има още две постройки - 
едната е изцяло ремонтирана и обзаведена и 
представлява нещо като “къща за гости”, а другата в 
момента се ремонтира. Много от нещата Томи си прави 
сам, работейки с дърво, глина, кал и колкото се може 
повече естествени материали. Практикува 
пермаземеделие и градината му е впечатляваща. От 
миналата година си е инсталирал и капково 
напояване. Токът и водата са централни, има добър 
интернет. Тоалетната е външна компостна. Условията 
там са прекрасни - всичко е чисто и добре 
поддържано, а от Томи можете да научите много неща. 
Досега е работил предимно с доброволци от WWOОF, 
но иска занапред да работи повече с български 
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доброволци. Планира да си засади лозе, а когато 
бяхме при него се учеше да прави вино. Има изградена 
концепция и визия за екоселище, която предстои да 
бъде изписана и разпространена. Мечтае си мястото да 
се засели с повече хора - съмишленици и заедно да 
организират различни културни събития, както и 
фестивал. 
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  ВЛАХИ 

Според журналисти Влахи е 
мястото “с трима жители и 
четири организации”  

(http://novinar.bg/news/selo-vlahi---
trima-zhiteli-i-4-

organizatcii_NDYwNzs0.html). Което 
е вярно. Влахи се намира на 143км. от София и за 
около 2 часа си там, ако си с кола. Мястото е 
уникално и най-сърдечно препоръчвам да бъде 
видяно. 

За Сидер и Елена, за техните мечки, вълци, овце, 
кози и кучета можеш да прочететеш тук: 
http://www.monitor.bg/article?id=88534 и да изгледаш 
репортаж тук: http://tv7.bg/Добро-утро-България-
/Художник-замени-четката-с-
животновъдство_l.102_i.10108446.html#.VDZWsr5c0UUhttp:
//e-vestnik.bg/20153 

По време на моя престой във Влахи не успях да се 
видя със Сидер. Запознах се само с майка му, видях 
част от животните и направих малко снимки. Сидер 
е много зает с животните и трудно може да бъде 
засечен из селото или в къщата му. Сидер и Елена са 
представителите на две от четирите организации 
във Влахи. 

Третата е на Фондация “Училище за природата”, 
която се грижи за бившето училище в селото. 
Докато бяхме там, течаха последни дейности по 
ремонта и обзавеждането. В момента училището 
разполага с напълно изградени два етажа, отоплява 
се локално и е оборудвано да посрещне малки и 
средни групи. Първият етаж разполага със: столова 
с кухненски бокс (25 човека), офисно помещение и 
семинарна зала (20 човека), оборудвана с 
мултимедия и екран. На вторият етаж има: спално 
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помещение (14 легла), дневна (с възможност за 
допълнително настаняване), библиотека и 
вътрешна баня с тоалетна В двора има изградени: 
две компостни тоалетни и два соларни душа. 

Тъй като сградата беше пълна с работници, не беше 
много удобно да се застояваме, пък и в този ден 
нямаше как да се срещнем с представител на 
Фондацията. Те обаче имат доста подреден и 
прегледен сайт, така че винаги можеш да се 
информираш за дейностите им, както и да 
разгледаш снимките, тук: http://vlahi.org или да ги 
намериш във ФБ: 
https://www.facebook.com/VlahiNatureSchool 

 
 

 
 ИВАН И ЖАСМИНА - Център “Шаралия” 

  
Местонахождение: с. Влахи 

Име: център “Шаралия”  

Телефон: : 0887202104 

мейл:  centur.sharalia@gmail.com 

ФБ страница: https://www.facebook.com/Center.Sharalia?ref=hl 

Web site: http://centursharalia.wix.com/vlahi  

 
С Иван и Жасмина се запознах за първи път при 
това ми посещение във Влахи. Бях разглеждала 
само страницата им във Фейсбук и не знаех нищо 
повече за тях. Всеки път, когато отивах някъде, 
където не познавах никого се притеснявах. Дали 
ще върви лесно разговора, дали ще има условия 
да остана за нощувка, дали ще ми се доверят, дали 
ще са приказливи или мълчаливи, дали ще са 
скептични към идеята за мрежата и към мен 
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самата… Това, предполагам, е обичайно и едва ли 
всеки друг на мое място не би се чувствал 
подобно. Е, когато се озовахме в Шаралия и се 
здрависахме с Иван, а малко по-късно и с 
Жасмина, си отдъхнах наистина. Освен, че 
мястото им е като оазис - зелено, красиво и с 
много успокояващо послание, те са толкова 
естествени и приятни, че веднага започваш да се 
чувстваш като у дома си. Странно ми беше да 
попадна сред толкова зеленина в края на 
октомври. Разбира се, че си имаше причина за 
това - система за пречистване на сивите води от 
къщата, върху нея засадена тръстика, която беше 
много висока и все още много зелена. Освен това 
в двора има изградена аквапоник система - с 
езерце и “легла”, в които имаше домати за 
салатата ни. Иван е на 54 години, а Жасмина на 
30. Имат си и дъщеря - Косара на 2 години и 
половина. Тримата си живеят там постоянно и 
целогодишно. 
След покорените върхове, след Непал по стъпките 
на Мулдашев и след центъра на София, Иван 
купува мястото във Влахи през 2008г., построява 
пасивна двуетажна къща, изгражда затворена 
енергийна система и започва да прави аквапоник 
система. В двора има и голяма лятна кухня с 
красив и просторен навес. Условията за 
настаняване са отлични. Къщите са удобни, чисти 
и красиви. Иван и Жасмина се интересуват и 
прилагат принципи от перма- и биодинамично 
земеделие. Боклука се събира разделно, сивата 
вода се пречиства изцяло, а от Жасмина можеш да 
се научиш как да си правиш домашни перилни и 
почистващи препарати. В мястото има вътрешна 
баня и вътрешна компостна тоалетна, както и две 
външни. Интернетът е само с флашка и сигнала не 
е много добър. Сдружение „Въображение”, на 
което Иван и Жасмина са членове провежда 
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разнообразни събития и инициативи свързани с 
устойчиви практики в центъра, като датите 
обявяват във фейсбук страницата си. Отворени са 
за доброволчески дейности и всяка външна помощ 
е от полза тях. Ако можеш да пишеш и/или 
координираш проекти, помощта ти също би могла 
да е изключително полезна за тях. На място 
винаги има с какво да помогнеш и винаги има 
какво да научиш. Центърът предлага комфортни 
условия за провеждане на различни събития с 
капацитет 10-12 човека. Предвид системата за 
пречистване на сивата вода, не е подходящо да се 
използват популярните козметики, пасти за зъби, 
сапуни и шампоани. Преди да отидеш там, 
попитай какво да носиш. 
С Иван, Жасмина и Косара прекарахме само един 
ден заедно, а когато дойде време да си тръгваме, 
не ни се тръгваше. Зеленината, спокойствието, 
тишината, гостоприемността, хилядите неща, 
които можеш да научиш от тях са нещата, заради 
което аз лично ще се връщам във Влахи. А ако се 
чудиш, как точно да ги намериш - много е лесно. 
Стигаш до центъра на Влахи, подминаваш 
църквата, паркираш в дясно и се оглеждаш за 
перка. Те са Там. 
Един техен клип от 2011: 
https://www.youtube.com/watch?v=sPE0KLtNJgI#
t=47 
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  ЖИВО СЕЛО 

Име: Живо село 

Телефон: 0887627897 

мейл: : zhivoselo@gmail.com 

ФБ страница: https://www.facebook.com/zhivoselo 

Уеб сайт: http://zhivoselo.blogspot.com 

 

Някъде там из региона се намира 
и мястото на Илия и Мария. 
Нарекли са проекта си “Живо 
село”. За точен адрес ще трябва 
да се чуете с тях. Мястото им се 
намира в селото и до къщата им 

има достъп с автомобил. Илия и Мария живеят 
заедно с двете си деца Аро и бебе Яна и с техен 
приятел - Боян. Когато ги посетих Боян не беше там, 
а те тъкмо се бяха върнали от чужбина. Не успяхме 
да останем заедно повече от няколко часа, тъй като 
в къщата имаше ремонт и гости. Илия е на 32 и е 
инженер, а Мария е на 34 и по образование е 
математик. Купуват къщата и земята през 2010г., 
правят ремонти, след това заминават за чужбина, 
където са учили и живели, за да си организират 
окончателното прибиране в България и през 2014-
та се прибират в “Живо село”. За тях пътят към тази 
идея минава през холистичното лечение, 
здравословният начин на живот и китайската 
медицина. Бил Молисън и Фукуока също изиграват 
роля. Мечтата им е да направят център за 
здравословен начин на живот и да изградят модел 
за устойчиви практики и отношения. Интересуват се 
от рециклиране на всякакви материали и голяма 
част от ремонта на къщата се прави именно чрез 
рециклиране. Електричеството и водата са от 
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централно захранване, тоалетната и банята са 
вътрешни, интернет има. Имат и овощна и 
зеленчукова градина, като земеделските практики 
за пермакултурни. Мария и Иван са били 
вегетарианци, вегани и суровоядци, а сега вярват в 
силата на локалната, чиста храна и са толерантни 
към всякакви хранителни режими. През тяхното 
място минават доста доброволци, условията са 
добри, но с цел поддържане на добри 
междусъседски отношения с хората от селото, 
предпочитат да контролират посещенията и затова е 
важно името на селото да не се обявява. Мислили са 
и имат изградена визия-модел за българско 
екоселище. Надяват се постепенно в селото да се 
заселят техни съмишленици и заедно да работят за 
целите, които резюмирани биха звучали така: 
“Устойчиво развитие, кооперативна работа, чиста 
храна, елиминиране на отпадъците, локални 
търговски отношения.” 

Хубаво е, когато срещнеш млади, усмихнати 
българи, които са взели от Канада добро 
образование, а след това са решили да се върнат и 
да отгледат децата си в България. Понякога пътят 
към селото минава през София или Бургас, 
понякога през Лондон и Париж, понякога през 
Америките. Топло е, когато видиш как този път 
връща в България младите ни хора, които избират 
тук да отгледат децата си и тук да работят за мечтите 
си. 

На блога изписан по-горе можете да намерите още 
много информация за целите, мечтите, резултатите, 
както и списък с нещата от които “Живо село” има 
нужда. 
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  ГУДЕВИЦА - “БЪДЕЩЕ СЕГА” 

Местонахождение: Гудевица 

Име: Народно Читалище “Бъдеще сега” 

Телефон: : 0878 55 85 76 

мейл:  home@gudevica.org 

ФБ страница: https://www.facebook.com/nc.future.now.2006 

сайт: http://gudevica.org/ 

 

Гудевица е най-известна с три 
неща: това е мястото, където е 
учила Валя Балканска (родом е 
от съседна махала), това е 
мястото, което провокира Георги 
Бърдаров да напише  разказа 

“За петата ракия или колко е хубав животът” 
(http://www.public-
republic.com/magazine/2013/05/105589.php), това е 
мястото, където през 2006г. един младеж купува 
читалището и го прави… читалище! 

На 280км. от София и около 4 часа с кола стигаш 
първо до Арда. Оттам по едно мостче и след 
километър, ако не се отклоняваш от пътя и вървиш 
нагоре и по-скоро надясно, пътят свършва при едни 
гаражи. Оттам пеша и отново нагоре, след един, два 
преодолими баира се оказваш на “бърчината”. А 
там… Там е и изгрева и залеза, и Млечния път и 
падащите звезди, и красивите родопски гледки и 
прекрасните родопски хора. Там си у дома. 

През 2006г., Теодор Василев купува сградата на 
читалището, което преди е било  училището на 
Гудевица, после е станало читалище, а после е 
стояло празно и тихо. Оттогава до сега през 



 

  43 
 

Читалището са минали много хора. Случили са се 
семинари, работилници, образователни детски и 
младежки лагери, доброволчески лагери, курсове 
за обучители и инструктори. Организацията работи 
и по европейски проекти, което позволява много 
деца и младежи да се възползват от възможността 
да посетят Гудевица без това да представлява 
финансова тежест за тях. Ако се интересуваш от 
теми като: устойчиво развитие, строителство с 
естествени материали, билки и пермаземеделие, 
управление на сиви и черни води, отговорна 
консумация и социална отговорност, неформално 
учене и преподаване, учене чрез игра и учене чрез 
преживяване…  значи Гудевица е твоето място. Ако 
обичаш да рисуваш, да правиш театър, да седиш 
край огъня, да покоряваш върхове, да търсиш 
извори на реки, да готвиш, да споделяш… значи 
Гудевица е твоето място. 

Сградата на читалището е почти 200кв.м. и в нея 
има голяма кухня и сцена, голяма класна стая, 
спалня за 10-тина човека и просторна библиотека. 
От скоро организацията разполага и със съседна 
къща, в която вече има изградени две вътрешни 
бани с тоалетни, две самостоятелни спални и 
голямо спално помещение за 12 - 16 човека. 
Къщата е със самостоятелна кухня. Мястото има и 
външна баня и тоалетна. Електричеството е 
централно, а топлата вода е от слънчев панел и от 
бойлери. Интернета е от флашка, а мобилните 
оператори са с различно ниво на покритие. Най-
добре си смени режима на телефона на “ръчно 
избиране на оператор”, защото Гърция е зад ъгъла и 
гръцките оператори могат и да те прихванат. 
Боклукът се събира разделно, храната е 
вегетарианска и изключително вкусна, а на мястото 
има и “допълнителни упътвания”, които ще ти 
помогнат да се почувстваш като у дома си за по-
малко от 5 минути. 



 

  44 
 

През лятото на 2014г., заедно с момчетата от АСЕМ 
(Асоциация за строителство с естествени 
материали), както и с помощта на много 
доброволци, покривът на читалището беше основно 
ремонтиран. Предстои подмяна на дограма и 
измазване на стени. 

От 2014г. организацията стопанисва и няколко 
декара в с. Герман (до София) и там планира да 
направи “Споделена градинка”. Целта е “земята да 
се обработва пермакултурно, да се направят лехи и 
да се засадят различни зеленчуци, да използваме 
мястото за учене, да работим заедно, да се грижим 
за засятото, да споделим плодовете на труда ни и да 
можем да се събираме по-често”. Информация за 
различните събития там, можеш да намериш в 
групата на гудевишките добротворци: 
https://www.facebook.com/groups/352002051592287/ 

Ако решиш да посетиш Гудевица, разгледай 
календара на дейностите за годината в сайта на 
“Бъдеще сега” и попълни съответната форма за 
записване. Това е много важно, тъй като 
посещенията не биха били подходящи, ако в този 
момент се провежда лагер или специфично 
обучение, за което не си регистриран. Мястото 
разполага с палатки и спални чували, но в 
зависимост от броя на хората, може и да се наложи 
да си носиш свои. Към всяко събитие има прикрепен 
списък с нещата, които е добре да си носиш. Вземи 
предвид, че Гудевица е на 1100м.надморска 
височина и си носи дебели дрехи, както и силни 
слънцезащити. Най-важното е да не забравиш да 
вземеш детето в себе си, усмивката си и желанието 
си за творчество. 
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  КИСЕЛЧОВО - “АРТ ЦЕНТЪР КИСЕЛЧОВО” 

Местонахождение: Горно Киселчово 

Име: “Арт център Киселчово” 

Телефон: : 087 7376595 ; 03036 5246  

ФБ страница: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D1%80%D1%
82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%87%D
0%BE%D0%B2%D0%BE/308303356008695?fref=ts 

 

Киселчово е село, което се 
намира близо до Гудевица. От 
Могилица един завой и след 
десетина километра си там. 
Важно е да не завиеш към Долно 
Киселчово, а да продължиш, 

защото мястото на Мона Чобан е в Горно Киселчово. 
Там пътят почти свършва на нещо като малък 
площад, продължаваш пеша нагоре и след около 5 
минутки виждаш в ляво две красиво ремонтирани 
къщи. Стигнал си. 

Мона Чобан е 46 годишна българска писателка, 
която от години живее в Париж, а от 2010 година - в 
Париж и Киселчово. През 2010г. в търсене на 
красиво място в България, Мона попада в Родопа 
планина и се влюбва в нея. Горно Киселчово е място 
без магазин, без обществена сграда, без каквото и 
да било, освен къщите на 20-тината човека 
останали в него. Там е тихо, красиво и вълшебно. 
Дори мобилните оператори са забравили тази 
махала. Вероятността да нямаш обхват на телефона 
си е много висока. Същото важи и за интернета. 
Което превръща престоя ти там в нещо много 
специално.  
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От 2010г. до сега Мона е купила две рушащи се 
къщи, които е успяла да превърне в два красиви, 
удобни и комфортни оазиса. Едната от къщите вече 
е собственост на руска писателка, а в другата е 
мястото, където се провеждат различни ателиета. 
През 2014г. Мона организира и направи три дневни 
ателиета за правене на сирене, на сапуни, за месене 
на хляб, фотографско ателие, творческо ателие, 
събрало писатели от България и Русия, ателие за 
правене на сладки и бонбони… Календарът ѝ за 
2015-та включва още много интересни 
предложения и инициативи. 

За условията мога само да кажа, че са перфектни. 
Всичко, за което се сетиш, плюс интериор 
включващ в себе си невероятно красиви мебели и 
детайли. Вътрешни бани с тоалетни, отопление с 
водна риза, топли и естествени материали и 
цветове. И не на последно място - домакинята, 
която дали защото е писател или просто ей така, 
разказва толкова увлекателно и интересно, че не ти 
се тръгва от там. 

Досега Мона не е работила с доброволци, но има 
намерение през 2015-та да направи в бившият 
магазин на площадчето обособен арт-център за 
художници, работа с керамика и прочее. 
Пространството не е много голямо, но ако се 
ремонтира, би могло да послужи и като място, 
където да се събират хората от селото и да не чакат 
зимата в снега за пенсиите си. И не само. В момента 
махалата няма обществено пространство, а това би 
могло да се промени, ако Мона успее с ремонта на 
бившия магазин. Този проект би бил възможен с 
помощта на доброволци и приятели, защото може и 
да си останал с впечатление, че понеже всичко е 
красиво и ремонтирано, Мона разполага с много 
пари. Всъщност, това съвсем не е така и много от 
нещата са направени с толкова малко пари, че 
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когато разбрах сумите ми се прииска човек като 
Мона да стане министър на финансите. Много е 
вероятно през 2015г. Мона да организира първите 
си доброволчески лагери в Киселчово, което ще 
бъде обявено във фейсбук страницата на арт 
центъра. 

Повечето събития там са тридневни - провеждат се 
от петък до неделя вечер - така че, ако искаш да си 
подариш време за и със себе си, заобиколен от 
родопска красота и необятно небе… воала! 
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  КРЪСТАТИЦА 

Местонахождение: с. Кръстатица, обл. Смолян 

Име: Еренджиковата къща 

Телефон: 0888 60 44 72 Надя 

мейл: erendgikovata_kashta@yahoo.com  

ФБ страница: 
https://www.facebook.com/erendgikovshouse?fref=ts 

Уеб сайт: www.krastatiza.rodenkrai.com 

 

Еренджиковата къща се намира 
в село Крьстатица. То е на 40км 
от град Смолян и курорта 
Пампорово и на 5км от 
балнеоложкия център село 
Баните.  

Защо тази къща за гости е част от “Живите места” и 
от обиколката? Собственичката на къщата я е 
регистрирала в сайта http://ekoselishta.koren.bg/. Не 
знаех нищо за мястото. След разменена 
кореспонденция и уговорка за среща, продължавах 
да не знам нищо. Видях, че става въпрос за къща за 
гости, но и в с.Ъглен ставаше въпрос за хостел, 
което не изключва мястото от живите места по 
никакъв начин. Бяхме наблизо и решихме да минем 
и от там. Сравнително късото разстояние от 
Киселчово до Кръстатица обаче се оказа най-
дългият и тежък преход от пътуването ни. Не 
защото до Кръстатица се стига трудно, а защото този 
път решихме да следваме указанията на CPS-а, 
което точно в този случаи се оказа неприятно и 
грешно решение. Благодарение на невярно 
подадени данни, за завършен, но всъщност 
незавършен път между две села, ние се озовахме в 
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наистина екстремна ситуация, чието преодоляване 
ни отне почти цял ден. Оказа се, че мога да 
шофирам по кози пътеки, което от една страна ме 
зарадва, а от друга спомогна за придобиването на 
още куп бели коси. От този преход научих три неща: 
не вярвай на табели за изградени пътища по 
европейски проекти, на които крайният срок е 
минал и би било логично да са завършени; не се 
предоверявай на CPS - а, защото той работи със 
зададени (очевидно неверни) данни; и гледай 
резервоара да ти е пълен. След часове истински 
offroad, след като посетихме и едно никому 
неизвестно призрачно село, което беше 
заобиколено от огромни (скоро изкопани) ями и 
ровове, след трениране на шофьорски умения, 
търпение и насилствен позитивизъм най-накрая 
успяхме да се измъкнем от капана и да стъпим на 
шосе. Кръстатица се оказа наблизо. Еренджиковата 
къща е класическа къща за гости, която 
функционира от 1990г. Собственичката - Надя е 
жена на 63 години, която сама е направила голяма 
част от ремонтите, а в момента превръща бившата 
плевня в “сенен хотел” по холандски образец. 
Мястото разполага с четири стаи за гости, механа-
трапезария, кухня, вътрешни бани и тоалетни, 
както и външна трапезария с барбекю. Има и малка 
детска площадка. Надя сподели, че се е 
регистрирала в сайта на живите места, тъй като 
винаги е приемала селският туризъм като кауза, а и 
защото предпочита да си избира гостите. Според 
мен, мястото би трябвало да е в каталог с къщи за 
гости и селски туризъм, а не в живите места, но след 
като го посетихме, го споделям и с теб. 
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 КОСОВО - “Раховица” 

Местонахождение: с. Косово, махала Раховица 

Име: Раховица 

Телефон: : 0888 83 83 97 

мейл:  info@rahovitza.org 

ФБ страница:  https://www.facebook.com/pages/Rahovitza-
Slow-Tech-Campus/222078507858092 

сайт:  

http://www.rahovitza.org  

http://zemnostroitelstvo.net 

 

 

За Варвара от Косово бях чувала 
много, а и преди година гледах 
една нейна работилница за 
строителство с глина на Беглика 
фест. Когато и където и да 
станеше дума за строителство с 

естествени материали, винаги се чуваха четири 
имена: Варвара от Косово, АСЕМ (Асоциация за 
строителство с естествени материали), Георги от 
Белоградчик и Сюзън от Хотница. Знаех, че Варвара 
е архитект и много исках да се запозная с нея и да 
видя мястото й. 

Косово се намира близо до Асеновград, но мястото 
на Варвара не е точно в Косово. До Косово не 
стигаш (освен ако не се объркаш като мен), а преди 
него се завива към махала Раховица. Мястото не е 
от най-лесните за откриване и ако не си с джип, по 
добре не се опитвай да стигнеш с колата си.  
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Мястото граничи с гората, а близо до него няма 
други къщи. Гледката е една от най-хубавите, която 
може да ти се случи. Къщите са изключително 
красиви и от пръв поглед си личи, че са правени от 
професионалисти. Много каменни зидове и глинени 
фасади можеш да видиш докато обикаляш из 
България. Тези в Раховица са най-красивите, които 
аз видях. 

Варвара и семейството ѝ (съпруг и три прекрасни 
деца) живеят основно в Холандия. През 2000-ната 
година купуват мястото, а през 2010-та разширяват 
и пътя до него. През годините са направили много 
ремонти и реконструкции и в момента там има две 
напълно обитаеми и комфортни къщи и бивша 
плевня, която планират да се превърне в 
обучителен център. 

Двете къщи са пример и да две различни 
концепции. Първата къща е реставрирана, като не 
са добавяни изолационни материали. Тя е каменна - 
отвътре и отвън, захранена е с ток на 12 волта, има 
камина в дневната, направена е вътрешна баня и 
тоалетна, а на втори етаж има четири спални. 
Според Варвара това решение е красиво, но не е 
функционално. Къщата се затопля по-бавно, 
изстива по-бързо и има нужда от повече ресурси, за 
да се отоплява през студените месеци. 

Втората къща е почти изцяло нова. Тя също е от 
камък, дърво и глина, но е и с изолация от 
естествени материали (5-сантиметрови рогозки). 
Електричеството е от слънчеви панели и има 220 
волта ток. Къщата е енергийно по-ефективна и по-
икономична, като в същото време е изключително 
красива. Тя е и с много по-големи прозорци, което я 
прави по-светла и просторна. От този линк 
(http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=305
17) можеш да научиш повече за технологията и 
материалите, както и да разгледаш снимки. 
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В парцела има и една голяма плевня, първият етаж 
от която в момента е склад за инструменти и 
работилница, а вторият етаж се ремонтира. Целта е 
мястото да стане обучителен център, където ще се 
провеждат различни семинари и работилници, 
където можеш да научиш много за строителството с 
естествени материали. 

Варвара е написала и книга на тази тема, която 
книга не се разпространява по книжарниците, но 
можеш да си я купиш на място. Книгата е написана 
разбираемо, подробно, съдържа ценни знания, има 
и снимки от различните етапи на строителството. 

В парцела има и външна сепарираща компостна 
тоалетна, чиято глинена мазилка е като от учебник. 
Докато бяхме там, имахме възможност да станем 
свидетели и на монтирането на 2-тонна каменна 
външна мивка, направена от един къс скала и 
представляваща нещо доста внушително и красиво. 

През пролетта и лятото Варвара организира 
работилници и доброволчески лагери. Датите се 
обявяват на сайта. Ако искаш да научиш как се 
работи с естествени материали, мисля, че мястото е 
Раховица. 
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 ГОРНОСЛАВ - “Веселата ферма в Родопите” 

Местонахождение: с. Горнослав 

Име: Веселата ферма в Родопите 

Телефон: : 088 962 2154 

мейл:  happywormfarm@gmail.com 

ФБ страница:  https://www.facebook.com/HappyWormFarm 

сайт: https://happywormfarm.wordpress.com/ 

 

 

Горнослав се намира на 13 км. от 
Асеновград. До мястото на 
Руслана, Димитър и Иван се 
стига по асфалтов път. Къщата 
им е в селото. Руслана и 
Димитър са семейство, а Иван е 

техен приятел. Намират селото и къщата в края на 
2011г., а от 2013г. си живеят там постоянно. Те са 
на по 33, 34 години, имат престижни и доходоносни 
професии, но са избрали да правят съвсем различни 
неща. Имат си ферма за биохумус и червен 
калифорнийски червей. Грижат се за около 7 
декара земя, в която отглеждат зеленчуци, билки и 
… джинджифил. Имат си и смокинови насаждения и 
лозе. Използват принципите на “натуралното 
земеделие”, т.е. принципите описани от Фукуока в 
“Революцията на една сламка”. От двора на къщата 
им се разкрива прекрасна гледка, а самата къща е с 
почти приключен ремонт. Съвсем скоро тя ще се 
превърне в хостел. Работят по европейски проекти, 
приемат доброволци и посрещат много приятели и 
гости. Произвеждат и продават различни 
зеленчуци, билки, джинджифил, биохумус, а на 
сайта им можете да видите и прекрасно 
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предложение на градински комплект за 
компостиране. Само за 15 минути научих толкова 
много неща за джинджифила и отглеждането му, 
колкото и не подозирах, че може да се научи. 
Руслана си “играе” с джинджифила от години. 
Изследвала го е при различни условия и е 
експериментирала. В момента са в процес на 
сертифициране на смокиновите насаждения. Пълни 
са с идеи и много енергия и знание. Докато бяхме в 
Горнослав, Димитър и Иван ги нямаше, така че 
успяхме да се запознаем само с Руслана. Мястото им 
посреща доброволци и от България и от Help 
Exchange. Условията са много добри. В интернет 
намерих подробна статия за тях и фермата им, а за 
да не преразказвам: http://agroplovdiv.bg/23735/. От 
следващият линк можеш да видиш и 5 минутен 
видео материал: http://tv7.bg/Добро-утро-България-
/Млади-бизнесмени-гледат-червеи-на-
село_l.102_i.10162250.html#.U55_0IZb91Y#.U55_0IZb91Y 

Много благодарим и за подарения джинджифил. 
Той се чувства добре и изглежда прекрасно. 
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 ПЕСОЧНИЦА - IT селото 

Местонахождение: с. Песочница  

Име: IT село 

Телефон: 0887 93 88 77  

ФБ страница: https://www.facebook.com/pages/ИТ-село-
Песочница/823907461010105?ref=ts&fref=ts 

Уеб сайт: http://itvillage.eu/ 

 

Песочница се намира на около 
100км. от София и пътуването 
дотам с кола отнема около час и 
половина. Десетина километра 
след Берковица има нови табели 
и със сигурност няма как да се 

изгубиш. До IT селото се стига по асфалтов път. Тъй 
като е възможно да не си чувал за идеята IT село ще 
разкажа малко. През 2014г. имаше обявен конкурс 
„Купи село, създай по-добро място за живеене в 
България“, който бе част от кампанията в 
социалните мрежи на „Купувайте повече български 
стоки“. Целта бе да се съберат на едно място идеи 
как БЪЛГАРСКОТО СЕЛО да стане по-различно и по-
привлекателно място за живеене. Идеята “IT Село” 
на Иван Куков спечели конкурса. Повече за идеята 
можете да прочетете тук: http://getdown.eu/ и тук: 
https://www.facebook.com/pages/ИТ-
село/197437733796069?ref=ts&fref=ts 

Няколко месеца по-късно в медийте се появиха 
няколко репортажа за първото ИТ село. Ето един от 
тях: http://btvnovinite.bg/video/videos/tazi-sutrin/parvoto-
it-selo-v-balgarija.html 

Лично на мен ми отне известно време, докато успея 
да намеря и да се свържа с хората от Песочница, тъй 
като се оказа, че това не са хората генерирали 
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идеята и спечелили конкурса, а други. Човекът 
инициирал първото ИТ село е адвокатът Даниел 
Каменов, а Песочница е селото на дядо му. Даниел е 
53 годишен адвокат от Берковица, с две големи 
деца - докато бяхме там се запознах с дъщеря му, 
която също е юрист. 

Планирахме посещението си в Песочница така че да 
съвпадне с едно много важно за селото събитие - 
първа служба в църквата от 50 години насам. Тази 
първа служба става възможна благодарение на 
доброволния труд на Даниел и неговите 
помощници. Те оправят пътя до църквата, 
ремонтират покрива, боядисват отвътре, оправят и 
пода. Кметицата на селото също помага. И така, 
посещението ни в Песочница започна с една 
внушителна църковна служба в препълнената 
църква и продължи с празненство в офиса на ИТ 
селото. 

Няколко думи за идеята: целта на проекта е хора 
работещи в ИТ сектора, които могат да работят от 
разстояние и пребиваването в града не е 
задължително условие, за да си вършат работата, 
да се заселят на село и да работят оттам. По този 
начин в западналите селски райони ще се влеят 
хора и пари. Никой не очаква от ИТ специалистите 
да си захвърлят компютрите и да се хванат за 
мотиките - напротив, очакването е те да продължат 
да работят това което умеят, а с изкараните пари да 
съживят местните икономики. Ако достатъчен брой 
хора се преместят, това предполага наличието на 
повече магазини, повече пазар за местни стоки и 
услуги, отваряне на детски градини и училища, 
повече инвестиции в инфраструктурата, както и 
повече работа за хората живеещи в селото, 
притежаващи занаятчийски и земеделски умения. 

Идеята, разбира се е прекрасна. Осъществяването 
ѝ, обаче, повдига множество въпроси: как да се 
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заселят програмистите, особено ако имат или 
планират да имат деца, когато към момента на 
заселването им алтернативите за училище и детска 
градина са в близък град, а не в селото където 
живеят, а качеството на образованието не може да 
се сравни с това на добрите училища в големите 
градове? Колко точно пари им трябват 
предварително, за да си купят имот и да го 
ремонтират? Могат ли да разчитат на стабилен 
интернет, ток и мобилни връзки? Как да се справят с 
кражбите на село? Не на последно място - как да 
тръгнат първите, като не знаят дали ще бъдат 
последвани от други и дали наистина мястото ще се 
превърне в селото на програмистите или ще си 
остане селото с един, двама програмисти? В търсене 
решение на горните въпроси, авторът на идеята за 
ИТ село Иван Куков и екипът му са избрали 
различна стратегия - те се опитват да съберат ядро 
от хора в градска среда, с които заедно да решат 
къде да се заселят, как ще живеят заедно, как ще 
решат въпросите с училището и т.н. Даниел в 
Песочница има друга стратегия: мястото е ясно, 
общо пространство вече има създадено, местната 
власт подкрепя проекта. Това са два коренно 
различни подхода към идеята. Времето ще покаже 
кой от двата подхода е по-успешен.  

Към момента в Песочница има един голям общ офис 
- около 200кв.м. (бивш хамбар) в който има 
работни места, няколко легла, тоалетни, кухня и 
камина. Има и обещание от кметицата за евтини 
(или безвъзмездни) общински земи. Има и 
подарени проекти за къщи от естествени материали. 
Селото си има и бариера, въпреки, че не съм 
сигурна дали все още е там, защото скоро прочетох, 
че общинските съветници са гласували “против” 
бариерата “поради незаконосъобразност”. 
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Заедно с Даниел в Песочница активно работи и 
Боби. Той е момчето, през чиито ръце минава 
голяма част от работата. Още няколко момчета от 
Берковица помагат. В селото има 16 човека 
постоянни жители и един нов заселник по проекта, 
но на него не му се е налагало да си купува къща, 
тъй като жена му е от това село. Даниел казва, че 
откакто за селото са се появили репортажи и статии, 
местите хора са вдигнали цените на имотите. Все 
пак идеята на кметицата за общинските земи 
продължава да е актуална. 

В мястото няма никакви специфични еко практики. 
Боклука не се събира разделно, имаше много 
пластмасови чаши и чинии за еднократна употреба, 
липсват компостни купчини, тоалетните не са 
компостни, токът и водата са от централната 
инфраструктура, а хамбара има нужда от нови 
прозорци и ремонт на покрива, за да се постигне по-
добра топлоизолация. В единият му край има 
голямо огнище, което поглъща много дърва без 
особен резултат в зимните месеци, тъй като 
пространството е много голямо и високо. Все пак, 
именно край това огнище седяхме на топло много 
часове. 

Имам известни съмнения, дали ИТ селото е част от 
“живите места”, доколкото всички те имат малко 
или много някакви еко практики свързани с 
устойчивост по отношение на ресурси, специфични 
хранителни практики и/ или изисквания по 
отношение на пушене и употреба на алкохол. От 
друга страна в идеята за ИТ село има много 
потенциал и предпоставка за високо ниво на 
устойчивост. Дали програмистите наистина живеят 
основно на чипс и кола предстои да разберем… 

Мястото има нужда от: кухненски печки и 
хладилници, 2 бр. телевизори, 2 бр. компютри-
високи параметри на конфигурацията,UPS, агрегат 
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за ток.  Приемат като дарение и книги. Приемат се и 
всякакви вещи, които са част от нормалния бит на 
човека. 

В сайта на първото ИТ село можеш да научиш 
повече за идеята, да разгледаш снимки и новини, да 
прочетеш и изгледаш журналистическите 
репортажи.  
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 ИЗВОС - “ОБИЧКОВЦИ” 

Местонахождение: местността Горен Крупец, близо до село 
Извос, Белоградчишко. 

Име: имение “Обичковци” 

Телефон: 0888 57 72 17 

мейл: dossikovska@boyden.com 

ФБ страница: 
https://www.facebook.com/ImenieObickovci?fref=ts 

 

До мястото на Георги и Даниела 
се стига малко по-трудно. Но кой 
е казал, че обичта се намира 
много лесно? Трудността е в това 
да ги намериш, иначе пътят е 
посипан с чакъл и всякакви коли 

имат достъп. Като тръгнеш към Белоградчик, малко 
преди него в ляво отбиваш за Извос и малко след 
това има десен завой, дето ако не го знаеш, може и 
да се объркаш. Намериш ли го, караш само направо 
и след малко си в “Обичковци”. Не можеш да 
сбъркаш къщата - като видиш една от най-хубавите 
къщи, която някога си виждал, която се слива с 
пейзажа, има зелен покрив и е заобиколена от 
цветя и билки, значи си стигнал. 

За първи път посетих това място през 2012г., когато 
къщата все още не беше завършена. Тогава се 
запознах и с Георги. Той е архитект, специализирал 
в строителството с естествени материали. Къщата е 
изградена от тухли, направени от глината 
извлечена от изкопа за основите.  

Както вече си забелязал, не обичам да 
преразказвам написани неща, пък и има 
журналисти, които са се справили добре в 
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репортажите си. Вярвам, че е важно да уважаваме 
и техният труд, затова повече можеш да научиш от 
тук: http://agronovinite.com/fermata-na-georgi-i-daniela-
lyubovta-v-imenie-obichkovtsi/ 

С Даниела се запознах в края на 2011г. и оттогава 
досега сме се виждали сравнително редовно. През 
2012-та тя си купи земя в землището на с. Ветринци, 
Ихтиманско, където няколко човека имат идея за 
създаване на еко селище. След това се запозна с 
Георги и любовта си каза думата. Оттогава досега 
Даниела е или в Обичковци, или в София, като и на 
двете места върши работа за трима. Това е нещо, 
което няма как да не ти направи впечатление като 
се запознаеш с нея - поддържа офиса в София, 
реставрира стари предмети, гледа овошки и 
зеленчуци, цветя и билки. Отглежда спелта и 
лимец. Прави сладка и ликьори. Готви вкусно. 
Мисли бързо и като цяло си е истинска фурия.  

Георги прави курсове за строителство с естествени 
материали, живее предимно в имението, помага във 
всичко на Даниела и е абсолютно единственият 
човек който видях по време на тази ми обиколка да 
намира време да си почива следобед. Уверено мога 
да кажа, че той е най-търпеливият и спокоен 
учител, с когото съм се срещала. Преди години, 
бавно и търпеливо, ме научи как да фугирам с 
глина, а резултата от постоянството му, можеш да 
видиш на колоната с часовника на първият етаж в 
къщата. Винаги когато се сетя се него се усмихвам и 
се сещам за дядо Коледа - уютен, мил, спокоен и 
усмихнат. 

Къщата им е удобна, комфортна, красива и 
романтична. Вътре е чисто и светло, никакви прави 
ъгли не ти спират погледа. Има вътрешна баня и 
тоалетна, както и външна компостна. През зимата е 
топло, а през лятото - прохладно. Електричеството е 
от слънчеви панели и вятърен генератор. 
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Дъждовната вода се събира. Боклука се хвърля 
разделно. 

Приемат доброволци, като в парцела си имат и един 
фургон и една каравана. Условията за 
изключително добри. Гледката на белоградчишките 
скали наоколо спира дъха. В “Обичковци” можеш 
да научиш много за пермаземеделието, за 
алтернативните източници на енергия и за 
строителството с естествени материали. Работа 
винаги има, така че няма да скучаеш. Ако си решил 
да опиташ как е “живота на село” и да разбереш 
дали това е твоето или не, мястото на Георги и Дани 
е идеално. Свържи се с тях и разбери кога и как 
можеш да ги посетиш. 

А тук можеш да изгледаш филм-лекция за мястото 
на Георги и Даниела: “Арх. Георги Георгиев - 
Екологична къща - независим дом в с. Извос - 
демонстрация” - 
https://www.youtube.com/watch?v=tnyJCbBzvYo 
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 КРЪСТЕВИЧ - “РАЙКОоп” 

Местонахождение: с. Кръстевич 

Име: “РАЙКОоп” 

Телефон: 0888977737 

мейл: orion28v@gmail.com 

ФБ страница: 
https://www.facebook.com/pages/%D0%A0%D0%B0%D0%
B9%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF/646307382128183?
sk=timeline 

 

Виждал ли си малки момченца 
деца как си играят с камиончета 
и тракторчета? Сигурно си. 
Както и аз. Е, представи си сега, 
големи момчета - мъже, чиито 
играчки са сменили само 

размера си. Добави към това и отговорно отношение 
към природата и желание за биоземеделие, 
споделящи и усмихнати сърца и ще получиш… ще 
получиш нещо което можеш да видиш в с. 
Кръстевич. 

На 150км. от София, близо до Стрелча се намира 
“мъжката комуна”. Това определение си е чисто 
мое, иначе момчетата от Кръстевич са се нарекли 
“РАЙКОоп”. Това е и единственото “живо място” в 
България, в което видях да живеят четири момчета. 
Когато се свързаха с мен ми казаха, че се занимават 
с “хайтек земеделие”, което очевидно беше 
симпатична закачка. Докато им гостувахме, 
успяхме да се запознаем с двама от тях, а другите в 
момента не бяха там. Краткото им описание във 
фейсбук гласи, че са “Мобилна Агро група”, а 
дългото пояснява: “В синхрон с принципите на 
биодинамичното земеделие и пермакултура 
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изграждаме и надграждаме нашия екип от ко-
творци с Природата :) Разчитайки фракталите 
сакрална геометрия работим с прости и полезни за 
всички страни методи и похвати, осигуряваме чиста 
среда за богата и чиста храна... в духа на 
споделянето и бартера предлагаме нашите знания, 
присъствие и техника на всички малки стопанства и 
отделни семейства решили да творят вместо само да 
ползват земята и нейните ресурси :) Работи се в 3 
главни направления : 

- ориентирани към Земята :първична обработка на 
запустели ниви и градини (целина), торене и 
мулчиране, подготовка и сеитба на ръка (най-вече 
на лимец), ЕМ–Фарминг пръскане със живи 
микроорганизми  

– ориентирани към производство на био–хумус: 
изграждане, зареждане и поддръжка на ферми за 
калифорнийски червеи, изработка на компостни 
системи и „Бокаши“ бактериални компостери 

– ресурсно ориентирани и инфраструктурни 
дейности: косене, балиране и транспорт на бали 
слама и сено, садене-вадене на овошки, 
изграждане на ограждения, разчистване на храсти 
и дръвчета вкл. раздробяване на стърготини, 
проектиране и строеж на поливни системи и 
дренажно-канализационни решения”. 

До тях се стига сравнително лесно, като само 
последните метри са кални и без път. След голямото 
стопанство в началото на селото свиваш в ляво и 
когато пътя свърши и видиш земеделски машини 
пред теб, значи си стигнал. Влади, Митко, Ники и 
Цветомир са на възраст от 30 до 40 години, т.е. 
средно аритметично 35. В селото обитават две 
пространства - една лична къща и една под наем. 
Наетата къща се използва главно за преспиване, а 
личната е нещо като “база”. Там, освен една стая-
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спалня е и кухнята, банята и една нова постройка - 
навес - сушилня. В парцела на “базата” има и 
каравана. Имат машини и техника за обработка на 
големи масиви земя, имат си и резачка на дървен 
материал (една машина която смила листа, съчки и 
прочее), имат си и компостна електрическа 
тоалетна и всякакви момчешки джаджи, които съм 
в състояние да изброя само по цветове, така че се 
отказвам. Обработват над 100 декара земя, като 
тенденцията е да се разширяват още. Отглеждат 
рози, лавандула, лимец, овес, ечемик, царевица, 
ягоди, картофи, нахут и фъстъци. Имат и много 
зеленчуци. Планират и овощна градина с ябълки и 
сини сливи. Имат си калифорнийски червеи и 
Микробна Ферма за ЕМ с капацитет 1000 литра 
концентрат. От 2015-та година смятат да отглеждат 
и шафран. Ще имат нужда от помощ при брането на 
етеричните култури и събирането на шафрана. 

Готвят прекрасно и здравословно и правят уникални 
сладка. Наскоро видях, че се появиха и на един от 
свободните фермерски пазари в София. Също 
наскоро научих, че  “мъжката комуна” вече не е 
само мъжка, а има и две момичета, както и още 
едно момче, което сваля средната аритметична 
възраст на около 30 години. 

Мястото приема доброволци, условията са много 
прилични. Има лесен достъп, ток и вода, интернета 
е малко слаб засега, има къде да се спи и има какво 
да се помогне. Единственото неудобство за мен 
беше, че докато бяхме там, тоалетната се намираше 
в къщата за спане, а банята в “базата” 
(разстоянието между тях е около 200 метра). 
Интересно решение, което обаче е в процес на 
ъпгрейд. 

Момчетата имат нужда от бензин, пералня и… хора. 
Навсякъде, където бях хората имаха нужда най-
вече от хора… 
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Докато бяхме там, нямаше как да не ми направи 
впечатление, че момчетата поддържаха мястото си 
доста спретнато. Освен че ни нахраниха с една от 
най-вкусните храни, която ни се случи по време на 
обиколката, подариха ни сладка и семена, за 
довиждане ни връчиха прекрасен току що опечен 
хляб от лимец, завит в бяла кърпа. Изводите 
оставям на теб, а аз… Аз никога няма да забравя 
този хляб и усмивките на играещите си момчета-
мъже. 
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  СТАРОСЕЛ 

Местонахождение: с. Старосел 

Телефон: 0885 52 54 64 Живко и 0895 45 48 89 Стойно 

мейл: pugguk@gmail.com  

ФБ страница: https://www.facebook.com/pages/Ракетна-
печка-Гамера/325181954304610?fref=ts 

Уеб сайт: https://rocketheatergamera.wordpress.com/ 

 
На 180км. от София и на 20км. от 
Хисаря се намира с. Старосел. 
Там, в землището на селото, три 
момчета планират да изградят 
своите “родови имения”. Тук ще 
се наложи да отворя една скоба, 

за тези които не разпознават това понятие. Другите 
могат да прескочат скобата. Тя е важна, тъй като по-
натам ще бъда и на други “живи места” 
представляващи “родови имения”. За да бъда 
максимално точна и обективна, ще използвам 
определенията, които се използват от хората 
самоопределящи мястото си като “родово имение”.  

Какво е това РОДОВО ИМЕНИЕ?   Къща с двор с 
размер от 10 декара, частна собственост на 
семейството и рода. Върху него се изгражда 
самоподдържаща се екосистема (гора, езеро, 
зеленчукова и плодна градина, поляна), 
включваща домашните и горските животни, по 
такъв начин, че срещу минимално вложени усилия 
от стопаните, тя им осигурява чиста, прясна храна, 
жива вода и пълен с етери въздух. Носи радост и 
здраве, запазва любовта в семействата, и води до 
независимост отменящите се социални, религиозни 
и политически системи за поколения напред. 
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Възпитанието на децата в тази среда развива 
максимално заложбите и дарованията, за да 
израснат мислещи и способни на щастие човеци. С 
всяка изминала година Родовото имение увеличава 
своята парична стойност, ставайки безценно за 
децата и внуците. 

Идеята? Този тип места са описани в книгите на 
руския автор Владимир Мегре "Звънтящите кедри 
на Русия". За да не бъда обвинена в пристрастност 
или липса на обективизъм, по тази тема 
предпочитам да дам линк към уикипедия: 
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%
D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0
%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5 

В интернет могат да бъдат намерени множество 
статии и репортажи за “анастасийци”. Те, разбира 
се, варират от пълно приемане до пълно отричане. 
Не знам какво е положението в Русия, тъй като 
нямам лични наблюдения, но за България мога да 
твърдя с абсолютна сигурност, че към днешна дата 
анастасийските селища не са секти и мисля, че няма 
шанс да се превърнат в такива. Живях една година в 
анастасийското селище в Странджа, без самата аз 
да съм анастасийка и затова си позволявам такава 
категоричност в изказа. Често ме питат, защо в 
България все още си нямаме екоселище? Отговор 
ще се опитам да дам в края на тази книга, но си 
мисля, че причината е същата поради която си 
нямаме и “секта”. Имам предвид такава - 
класическа, от онзи модел с догмата, гуруто и 
промиването. Иначе много от “живите места” през 
различни периоди са били определяни от 
журналисти или местни общности като “секти”, но 
те в същото време ги наричат и “луди, извънземни, 
откачалки, диваци” и прочее все в тая гама. Когато 
правиш нещо различно от обичайното и приетото за 
норма, съвсем естествено е да бъдеш неразбран от 
мнозинството. Това, което мога да твърдя със 
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сигурност, е че в България анастасийските селища 
не са секти. Не отговарят на нито един от 
общоприетите критерии за секта. В България има 
доста “родови имения”, като повечето от тях не са 
част от “селище”, а са единични, семейни проекти. 
В Старосел са се събрали три момчета, в Новогорци 
са две двойки, в Солник са три жени и едно младо 
семейство, в Странджа са най-много - около 6-8 
семейства. Останалите “родови имения” 
съществуват самостоятелно. Затварям скобата. 

Селището на Живко, Димитър и Стойно все още не 
съществува. Закупили са по 10декара земя, 
оградили са си местата, направили са езера и са 
започнали основите за първата къща. В момента 
двама от тях живеят в Хисаря, а третия в селска 
къща в Старосел. Именно това са момчетата, които 
произвеждат и продават “ракетни печки” 
(https://rocketheatergamera.wordpress.com/). 

Мястото за бъдещото селище се намира близо до 
язовир. До там се стига трудно, но това е типично за  
всички анастасийски селища. Продиктувано е от 
желанието да имаш минимум 10 декара, да има 
възможност и други хора да се заселят (т.е. нужен е 
окрупнен масив земя), да си далеч от 
индустриалното земеделие и от заводи и фабрики, 
да си сравнително отдалечен от шума на близкото 
село или град. За да стигнем до местата им се 
наложи да минем през река, през кал и огромни 
коловози. Този път предадох шофирането на едно 
от момчетата, защото не бях сигурна, че мога да се 
справя. Всъщност, те се справят и с обикновена 
кола, така че явно джипът не е задължителен, 
въпреки, че не препоръчвам опити в тази посока. 
Така или иначе, ако искаш да се видиш с тях, това 
най-вероятно би станало в Хисаря или в селото, а 
ако искаш да видиш местата им вероятно ще 
отидете заедно - едва ли би го намерил просто ей 
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така. Момчетата купуват земите си през 2011г., 
заграждат земите си и правят езера. Строителството 
на първата къща, която ще е общата къща - 
предстои. Единият от тях е женен с малко дете, а 
другите двама все още не са. Едно от големите 
предизвикателства при този вид проекти е да 
намериш половинка, която да е на  твоя акъл, да 
няма против да живее в полето, да е съгласна с 
известни лишения и най-вече да не държи много 
бързо да се сдобиете с баня и/или пералня. Това не 
са непреодолими пречки, ако мислиш и в тази 
посока, нито са задължителни за всички родови 
имения, но ми направи впечатление, че момчетата 
(почти навсякъде) не отдават голям приоритет на 
баните. Къпането сред природата очевидно може да 
става по много алтернативни и  романтични начини, 
но по нашите географски ширини рано или късно 
идва зимата, а на всеки 28 дни, ние момичетата 
имаме нужда от известно лично пространство, 
докато се къпем.  

Ако искаш да научиш повече за ракетните печки 
или да помогнеш в изграждането на първата къща в 
селището в Старосел, контактите са малко по-горе 
☺ 
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 Иван Вазово 

Местонахождение: с. Иван Вазово 

Име: Дом-Училище 

Телефон: 0886 10 29 59 Галя 

ФБ страница: 
https://www.facebook.com/galia.taneva.5?fref=ts 

 

В с. Иван Вазово гостувахме на 
две “живи места”. Селото се 
намира в община Калояново, 
област Пловдив. За Галя от Иван 
Вазово бях чувала отдавна, а за 
Надя чух съвсем наскоро. С Галя 

имахме уговорка да се чуем, когато се озовем на 
площада в селото, за да ни обясни как да я намерим, 
но се оказа, че тя е излязла забравяйки си телефона 
и се наложи да я търсим по изпитаният начин, т.е. с 
питане. Което доведе до интересни разговори с 
местните хора, които ни уведомиха, че тя е отишла 
до еди кого си и че вероятно престоят там ще и 
отнеме поне два часа. Тази информация ни я 
дадоха, след като се увериха, че търсим “онази 
Галя”, т.е. “набожната, от сектата, от онези дето 
пускаха едни филми и онази която скоро се 
подстрига”. По това описание, предположихме, че 
да, търсим точно тази Галя и се паркирахме през 
къщата й. Или поне пред това, което ние мислехме, 
че е нейната къща, което по-късно се оказа заблуда. 
След два часа безрезултатно чакане решихме да 
потърсим Надя - другото момиче, за което бях 
чувала, но нямахме неин телефон, адрес или 
каквото и да било. Така или иначе уговорката ни с 
Галя включваше, че тя ще ни запознае с Надя. 
Тръгнахме да обикаляме с колата из селото - ей 
така, време да минава и единственият човек с 
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когото се разминахме беше, разбира се, Надя. За 
село с около 200 постоянно живеещи жители, това 
си беше чист късмет. Нея я познах по снимка, която 
май бях виждала във фейсбук, пък и хората от 
“живите места”, като цяло могат да бъдат 
сравнително лесно разпознати на село. След като я 
спрях с безумният въпрос: “Извинявай, ама как ти е 
малкото име?” и получих отговорът на който се 
надявах, се оказахме на гости на Надя. 

През 2011-та Надя попада в Иван Вазово, запознава 
се с Джъстин, който вече е избрал да живее именно 
в това село и оттогава досега все си е там. Имат си и 
прекрасно момченце на година и половина. 
Занимават се с пермаземеделие, стремят се за 
живеят “със”, а не “от” природата, планират да си 
направят “хранителна горичка”. Къщата им е 
красива, чиста, с интересни рисунки, с вътрешна 
баня и тоалетна. Досега са били домакини главно на 
доброволци от Help Exchange.  

Докато гостувахме на Надя, Галя се свърза с нас и 
след малко бяхме при нея. Така и разбрах, че преди 
това сме седели пред друга къща. 

Къщата на Галя, от една страна е в селото, а от друга 
сякаш се намира в паралелно пространство. В нея 
влизаш, минавайки през мост над река, през един 
жив, зелен коридор от дървета и храсти. Мястото ѝ 
изглежда малко странно, но е много красиво. По 
някакъв начин ти навява идеята за 
самодостатъчност. Фасадите на къщата са 
изпълнени с надписи, в които идеята за 
сътворението, творчеството, красотата, любовта и 
осъзнаването са ключови. Такива надписи има и 
вътре в къщата.  

Галя е 35 годишна, завършила дизайн на облекло, 
облечена с красиви, цветни и удобни дрехи. На 
главата си има кърпа, а около нея има около 10-
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тина малки котенца. Скоро е махнала косата си и 
това обясняваше онези определения на съселяните. 
Поне в частта с прическата. В частта със “сектата” 
има друга история, която според мен е доста 
показателна: Сградата на читалището в селото е 
доста запазена, има и кино салон, но не се използва 
за нищо. Галя и Надя се уговарят с кмета да им даде 
ключа, като се надяват да превърнат читалището 
отново в работещо. Искат да прожектират филми, 
да правят театрални постановки за децата, да 
организират различни културни мероприятия. 
Съобщението на Надя във фейсбук е следното: 
“Днес на 10. 10. 2014 год. отворихме отново вратите 
на кино залата в с. Иван Вазово, прожектираха се 
филмите "Великата тайна на водата" и "Светът е 
голям и спасение дебне от всякъде", това ще става 
традиция 2 пъти в седмицата, а после и всеки ден с 
театри, танци, гимнастики, работилници, цирк и т. 
н., т. н. Супер браво :)))) Който има идеи за 
представления с деца e добре дошъл да ги сподели, 
защото това е нашата втора стъпка :))))) И Много 
Добре сте Дошли :)))))”. 

Можеш ли да се сетиш какво е станало след като 
няколко човека от селото гледат филма за водата?! 
Съвсем спонтанно, те определят нашите момичета 
като “набожни сектантки”. Изборът на филм, 
съвсем не е случаен. През селото минава река, а 
местните хора я използват като сметище. През 
годините Галя и доброволци често почистват реката, 
но много им се иска местните хора да оценят реката 
си и да спрат да я мислят като боклукчарник. Е, след 
тази прожекция, следваща не се знае дали и кога 
ще има, защото кмета си прибира ключа. 

Галя живее в Иван Вазово от 8 години. Преди това е 
търсила място из България, защото, както тя казва, 
винаги е знаела, че има нещо сбъркано в света ни. 
Накрая, по неведомите пътища на сънищата, тя 
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разбира, че трябва да се върне в селото и в къщата 
на баба си и дядо си и оттогава живее почти 
постоянно там. Има си зеленчукова пермакултурна 
градина, има си и десетина кошера с пчели, има и 
много място за настаняване на гости и доброволци. 
Условията са добри, в къщата има вътрешна баня и 
добър интернет. На двора има компостна 
сепарираща тоалетна. Мястото е добре подредено, с 
красиви акценти. Доброволците са добре дошли. 
Галя се нуждае от стара дограма и дървен материал, 
защото иска да превърне един голям наличен навес 
в обучителен център. Ако пък можеш да 
ремонтираш стари глинени пещи, там има една, 
която чака майстора си. 

Галя мечтае за екоселище и за свят, в който хората 
се оценяват по критерии различни от имането или 
нямането на вещи и/ или пари. През годините е 
имала много време да осмисли наистина ценните 
неща и е добър разказвач. И в този момент, когато 
се връщам към спомените си от посещението при 
Галя, не мога да се отърва от усещането, че за 
малко съм била на гости в някаква паралелна 
вселена, населена с някакви паралелни хора и че 
Иван Вазово и мястото на Галя са като вход към 
една друга възможност. На края на селото и не 
точно там… 
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  ПАВЕЛ БАНЯ - Happy Horses Estate 

Местонахождение: Павел Баня 

Име: Happy Horses Estate 

Телефон: 0888 247444 

мейл: happyhorsesestate@gmail.com 

ФБ страница: https://www.facebook.com/#!/pages/Happy-
Horses-Estate/388246674606921 

Уеб сайт: http://happyhorsesestate.blogspot.com/  

 

За Никола и Свилена, както и за 
техните щастливи коне е много 
вероятно да си чувал или чел. 
Освен с конете, те са популярни 
и с куполната си къща. В сайта 
си, по отношение на идеята те 

споделят: “В природата ни доведоха конете. 
Искахме да направим клуб по езда с бар и 
първоначално построихме купола за сеновал, после 
дойде идеята за кръгла конюшня, сетне ресторант и 
накрая се получи нещо като хижа в полето, която е 
и дом на семейството ни.” 

За пръв път се озовах под купола им през 2012-та 
година. Преди сегашното ми пътуване на там им бях 
гостувала три пъти, а през годините се виждахме за 
малко на Беглика фест. Бяхме и приятели във 
фейсбук, така че следях какво се случва при тях - 
събитията, лагерите, работилниците. 

Никола и Свилена откриват мястото си в началото на 
2009г. и оттогава до сега са свършили много работа. 
Обичайно живеят на мястото си постоянно и 
зимуват там, но тази зима са за малко по-дълго в 
София. Имат две прекрасни деца - Алек и Ян. 
Никола се занимава предимно с конете и с уроците 
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по езда, а Свилена, освен с отглеждането на децата 
им е популярна със завидните си знания и умения в 
областта на пермаземеделието. 

Преди да реализират проекта си в Павел Баня, 
Никола и Свилена са имали друг проект в село 
Богдан. Повече за него тук: 
https://www.youtube.com/watch?v=dLyI8R0k_7I 

Тяхната история в “Малки истории” на БНТ можеш 
да видиш тук: https://www.youtube.com/watch?v=VPbKg-
GxgIo 

БТВ също имат репортаж за тях: 
https://www.youtube.com/watch?v=raRUR39iWhw 

В Happy Horses Estate можеш да отидеш на уроци по 
езда, или да заведеш детето си на някой от лагерите 
им, или да отидеш като доброволец. Възможностите 
и условията са коректно изписани в сайта им. 

И понеже Свилена е “огън момиче” и не търпи да 
седи без работа и нова идея, докато са в София за 
малко, тя инициира един проект наречен “Пазители 
на Земята и Майката Природа”. Можеш да прочетеш 
за идеята тук: 
https://www.facebook.com/svilena.racheva/posts/10152493
410996867 и ако идеята те вдъхновява да се включиш 
в групата: 
https://www.facebook.com/groups/400183860145393/ 

В момента можеш да ги откриеш в хостела на ул. 
“Иван Вазов” 13 в центъра на София, а Свилена 
често е на съботният фермерския пазар на Римска 
стена. Предполагам, че с идването на пролетта вече 
няма да бъдат откриваеми в София.  

Докато гостувахме на Свилена и Никола успяхме да 
се видим с Таня от Шипка и да се запознаем едно 
младо семейство, което тъкмо започваше проекта 
си за родово имение в Солник. Таня, за която 
предполагам, си чувал която заедно с Ник, Пол, 
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Софи и Мишо години наред организираше курсове 
за пермакултурни дизайнери, в момента е отделила 
цялото си време и сили в отглеждането на 
дъщеричката си - Будика и в популяризиране 
каузата на естественото раждане. За Сдружение 
“Родилница”, каузата и дейностите им можеш да 
научиш от тук: http://www.rodilnitza.com/ и 
https://www.facebook.com/rodilnitza. 

За “Пермашип” и дейностите им можеш да се 
информираш от тук: http://www.permaship.org/ 

Пермакултурната фейсбук група с повече от хиляда 
човека е тук: 
https://www.facebook.com/groups/187941634577967/?fref
=ts 

Аз се запознах с ”Пермашип” през 2011г., когато за 
пръв път посетих Шипка, по време на един от 
пермакултурните курсове, в качеството си на 
изследовател-антрополог във връзка с проект на 
НБУ за изследване на антиконсуматорските 
практики. Когато за пръв път отидох там, не знаех 
нищо за пермакултурата и не правех никаква 
разлика между перма-, био-, еко-, биодинамично и 
натурално земеделие. За мен те бяха синоними. 
Само за няколко дни разбрах колко много не знам, 
но в главата си вече имах въпроси. А имаш ли 
въпроси, рано или късно намираш и отговорите. 
Посещението в Шипка беше началото на един дълъг 
и интересен път, по който все още вървя. Таня и 
Ник, Пол и Софи бяха хората, които ме провокираха 
да тръгна по него, за което винаги ще съм им 
благодарна. Именно в Шипка, за пръв път разбрах, 
че в България има и един друг свят - светът на 
“живите места” и че той съвсем не е път за 10-тина 
човека, а много, много повече. Повечето хора, 
които познавам от “живите места”, както и част от 
тези, с които се запознах по време на тази обиколка, 
познаваха хората от “Пермашип” и бяха ходили до 
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Шипка и на обучение. Ако има някой, на когото е 
добре да благодарим за разпространяване идеите 
на пермакултурата у нас, това определено е екипът 
на “Пермашип”. 

Ако отидеш до Павел Баня, Шипка е съвсем 
наблизо. Наблизо е и фермата за биотор от 
калифорнийски червеи на Димо 
(https://www.facebook.com/SOSDimo?fref=ts).  

Докато бяхме в Павел Баня, в Шипка течеше курс по 
регенеративен ландшафт дизайн, с водещи от 
“HUMA”, с които също успях да се запозная. Ако се 
интересуваш от темата, тъй като курсът вече 
приключи, свържи се с момчетата от  “HUMA” - 
http://humadesign.org/, много са отзивчиви и любезни. 
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  “ЯНТРЕЯ” 

Име: ЯНТРЕЯ 

Телефон: 0888372212 и 0884 337 479 

мейл:  p.paunchev@gmail.com  

anja_borsje@hotmail.com 

ФБ страница: https://www.facebook.com/yantreya/timeline 

Уеб сайт: http://yantreya.com/ 

 

Най-луксозното село, което 
посетихме по време на 
обиколката се намира на 15 
минути с кола от Велико Търново 
и по желание на домакините ни, 
ще го наричаме Янтрея, въпреки 

че то не се казва така. Няма как да не ти направи 
впечатление, още като влезеш в селото, че то е 
пълно с красиви и ремонтирани къщи, чисти улици, 
спретнат площад и ярко контрастира с повечето 
други села из България. 

Едни изключително симпатични и позитивни 
холандци избират това село за свой дом през 2012г., 
като преди това три години са живели в село в 
Странджа. Аня е еколог, а Дейвид е завършил 
бизнес икономика . Дъщеря им Санна е на 2 годинки 
и половина и е родена в България. Аня и Дейвид 
говорят български език и четат книжки на Санна и 
на български. 

В далечната 2002-ра Дейвид и приятели посещават 
Слънчев бряг и той се влюбва в природата и 
климата на България. И двамата завършват 
образованието си в Холандия, след това работят 6 
години в Англия, за да съберат пари за мечтата си и 
през 2009 пристигат в България и се установяват в 
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Странджа, където е и техният български приятел 
Петър. Когато през 2012-та Петър се премества, те 
също се преместват. В селото има още двама 
чуждестранни граждани и всички те заедно си 
мечтаят за живот в общност. 

Едно старо интервю с тях, отпреди да се заселят в 
България, можеш да прочетеш тук: 
http://first.gorichka.bg/index.php?p=10&l=1&id=823 

В Янтрея, Дейв и Аня купуват къщата си от един 
англичанин и все още мечтаят да изградят дом от 
естествени материали. Имат богата библиотека с 
книги по темата и вярват, че и къщата на мечтите им 
скоро ще стане реалност, но засега отделят повече 
време на родителството. Аня води два пъти 
седмично дъщеря им в един детски кооператив във 
Велико Търново, където се грижи за децата, като в 
същото време подсигурява на Санна детска 
компания и повече българска реч. В задният си двор 
имат и малка пермакултурна градинка, където 
експериментират и се учат на земеделие. В 
дневната си имат пиано, което Дейв си е купил 
наскоро “втора ръка”, но не защото е виртуозен 
пианист, а защото от малък си мечтае да се научи да 
свири на пиано. Сега реализира тази си мечта и 
всеки ден свири на пианото, а аз бях изключително 
щастлива да видя, че има хора, които не са 
забравили детските си мечти и че да живееш “извън 
матрицата”, съвсем не означава да нямаш време за 
забавления. И двамата планират бавно и разумно, 
във всеки момент определят актуалните приоритети 
и не се страхуват да експериментират. Чудят се 
защо в България все още си нямаме екоселище, 
като имаме толкова хубава природа, прекрасен 
климат и евтина земя. Искат, заедно с тримата си 
съмишленици, да изградят обща градина и общо 
пространство, като по този начин ще поставят 
началото и на общността си. Аня и Дейв са 
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изключително усмихнати, позитивни и 
гостоприемни. Поддържат и сайт за еко туризъм в 
Странджа, предназначен основно за чужденци. 
Имат много идеи за генериране на приходи, а това 
което все още нямат е достатъчен брой 
съмишленици. Това е нещо, което се наблюдава 
като тенденция на много от “живите места”, тъй 
като първите хора избрали този начин на живот, се 
позиционираха на много различни места. Всички се 
надяват, че “следващата вълна”, ще обиколи първо 
съществуващите вече места и само ако не си хареса 
никъде нищо, само тогава ще избере съвсем ново 
място. Всъщност, това е и една от целите на тази 
обиколка и изписването на този “справочник”. Аз 
също вярвам, че е по-разумно, ако вече си решил да 
заживееш “алтернативно”, първо да видиш 
съществуващите вече места и хора и тогава да 
вземеш решение, къде ще осъществиш мечтата си.  

Към момента не са работили много с доброволци, 
тъй като са били ангажирани с личните си земи и 
проекти, но когато започнат обща работа по общата 
земя и постройка, вероятно ще имат нужда от 
помощ. 

Сайтът на Янтрея ще ти даде повече информация, 
ако решиш да ги посетиш. 
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  ХОТНИЦА - “Жива земя” 

Местонахождение: с. Хотница 

Име: ЖИВА ЗЕМЯ 

Телефон: 0878 878 602 

мейл: aliveearth@abv.bg 

Уеб сайт: aliveearth.wordpress.com 

 

На 17 км. от Велико Търново се 
намира с. Хотница. През 
годините името на това място 
непрекъснато се споменаваше в 
разговори. Оказа се, че в 
Хотница има няколко “живи 

места”, но ние успяхме да посетим само едно. В 
Хотница се намира и мястото на Сюзън - 
https://www.facebook.com/cobinbulgaria/timeline и 
мястото на Джейсън, Искра и синът им Макс и още 
“5-6 еко-семейства” (цитирам домакинята ни). 

Още през 2009г. англичаните в Хотница се оказват в 
новините, след като предприемат ремонтни 
дейности в читалището: 
http://vbox7.com/play:96de980f.  

За Айлийн и Алан Съдърланд и тяхната къща от 
сламени бали можеш да научиш повече от тук: 
https://www.youtube.com/watch?v=-OLSYpNr3nE 

По инициатива на англичаните, в Хотница се 
случват и базари, които се организират веднъж 
месечно и са малък празник за всички. На него 
хората, освен че се отървават от ненужните вещи, 
могат да намерят полезни неща на прилична цена 
или просто да се запознаят с нови хора. В 
социалната мрежа е създадена специална страница, 
наречена Hotnitsa Car Boot Sale, на която се 
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обявяват датите, в които се провеждат 
разпродажбите - 
https://www.facebook.com/pages/Hotnitsa-Car-Boot-
Sale/226951840763300?fref=ts 

Краси, Елица и синът им  Калоян намират мястото си 
през 2011г. и оттогава живеят там. От една година 
семейството им има и нов член - Боян. Краси е 
биолог, а Елица е завършила “туризъм”, но 
градският начин на живот не ги удовлетворява и в 
търсене на живот по-близък до природата, се 
преместват в Хотница. Там изграждат дом от глина и 
поддържат пермакултурна зеленчукова градина. 
Мястото им е с много зеленина и дървета, а къщата 
им си има и очи и усмивка. Двамата се грижат и за 
къщата и за градината, а Елица прави и домашни 
сапуни изцяло на растителна основа. Когато има 
време шие красиви дребни неща, подходящи за 
подаръци. Когато имат излишъци от градината, 
можеш да ги намериш и на фермерският пазар във 
Велико Търново.  

В сайта на Жива земя можеш да научиш повече за 
мечтата и осъществяването й, а ако искаш да ги 
посетиш - свържи се с тях. Мястото приема 
доброволци, но след уговорка и в зависимост от 
сезона.  
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  НОВОГОРЦИ 

Местонахождение: с. Новогорци 

Телефон: 0884 373645 Момчил 

мейл: mmomchil555@gmail.com 

ФБ страница: 
https://www.facebook.com/momchil.stoyanov.3/about 

https://www.facebook.com/kliment.kalchev.3 

Уеб сайт: http://www.novogorci.com/ 

 

Е, до Новогорци се стига 
наистина трудно. На около 25км. 
от Златарица се намира 
разклона за Новогорци 
(табелата е много малка, 
внимавай да не я изпуснеш). От 

там насетне, следващите 4-5 километра, или си с 
джип и с късмет, или си пеша и с късмет. Зависи от 
сезона, разбира се, но аз бях там късна есен, което 
беше предпоставка за кал до шия. Пътят от 
разклона до Новогорци никога не е бил нито 
асфалтиран, нито посипван с чакъл, така че … 
късмет! Успокояващото е, че е много красив.  

В Новогорци живеят двама или шестима човека 
(бройката е непостоянна), като всеки един от тях е 
от “нашите хора”, т.е. местни - няма. Според 
уикипедия в него живее 1 човек и аз даже знам кой 
точно е той, защото това е Климент - единият от 
домакините ни. По-подробната информация в 
уикипедия гласи, че “Село Новогорци се намира в 
планински район” - абсолютно вярно. 

Според мен определението “село” е силно 
преувеличено. Освен двете къщи на Климент и 
Момчил, по пътя до там видяхме още две, а в 
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далечината, сред гората - още една. Това е. Няма 
магазин, читалище, или каквото и да било в повече. 
И колкото и странно да ти звучи, точно затова, през 
2009г., Момчил си купува къща и земя тук. Година 
по-късно Климент и Силвия правят същото и си 
купуват съседен имот. Те донасят и книгите на 
Мегре и тогава Момчил разбира, че това което прави 
си има и име  “родово имение”. Идеята го 
вдъхновява и лека-полека всички заедно започват 
да градят мечтите си. 

През годините в Новогорци постоянно живеят 
Климент и Силвия, а Момчил и Ваня са ту идващи, ту 
пътуващи и работещи в града. Момчил е завършил 
туризъм и работи като екскурзовод.  

Както споменах, ситуацията там е динамична и 
променяща се, затова на този етап няма да описвам 
мястото на Климент и Силвия. Младо семейство с 
малко дете беше дошло дни преди това и планираше 
да остане там за зимата. Не знам какво е станало. 

Когато ние посетихме Новогорци, Момчил и Ваня 
бяха там и планираха да останат за по-дълго и да 
зимуват в къщата си. Момчил е започнал проект по 
изграждане на вътрешна баня, тъй като наличната в 
момента е външна. Има си голяма пермакултурна 
градина, повдигнати лехи, “ключалки”, както и 
орехова градина. Събират дъждовна вода за 
поливане, събират боклука разделно, хранят се 
здравословно и вегетариански. Къщите са масивни 
и не са малки. 

Мястото приема доброволци, в къщите има ток и 
добър интернет. Гледките си заслужават, със 
сигурност ще има какво да помогнеш, но ако 
тръгваш натам, не забравяй да си вземеш гумени 
ботуши и всичко, което би могло да ти потрябва и 
при други обстоятелства би си го купил от магазина. 
Освен ако не си фен на мнооого дългите разходки. 
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Разбира се, информирай се предварително, дали 
хората са там и дали е удобно (това си важи за 
всички места). Ако харесваш наистина 
отдалечените места, където цивилизацията едвам 
се е добрала (все пак има добър интернет) и идеята 
да си наистина далече от шума и многото хора - 
Новогорци е твоето място. Аз вероятно съм една 
идея по-кифла, отколкото предполагах и мисля, че 
тези гледки ги видях за пръв и последен път през 
живота си. Аз, обаче, не съм представителна 
извадка, тъй като живях цяла година в такава (че и 
по-голяма) дивотия. Може би просто съм си взела 
дажбата.  

Прилагам личните фейсбук профили на Климент и 
Момчил, защото фейсбук страница на мястото все 
още не е направена. Сайтът също е с малко 
информация, така че ако искаш да научиш повече, 
грабвай ботушите и усмивката и тръгвай. 
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  МАЛОГРАДЕЦ - “Домът на Аюрведа” 

Местонахождение: Малоградец 

Име: “Домът на Аюрведа” 

Телефон: 0877717153 и 0876 717193 

мейл:  info@ayurvedaforlife.info 

ФБ страница: 
https://www.facebook.com/ayurvedaforlifebulgaria 

Уеб сайт: http://www.ayurvedaforlife.info/ 

 

Село Малоградец се намира в 
полите на Стара планина, 7км 
южно от град Антоново и само на 
5 минути от главния път София - 
Варна. Там, съвсем в началото на 
селото, е и мястото, където 
можеш да научиш всичко което 

някога си искал да знаеш за Аюрведа, или да се 
възползваш от услугите на къщата, обявени в сайта 
им най-общо в три категории: “Уикенд на любовта”, 
“Естествено раждане” и “Душевна хармония”. 

Ивалин (34г.) и Вeржиния (30г.) са завършили в 
Австралия 2,5 годишен Аюрведически колеж. 
Живеят заедно с двете си деца - Мирая на почти три 
годинки и Горан - бебе на почти една година. 

В края на 2012г. намират и купуват мястото си в 
Малоградец, а целта им е да създадат 
Аюрведически Център. В сайта им можеш да научиш 
повече за трите “пакета” от услуги, като 
заплащането е под формата на дарение и не е 
фиксирано. Къщата им е ремонтирана, чиста, 
подредена и много спокойна. Отопляват се с 
ракетна печка, имат вътрешна баня и тоалетна, 
имат и стая за гости и стая за масажи. Кухнята е 
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вълшебна. Толкова много подправки бях виждала 
само на пазара за подправки в Истанбул. Приготвят 
аюрведична храна, която според мен е уникално 
вкусна. Вeржиния експериментира с български и 
индийски храни и така имах възможност да опитам 
“индийска лютеница”. Опитах още много неща, 
чиито наименования не мога да изброя, но всичко 
беше много вкусно. В сайта им има съвсем 
безплатна книга на български език с основни 
рецепти от аюрведичната кухня.  

Имат си и малка пермакултурна зеленчукова 
градинка и компостери. Планират през 2015-та да 
направят парник от гуми. Преди години са били за 
три дни в мястото на “война боклукчия” - М. 
Рейнолдс и искат да опитат да използват и тази 
технология. Имат и няколко по-стари и все още 
неремонтирани постройки, в съседство с къщата и 
идеята им е тези пространства да се превърнат в 
аюрведически център за обучения, семинари, 
работилници и престой. Ако започнат да 
осъществяват тези планове ще организират и 
доброволчески лагери, като датите ще бъдат 
обявени в сайта и фейсбук страницата им. 

Това, с което можеш да им помогнеш на този етап е 
организиране на семинари и работилници. Покрай 
двете деца, къщата и градината не им остава много 
свободно време, а и организирането на събития не е 
нещото, в което се чувстват силни. Аз също бих 
помогнала за организирането на няколкодневен 
обучителен семинар, така че ако ти хрумва нещо, 
можеш да се свържеш и с мен. 

Ако ти предстои да се жениш/омъжваш, ако си 
решил да имаш скоро деца или ако си загубил 
някъде из града и по пътя душевното си 
спокойствие и баланс, тогава “Домът на Аюрведа” 
може би е твоето място. Аюрведа не е нито само 
кухня, нито само масажи, нито само лечение. 
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Аюрведа е система, която е начин на живот, начин 
на създаване на хармонични отношения в двойката, 
в семейството, в рода. Ивалин и Вeржиния са 
професионалисти, които не просто разказват, а 
живеят това, в което вярват. Усмихнати, лъчезарни, 
хармонични, знаещи и можещи. Струва си. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  90 
 

  ПИРИНЕЦ 

Местонахождение: с. Пиринец 

Име: “Градина без име” 

Телефон: 0877055221 

ФБ страница: https://www.facebook.com/gardenwithnoname 

https://www.facebook.com/georgi.beorgi 

 

Село Пиринец е разположено на 
8 км от град Антоново, в посока 
обратна на тази към Малоградец. 
Според уикипедия в него живеят 
18 човека. Възможно е. Там се 
намира и мястото на Георги. В 

началото на селото, преди спирката, сива къща в 
ляво.  

Георги е на 30 години. Завършил е “Лингвистика” в 
Холандия, поработва от време навреме в Англия, а 
през другото време си играе в “Градина без име”. 
Мястото и къщата са на баба му и дядо му и като 
дете той е прекарал повечето си лета именно там. 
Това вероятно провокира и интереса му към земята 
и земеделието, в случая - пермаземеделието. 
Георги прилича на човек, който е абсолютно и 
безусловно влюбен в земята и градината си. И най-
вероятно е точно така. Разходи ни из градината си, 
разказвайки с много любов за всяко от растенията. 
Планира през 2015-та да направи и вграден парник. 
Има си и навес, под който е започнато изграждането 
на голяма сушилка за плодове и зеленчуци. Живее в 
къщата на баба си и дядо си, която има вътрешна 
баня. Всъщност в нея не живее, а по-скоро спи, тъй 
като целият му ден минава в градината. В близост до 
мястото му има и 10-тина декара, засети преди 15 
години от баща му с градинска салвия. Там за пръв 
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път видях, че градинската салвия е храст. Не бях 
виждала 15 годишна салвия. 

Мястото приема доброволци, особено такива, които 
могат и искат да помагат в градината. Георги 
прилага принципите на пермаземеделието, 
експериментира и вярва, че в България можеш да 
се издържаш от продукцията си. Живее скромно, но 
си има всичко необходимо. Не разполага с кола, а 
до Антоново ходи с колело. От време на време ходи 
на разходки и събира гъби. Симпатично, усмихнато 
момче, което е абсолютният пример за съзнателно 
връщане към корените, с ново знание и устойчиво, 
щадящо земята земеделие. 
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  КОСТЕНА РЕКА - ШАРЛАНЪ 

Местонахождение: с. Костена река 

Име: ШАРЛАНЪ 

Телефон: 0886774256 

мейл:  dancingmanbg@yahoo.com 

ФБ страница: 
https://www.facebook.com/pages/Шарланъ/291900750938
187 

 

На 25кв. от Шумен, по съвсем 
приличен асфалтов път се стига 
до мястото на Даниел, по-
известен напоследък като Дани 
Шарлана. Костена река е село с 
52-ма жители, а в уикипедия 

пише за него: “Селото е невероятно, но няма 
магазин, няма лекар, нито полицай, а улиците са 
дупка до дупка. До селото няма транспорт. Общо 
взето то е откъснато от света.” 

Даниел живее там сам, но всъщност рядко е сам. 
Приятели, доброволци и/или 4 годишната му 
дъщеря често са при него. Той купува мястото си 
през 2010/2011г. - стара селска къща с доста 
стопански постройки и не много голям двор. Има 
ток, вода, интернет и вътрешна баня. 

С Дани се запознах през 2012-та на една среща-
разговор за “живите места” и правенето на 
общности във Варна. Тогава той разказа една 
история, която ме разплака и хвърли в размисли. 
Разказа, как винаги си е мечтал да живее сред 
природата, как отишъл и намерил мястото си в 
Костена река и как, когато отишъл там, за да 
заживее, сложил на печката да се вари боб, тръгнал 
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да се разхожда из двора и преди бобът да стане 
готов, вече знаел, че не е това. 

Същата година той ни беше на гости в селището в 
Странджа и ни помагаше няколко дни. Тогава май 
успях да го опозная малко по-добре, но това съвсем 
не е сигурно, тъй като Дани говори сравнително 
малко, но пък за сметка на това свири на кавал и 
китара и пее много хубаво. В онзи момент той 
преживяваше лична история, беше тъжен и пълен с 
въпроси. При сегашното ни гостуване при Дани 
имаше гости - приятели, който бяха донесли 
продукти за лютеница и прекарахме вечерта край 
огъня, в печене на чушки и патладжани, песни и 
разговори. И този път Дани предпочиташе да свири 
и пее, а не да говори, така че ще ти разкажа 
малкото, което знам. 

Дани си има машина и прави студено пресовано 
олио - “шарлан”. От 2014-та предлага и 
разновидности с билки - риган, мента, бял равнец, 
босилек, жълт кантарион. Сезонно прави и песто с 
див чесън. Отскоро предлага и слънчогледов и сух 
тахан. Нещата му могат да се намерят по 
солидарните и фермерските пазари или да се 
закупят чрез поръчка и куриерска доставка. На 
страницата му има подробно описани цени и 
разфасовки. 

Къщата на Дани има две стаи и вътрешна баня. 
Отделно има кухня и още една стая. В парцела му 
има няколко стари постройки, които изпълняват 
ролята на складове и места за разни неща. 

Ако ходиш натам и имаш излишна кухненска посуда 
- чинии, чаши, прибори, тенджери, тави и купи за 
салати - съвсем спокойно можеш да занесеш. Има 
нужда. 
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Даниел приема доброволци. Сигурна съм, че винаги 
ще успееш да си намериш, какво да свършиш там. 
Аз лично, ако бях там за повече от ден, най-
вероятно щях да се захвана с подреждане и чистене 
като начало. Все пак Даниел е мъж, живее сам и 
като цяло, няколко оправни женски ръце не биха 
навредили. 
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 ДОБРИЧ и село Богдан 

Местонахождение: гр. Добрич и село Богдан 

Телефон: 0886348151 Алекс 

мейл: anna_alexandr@abv.bg 

ФБ страница: 
https://www.facebook.com/annaalexandra.bogdeva?fref=ts (
личната на Алекс) 

Уеб сайт: http://www.villadipoletta.com/ (сайт на хотела в 
Добрич) 

 

С Анна-Александра (Алекс) и 
Богдан се запознах през 2012-та, 
когато те ни бяха на гости в 
селището в Странджа във връзка 
с изследването на Алекс, която 
събираше данни за дипломната си 

работа. Завършвайки културология в СУ, тя беше 
избрала за своя тема: “Живи места: Екоселищата в 
България: мотиви за избор на алтернативен начин 
на живот и участие в антиконсуматорски практики”. 

Тогава прекарахме заедно една седмица, а след 
това продължихме да си общуваме през интернет. 
Не ги бях виждала от 2 години, а те междувременно 
бяха увеличили семейството си с още един член 
Михаил-Ангел, понастоящем на една годинка. 

Живеят в Добрич, където поддържат и семейният 
хотел на Богдан, но междувременно си правят и 
своето живо място. То се намира на 17 км. от 
Добрич - в село Богдан. Или както Богдан споделя: 
“Толкова търсихме и обикаляхме, а то ни било под 
носа, пък и името му нося:)”. 

Ще разкажа малко и за хотела, тъй като там те 
успяват да правят неща различни от обичайните за 
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един обикновен хотел. “Вила ди Полета” се намира 
в центъра на Добрич и е семеен хотел за 
семейството на Богдан от 1932 година. Там Богдан и 
Алекс имат и един прекрасен италиански ресторант, 
който ако беше в София, нямаше да излизам от 
него. Няма да ти разказвам, но ако имаш път към 
Добрич, на всяка цена го посети. Освен това, от 
миналата година, двамата започнаха една 
прекрасна инициатива - фермерски пазар в хотела. 
Когато ги посетихме там се случваше точно това. 
Имаше местни производители на мед и пчелни 
продукти, сладка и сиропи, сладкиши, вино, сапуни 
и натурална домашна козметика, плетива, 
стъклопис, красоти от вълна… Часове след като 
пазара беше приключил, идваха разни хора да 
питат кога пак ще има такъв пазар. Беше трогателно 
и мило. Богдан и Алекс искат да продължат с тази 
инициатива и да пазарът да стане традиционен. 
Хотела и ресторанта са  направени с много вкус. 
Стилно, красиво и усмихнато място… 

В близкото село Богдан, двамата са започнали да 
градят и живото си място. Купили са два декара 
земя със стара къща, а точно до нея строят нова  от 
дърво и глина, със зелен покрив. Без прави ъгли и 
прави греди. Къщата е като жива. Голяма част от 
двора представлява акациева гора и мястото 
изглежда като обитавано от феи и горски духове. 
Новата къща ще бъде с вътрешна баня, а старата 
къща ще бъде ремонтирана основно, така че и тя да 
оживее. Алекс и Богдан планират да си отглеждат 
билки и подправки с минимално въздействие върху 
наличната растителност. 

От Алекс и Богдан можеш да научиш много за 
здравословните хранителни практики, билките и 
домашната органична козметика. И двамата са 
привърженици на здравословният начин на живот, 
приготвят уникална храна, имат прекрасни семейни 
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отношения и знаят много за живите места в 
България. 

Не зная дали или откога ще приемат доброволци, 
така че ако се интересуваш - свържи се с тях. 
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 СОЛНИК - родови имения “Дъбрава” 
 

Местонахождение: с. Солник 

Име: РОДОВИ ИМЕНИЯ “ДЪБРАВА” 

Телефони:  

0895176337 Теодора 

0898 459 775 Татяна 

089 992 67 66 Светлана 

ФБ страница: https://www.facebook.com/dabrava 

 

На 50км. от Варна посока Бургас, 
но през Долни чифлик се намира 
с. Солник. В землището му се 
намират родовите имения на 
Теодора и Татяна, както и земята 
на Светлана. Доскоро наричах 

мястото им “Женското царство”, но от 2014-та 
година там започват да строят своето родово имение 
и младо семейство от Солник, така че, в “женското 
царство”, вече има и мъж. 

Както се досещаш от именуването, става въпрос за 
проекти, вдъхновени от  поредицата “Звънтящите 
кедри на Русия” на Вл. Мегре. 

Докато бяхме там, успяхме да видим местата на 
Теодора и Татяна, а със Светлана не сме се 
запознавали. Тя изгражда в мястото си “ведическа 
градина”, която погледната през googlemaps е 
много интересна и красива. Последната обява в 
страницата им във фейсбук е, че Светлана продава 
10 или 20 декара от земята си (тя притежава 
повече). 
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В края на 2010 и през 2011-та трите купуват земя в 
землището. Теодора и Татяна вече са почти готови с 
къщите си. Всъщност Теодора е почти готова, а 
Татяна съвсем готова. 

С Теодора се запознах при това ми посещение, а с 
Татяна се познавах от 2012-та от среща-семинар 
във Варна. Тогава тя беше и любезна домакиня, 
която ни приюти в дома си, за да пренощуваме. По 
това време все още живееше и работеше във Варна, 
но вече беше купила земята в Солник, планираше 
родовото си имение и пътуваше през почивните дни 
натам. 

Две години по-късно къщата ѝ е готова и тя живее 
там постоянно, заедно с по- малката си дъщеря, 
която е на 7 години. Домът ѝ е изграден изцяло от 
естествени материали и това, което прави 
впечатление е, че за разлика от повечето такива 
домове, нейният е доста голям, просторен и много 
светъл. Има си вътрешна баня и се отоплява с 
ракетна печка. В парцела си има езеро, токът е от 
слънчев панел, боклукът се събира разделно, има 
си и зеленчукова пермаградинка, засадили са 
овошки и други дървета.  

Мястото и е в непосредствено съседство с това на 
Теодора. Къщата на Теодора е кръгла със зелен 
покрив. Все още има работа по нея, но като цяло е 
почти готова. Теодора също си има езеро, сади си 
спелта, посадила е и овошки и други дървета. 
Предвижда да има слънчев панел за електричество.  

И понеже видеото казва много повече, от 17-та 
минута тук: http://bnt.bg/predavanyia/ptuvay-s-
bnt2/ochakvajte-pa-tuvaj-s-bnt-2-23-fevruari-2014 можеш 
да видиш местата им, както и интервю с Татяна и 
дъщеря ѝ. 
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Именията приемат доброволци, без да организират 
специални доброволчески събития, въпреки че има 
и такива. Условията са различни в различните 
къщи, затова прилагам телефоните и на трите дами 
поименно.  
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  ПЪНЧЕВО - “СЛЪНЧЕВО” 

Местонахождение: с.Пънчево 

Име: СЛЪНЧЕВО 

Телефон: 0899898865 

мейл: pema.hung@gmail.com 

 

На около 40 км. от Бургас, 
посока Ямбол и близо до Средец 
се намира с. Пънчево. А на 60км. 
от Пънчево се намира м. 
Мишкова нива и ако си из този 
район можеш да посетиш 

множество тракийски светилища и могили. Мястото, 
което посетихме не се намира в самото село, а 
някъде из горите, но близо до селото. За Пънчево 
бях чувала от 2012-та, но ми беше трудно да ги 
включа в обиколката си, защото нямах никакви 
контакти и координати. Много се зарадвах, когато 
получих мейл и покана за посещение от Деян, който 
беше прочел за обиколката. 

Малкото, което знаех за тях е, че в мястото им имало 
“каравани май... и едни кръгли къщи”. Член на 
тяхната общност беше идвал в селището в Странджа 
и беше донесъл подарък слънчев панел на Краси и 
Софи, знаейки отнякъде, че те са единствените 
които нямат. По време на неговото посещение не 
бях в селището, така че не познавах никого от тях, 
но вече бях изпълнена с добри чувства. 

В мястото им наистина има каравани и две кръгли 
къщи. Тези къщи се наричат “виделейки” и престоят 
в тях е уникален. Описани са в книгата 
“Диамантената десятка” на Георги Изворски. Откъс 
от книгата тук: https://www.facebook.com/notes/silvina-
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belopoicheva/тайната-на-виделейката-из-книгата-
диамантената-десятка-на-георги-
изворски/10150200464404503 

Лекция на Деян по темата, тук: 
http://zdravjivot.org/4928/храмът-домът-виделейката-
деян-петров/ 

Хората там имат 100дка земя и планират на пролет 
да започнат строителството на още 3 виделейки. 
Освен това са поставени основите и е започнало 
изграждането на голяма обща сграда, която ще 
функционира като зелено училище, семинарен 
център, място за срещи с възможност за 
настаняване на около 30 човека.  

Помолих хората от Пънчево да ми дадат по-подробна 
информация за проекта, визията и мечтите си. 
Получих толкова сполучлив и смислен текст, че реших 
да го копирам, а не да го преразказвам. Благодаря ви! 
 
«Проектът започва като лично усилие и визия на предприемач от 
Бургас. Той изкупува земи в района, заради мечтата си да се създаде 
пространство за свободен, творчески и вдъхновен живот за хора с 
нестандартно мислене, които искат и могат да живеят независимо от 
системата. Инфраструктурата на терена, която съществува до 
момента, е изградена заради тази вдъхновена мечта. Селището 
разполага със соларни панели и ветрогенератор, които са източник на 
независимо от системата електричество, батерии за електрическия ток 
през нощта, няколко сонди и резервоар за питейна вода, резервоар за 
дъждовна вода за поливане, работилница, малко селскостопанска 
техника (вкл. трактор).   
Формата на собственост става по 2 начина: ако имаш средства – 
купуваш си терен в близост и се присъединяваш към концепцията на 
Слънчево. Ако нямаш средства да си купиш сам земя – оставаш като 
доброволец, запознаваш се с хората и ако се сближиш с тях и искаш 
да се свържеш трайно с тях и с мястото, ако си готов да се посветиш с 
труд и идеи, и много важно – ако си готов да работиш съзнателно над 
взаимоотношенията си с другите хора – има възможност да ти 
преотстъпят терен за къща – виделейка. Освен това, вече 
ангажиралите се със Слънчево хора трябва да се съгласят да те 
приемат в общността. Постройките се водят селскостопански и трябва 
да отговарят на изискванията за такива. За постройките се прави 
предварително одобрен от община Средец проект. Общността взе 
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решение всички бъдещи къщички да спазват вече зададения 
архитектурен стил – т.е. да бъдат кръгли. За изграждането на новите 
постройки всички си помагат. За електричество и вода се ползват вече 
изградените мощности като има възможност за разширяването им, ако 
нуждите го налагат. Опитът от последните години показва, че хората, 
които остават от няколко часа до няколко месеца или постоянно в 
Слънчево живеят заедно по един естествен начин. Заедно работят по 
задачите, заедно готвят и се хранят, забавляват се, творят и 
медитират. Изисквания за стил на живот, храна или религиозни и 
идеологически убеждения няма. Хората остават, ако се почувстват 
вътрешно привлечени от мястото и другите хора. Всички се стараят 
съзнателно да работят върху взаимоотношенията си. Има общо 
разбиране, че трябва да пазим природата наоколо възможно най-
чиста. В същото време това не бива да става за сметка на лишаване от 
елементарните удобства на цивилизацията – топлина, течаща вода, 
електричество, интернет.  
Към настоящия момент в Слънчево има завършени 2 кръгли дървени 
къщи  и има разрешение за строеж на още 3 „виделейки“, 2, от които 
са започнати. Има 2 големи фургона за общо ползване, единият от 
които е превърнат в дневна с миндери за спане, а другият в баня с 
вътрешна тоалетна, кухня с течаща вода, печка на газ, хладилник и 
склад за хранителни продукти. Освен недвижимите удобства, на място 
са паркирани няколко каравани и кемпера, които могат да се ползват 
от доброволци и гости в Слънчево, когато собствениците им не ги 
обитават. Към настоящия момент селището не произвежда собствена 
храна, освен мед и малко зеленчуци през лятото, така че, ако идвате 
– носете си достатъчно храна за времето на престоя си и още малко 
повече за споделяне с другите хора.  
Визия за развитие на Слънчево: 
Има няколко посоки за развитие и те са свързани с желанията и 
възможностите както на хората, които се заселват на място, така и от 
приноса на гравитиращи около идеята хора и групи. Ще обобщя 
посоките, заедно с възможностите и предизвикателствата пред тях. 

1. Природни ресурси и земеделие: Странджа, поне в тази си част е 
трудна планина. Тя „изпитва“ устойчивостта и решимостта на 
хората, преди да ги пусне като заселници. Земя общността има 
достатъчно, но производството на зеленчуци и плодове тук 
изисква повече усилия и знания. Рекичката, която преминава 
през местността пресъхва в летата на горещите години (но не и 
през 2014 г) и се разчита на събрана дъждовна вода за 
поливане.  Засега в Слънчево няма човек, който твърдо да е 
заявил, че иска и може да се занимава с някаква форма на 
устойчиво земеделие. Разбира се – надежда винаги има – щом 
на гола скала в океана е възможно да се изгради и поддържа 
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екологична градина, разбира се е възможно и на горската и 
червена почва на землището. В този смисъл бъдещи заселници 
със страст към пермакултурата има какво да открият и правят 
тук! ☺ Истинските перспективи тук са пасищното 
животновъдство за екологични млечни продукти, пчеларството и 
горската продукция, най-вече гъби и плодове от храстови 
култури. На този етап Деяно се е заел с пчеларство и 
поддържане на пасища. Имаше и опити за гледане на лимец, но 
поради липса на опит в няколко направления, не успяхме да 
докараме това приключение до реален резултат. 

2. На мястото е предвидена площ за поставяне на каравани за 
целогодишно ползване. Всеки желаещ може дългосрочно, на 
базата на годишен договор, да наеме обособено място с размери 
10х5 м, на което ще има ток и вода и да постави на него 
каравана. Тя би могла да има специално за целта изработена 
дървена веранда с покрив, който ще покрива верандата и 
караваната. Така се дава възможност на всички, които искат да 
пребивават на мястото без ограничения във времето, да бъдат 
постоянни негови жители. Предвидената за къмпинг площ, ще 
включва и част, на която ще могат да къмпират за по няколко 
дни/седмици туристи с палатки, бусове, кемпери или каравани, 
които ще имат възможност да идват и да си тръгват по всяко 
време. Къмпингът ще разполага с обща отопляема тоалетна и 
баня, която ще е на разположение през цялата година. Тази 
посока на развитие реално работи вече трета година.  

3. През лятото на 2015 ще се изгради голяма беседка – Чайна. Там 
ще се предлагат много видове чай – местен и не само, мед – 
месно производство и млечни продукти, плодове и зеленчуци от 
собствено стопанство. Ще се предлага най-вече щастливо 
прекарано време ☺ .  

4. Увеличаване броя на постоянно живеещите. До този момент, 
места с намерение да си строят дом са си купили хора от Бургас, 
София и един местен жител от Средец. Опитът показва, че 
Слънчево се обживява целогодишно от тези, които живеят 
наблизо – в Средец и Бургас. Членовете на групата, които са 
базирани в София и особено тези с деца, идват за лятото.  

5. Развитие на познавателен и поклоннически туризъм. Странджа е 
планина, която трябва да бъде „разказана“, за да се свържеш с 
нея. Тя не предлага леснодостъпна и самодостатъчна природна 
красота както Рила, Пирин, Родопите и Стара планина. Има 
много интересни, древни и свети места, хора и традиции в 
планината, до които трябва да те заведе човек, който ги 
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познава. Важно е човек, който познава вътрешния смисъл на 
забележителностите да ги интерпретира за туриста, за да може 
гостът да се свърже с мистерията… В този смисъл туристическата 
услуга, която се предлага в Слънчево е много различна от 
почивка за забавление. Ако „туристът“ е готов прекосявайки 
географски пространства да пристигне в собствените си 
дълбини, то той е „клиентът- пътешественик“, който очакваме да 
ни посети… 

6. Най-много вдъхновение сред ангажираните със Слънчево хора 
предизвиква възможността мястото да се използва като база за 
развитие на човешкия потенциал. Общността от хора, която най-
много гравитира около мястото е свързана с Център за 
Интегрално Неформално Образование – ЦИНО. Основният фокус 
на групата е развитие на правилни човешки взаимоотношения 
като духовна практика. Повече за дейността – виж тук: 
http://tim-8.eu/ .  

7. Приоритет на ангажираните със Слънчево хора през следващите 
2 години ще е изграждане на обща сграда, която ще служи за 
обучителен център. Подходящото пространство ще даде 
възможност за разгръщане на всички идеи и вдъхновения. 
Сградата ще е във форма на шестограм, основите на който вече 
са направени. Ще има приземно ниво с няколко бани, тоалетни, 
голяма кухня с помещение за хранене и офис. На второто ниво 
се предвижда най-желаната от всички голяма, ок. 300 кв.м зала. 
Предвиждат се и допълнителни виделейки за настаняване на 
гости, курсисти и туристи в непосредствена близост до залата-
шестограм. Тези условия ще дадат възможност за превръщане на 
Слънчево в истинска работилница за претворяване на творчески 
идеи: от зелени училища за деца, през развитие на хоби 
туризъм за развитие на човешкия потенциал и Интегрално 
неформално образование както на общността, така и на гости и 
туристи. В настоящия момент в общността се обсъжда как точно 
да се подходи при изграждането на сградата - дали с наличен 
материал и ресурси или да се кандидатства по проект.  
Вторият вариант изисква процес на институционализация на 
общността, който да отговаря на изискванията на европейските 
програми за допустимост на кандидата. Ресурсите и 
необходимите документи за материализиране на проекта са 
налице. Остава усилието да се уредят правилно и човешките 
взаимоотношения – което е всъщност истинската задача пред 
всеки проект за изграждане на независима съзнателна общност. 
Но нали точно заради това, за откриването на формулата за това 
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„правилно лепило“ между хората предприемаме всички тези 
странни за повечето хора действия! ☺ “  

 
 
 
Деян живее в Пънчево заедно с приятелката си. Той 
е и единственият (засега) постоянно обитаващ 
мястото. Има си пчели, прави мед, има си и 
дърводелска работилница, в която прави ребра за 
виделейки. И тук спират обичайните описания на 
мястото и дейностите, защото освен това Деян е 
сънувач, медитира, пътешества из разни светове, 
смее се… и от един момент нататък, аз лично се 
отказах да разбирам, кога говори сериозно и кога 
не. Насладих се на прекрасната му компания, на 
чая, усмивката му и разбрах, че има толкова много 
неща, които не знам, свързани с целта на проекта 
им, че ако искам да разбера нещо, трябва да остана 
там много повече време, за да мога поне въпросите 
си да измисля. 

Мястото приема доброволци, условията са много 
добри. Къщите са наистина уникални, 
изключително чисти и комфортни и много 
вълшебни. В парцела има слънчеви панели, 
вятърни генератори, каравани. Има и интернет. 
Няма да ти разказвам повече за там, тъй като това 
място трябва да се преживее и усети. Изключително 
съм благодарна, че обиколката ни приключи 
именно в Пънчево, защото това място и Деян ми 
върнаха вярата, че и в България нещата могат да се 
правят отговорно, смислено и красиво. Имам 
усещането, че това е мястото, където съвсем 
реално и възможно може да се случи първото 
екоселище в България. 
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След Пънчево нашата обиколка приключи. Не съм 
забравила обаче обещанието дадено в началото, а 
именно да разкажа повече и за селището в 
Странджа. 
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  СЕЛИЩЕТО В СТРАНДЖА 

Страницата на фондация УРА ГОРА във ФБ: 
https://www.facebook.com/pages/Ura-Gora-
Foundation/1380685022235903?fref=ts 
 
Връзка с Косьо: 0885583289 
korsar11_bg@yahoo.com 
http://www.izvorche.org/ 

 
Връзка със Софи и Краси - 0897793305 
uragorafoundation@gmail.com 
 

 

Някои го наричат “Васил 
Левски”, но това не е име прието 
от всички заселници, така че ще 
го наричам просто Селището. То 
се намира в землището на селата 
Славейково, Маломирово и 

Раздел. На 15 минути с кола от Елхово до 
последният асфалт. При хижата пресичаш реката и 
вървиш направо и по-скоро надясно. Като стигнеш 
до първата къща, завиваш наляво и вървиш нагоре. 
Този завой е важен, защото се оказа, че човек и в 
поле може да се загуби, колкото и странно да 
изглежда това. Аз поне успях. 

Заселниците там са вдъхновени от поредицата на 
Вл. Мегре “Звънтящите кедри на Русия”. Първите 
четирима отиват там през 2006г. и двама от тях 
живеят там и сега. Освен тях, родови имения в 
Селището имат още 6-7 семейства, като 4 двойки 
живеят там постоянно, включително и през зимата. 
Всяко родово имение си има свое име. Това, в което 
аз живях една година, се казва “Изворче”. Отидох 
там през есента на 2011г. по проект за изследване 
на антиконсуматорски практики на НБУ. Останах 5 
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дни през което време разбрах, че нищо не 
разбирам. След това се върнах пак и останах още 
година. През цялото време, докато живях там, бях 
добре приета от всички заселници, въпреки, че 
знаеха, че не се определям като “анастасийка”. 

За Селището в Странджа съм чувала най-
невероятни истории и ми се иска да внеса известна 
яснота, което налага малка предистория: През 
2004г. в София започват да се събират хора 
вдъхновени от идеите на Мегре. Те обсъждат 
книгите и идеята и правят планове за личните си 
родови имения. Започват да търсят земя из 
България, но тъй като е необходим по-голям масив, 
Родопа отпада като вариант. Освен това е добре 
земята да не е скъпа и така постепенно през 2006г., 
адв. Атанас Панчев купува около 170дка земя. 
Преди да се зачудиш откъде толкова пари, ще 
вметна, че по това време земеделската земя там 
струва около 70лв. за декар. Идеята е да се създаде 
селище с около 15-17 имения, тъй като по 
презумпция родовото имение е от 10 дка (това го 
пиша само в отговор на журналистическите 
писаници за планове за селище от 600 човека, 
изписани именно за това селище).  

През април месец 2006г. първите заселници отиват 
там и започват да строят първата къща и да търсят 
вода. Това са Татяна (Таня) и Косьо, Стенли и Краси. 
В началото живеят на палатка, а зимата на 
2006/2007г. се оказва критична за начинанието им. 
В селището остават само Таня и Косьо, като къщата 
им все още не е готова и те живеят в палатката, 
разпъната в сламената колиба на Стенли и се 
отопляват с газова лампа. Всеки месец за по 10 дни 
Таня се връща в София, където работи като 
счетоводител и по този начин успяват да имат пари 
за храна и материали за къщата. През пролетта на 
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2007г., останалите съмишленици се връщат и 
започват строителството на къщите си. 

Междувременно Панчев издава вестник “Родово 
имение”, което по-късно се превърна във вестник 
“Квантов преход”. Едва ли журналистите щяха да 
изпишат толкова неверни неща, ако през тези 
години Панчев не решава да направи партия и по 
този начин обръща вниманието върху себе си и 
селището. Следват наистина неверни и 
клеветнически статии, писани от хора, които не са 
ходили до мястото и не познават заселниците и това 
охлажда част от първоначалният ентусиазъм на 
хората, като междувременно успява и да откаже 
част от тях. 

От 2006г. до 2014г. в Селището се нанасят различни 
хора, като към 2014г. постоянно живеещите там са : 
Данчо и Севдалина, Краси и Софи, Косьо и Алекс, 
Богдан и Светла. Силвия и Сашо също се бяха 
пренесли за постоянно, но дъщеря им стана първи 
клас и те се върнаха във Варна, за да може тя да 
ходи на училище. Владо също има родово имение в 
Селището, но засега не пребивава постоянно там. 
През 2014 още една двойка си купи земя в 
Селището и вероятно ще се установят там за 
постоянно. 

Няма да се превръщам в адвокат на хората от 
Селището, пък и ако толкова много ми беше харесал 
животът там, вероятно щях да остана, а не да се 
прибера в София. В начина на живот и мислене на 
хората там има много неща, с които не съм 
съгласна, но това не ги прави нито сектанти, нито 
опасни. Те са намерили своята си истина и си я 
живеят без да пречат на никого. Къщите се строят 
предимно от естествени материали, 
електричеството се подсигурява от слънчеви 
панели, събират дъждовната вода и имат езера за 
поливни нужди, за пиене се използва изворна вода, 
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боклукът се събира разделно, като голяма част от 
него се рециклира, храната е вегетарианска или 
веганска, земеделието е пермакултурно, не се 
използват никакви химикали и изкуствени торове. 
Екологичният отпечатък при такъв начин на живот е 
възможно най-ниският. В същото време садят и 
поддържат гори и по този начин се възстановява 
екосистемата. 

Тук ще премина в “минало време” и ще се опитам да 
отговоря на най-често срещаните въпроси относно 
Селището и относно “този” начин на живот. 
Описанието по-долу е лично, субективно и без 
претенции за истинност, освен за моята. 

Всяко едно от родовите имения си имаше свои 
практики. Паневритмия, тансегрити, компостни 
тоалетни, септични ями, коли, каруци, 
монокултури, война с монокултурите, багери, война 
с багерите. Мегре, Дънов и Кастанеда 
съжителстваха в странни отношения. Бил Молисън, 
Сеп Холцер, Фукуока, Рьоделбергер, Линда Удроу, 
Мария Тун, Хенри Дейвид Торо и Рудолф Щайнер 
правеха компанията още по-пъстра. Не бих казала 
необичайна. Те си се преплитаха някак си съвсем 
естествено и без напрежение. Поне в главата на 
собственика на “Изворче”. При другите, в различни 
моменти, нещо взимаше превес, нещо отстъпваше 
пред друго. Не всички бяха чели всичко. Всички, 
обаче, бяха чели Мегре. Това беше единственото 
общо между тях. И силата на мечтите им за един по-
добър свят, където Любовта би живяла спокойно и 
на чисто. Прекалено романтично? Може би. Но кой 
и кога е доказал, че романтиката е нещо лошо. Или 
пък невъзможно… 

По време на живеенето ми в селището, както и след 
това, много хора ми задаваха много въпроси 
относно бита и идеологията. Знам въпросите. Ще ви 
кажа отговорите. Не верните отговори, не 
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единствените отговори, а моите отговори. Никой 
друг не е ангажиран с тях по никакъв начин. Най-
малко хората от селището. 
Когато някой бъде обявен за дивак, първата тема, 
на която хората го нападат е хигиената. Сигурно 
знаете, но всички диваци в един или друг момент са 
били обвинявани в нечистоплътност. Вероятно 
душевно нечистоплътните биваха много заети с 
плътската чистота на различните от тях. Най-
честите нападки към нас и най-многото въпроси 
бяха свързани с хигиената. За съжаление, ще 
трябва да разочаровам всички „чистоплътни“. 
Къщите и хигиената. Къщите бяха не просто малки, 
а мънички. Скътани в 10 или повече декара. Тази, в 
която живях беше 18 квадрата. Повечето, но не 
всички, построени с естествени материали. Бяха 
така направени, че ако по някаква причина ги 
изоставиш и времето си каже тежката дума, те щяха 
бавно да изгният и да се превърнат в компост. И 
нямаше да оставят никаква мръсна следа след себе 
си. В тях няма течаща вода. Баните обичайно бяха 
нещо сковано отвън. Имаше и къщи с вътрешни 
бани. Тоалетните – компостни. Съдържанието им се 
заравя в дупки в земята. Или се превръща в хумус 
от калифорнийски червей и след това се използва в 
градините. Когато на толкова много земя се заравя 
торта на един или двама човека, не е нито опасно, 
нито нечистоплътно. Пък и чакалите идваха нощем, 
изравяха заровеното и го изяждаха. По този начин 
гонеха зайците. И зайците не прегризваха 
фиданките. В къщата, където бях аз, в началото 
нямаше тоалетна. Копаеха се направо дупки в 
земята. В един мразовит есенен ден, предвиждайки 
зимата и скованата земя, помолих Косьо да скове 
тоалетна. Той го направи. Ние баня нямахме. Когато 
времето беше топло се къпехме направо на нивата – 
от един маркуч, пренасящ вода от езерото, което 
пък се пълнеше първо от едно друго езеро, после от 
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дъждовете и снеговете и накрая от една помпа от 
далечния язовир. Тази помпа я купихме от САЩ с 
пари от дарения. Тя представлява т.нар. “рам 
помпа” и не използва никакви ресурси, за да 
работи, освен енергията на падащата вода. Язовира 
се намира на километър и малко, а денивелацията е 
над 30% и въпреки това, тази помпа успяваше да 
качи около 800л.вода на ден. Не мога да дам 
каквито и да било технически подробности, затова, 
ако темата ти е интересна: 
https://www.youtube.com/watch?v=fcoOJ2xlqt4. 
Водата се затопляше в маркуча и така се къпехме с 
топла вода. Всеки ден се къпехме по различно 
време, защото понякога водата ставаше вряла, а 
друг път хладка – зависи от слънцето, от месеца, от 
сезона. Забравих правилото за взимане на душ рано 
сутрин и преди лягане. Не се къпеш, когато ти 
решиш, а когато може. Можеше почти всеки ден, но 
по различно време. Зимата си топлехме вода на 
печката и се къпехме вътре в къщата, в едно корито, 
на топло. Когато отидох там, Косьо се къпеше с 
разни билки. Аз си носех сапун и шампоан. В 
„нормалното“ живеене, всеки път, когато отидеш до 
тоалетната и пуснеш казанчето в него изтича около 
5 литра чиста питейна вода. Като се къпеш си 
заминават около 80. На ден, за тоалетна и къпане в 
канала изтичат повече от 100 литра чиста питейна 
вода – това за един човек. Това са около 70 бутилки 
вода. Около 6 стека. На ден. На човек. Душ и 
тоалетна. Ние в България сме късметлии. Имаме 
много вода. И затова проблемите с водата не ги 
отчитаме. Някъде другаде пък, на всеки 5 секунди 
умира по един човек от глад или жажда. Знаеш ли, 
колко от водата на земята става за пиене? Някъде 
около 0,02% е прясната вода в езера, реки и 
язовири. Част от нея е питейна. И с тази малка част 
ние се къпем, готвим, пием, ползваме тоалетни и си 
поливаме градините. Замислял ли си се къде отива 
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мръсотията ни, след като си пуснем казанчето? 
Съжалявам… връща се при нас под формата на 
питейна вода, прилежно почистена по химичен път. 
Ние хората сме 70% вода и 100% неразумност. И 
ако си мислиш, че това е гадно, но няма друг начин, 
искам да ти кажа, че има. Има много други начини. 
И ако искаш да ги разбереш, просто си разцъкай 
google. 
Миех съдовете с биоразградими препарати. После 
поливаш с тази вода и растенията не измират. Пък и 
на 10 декара растителност, колкото и вода да 
изсипеш, не можеш да навредиш. Дори и да си мил с 
обикновено веро. С водата от къпането също се 
полива. Когато нямаш вода, се учиш да я цениш. 
Ние нямахме. Дори и да искахме, не можехме да 
разхищаваме нещо, което нямаме. Често ми 
казваха: „И какво, ако аз пестя вода? Как това ще 
промени положението на тези, дето нямат?“… Имам 
един отговор на този и доста от този тип въпроси: 
Всичко е свързано с всичко! Всяко нещо си 
взаимодейства с всички неща. Не съм го измислила 
аз, а Будда. И не само той. Връзки липсват 
единствено и само в нашите глави и то не защото по 
принцип липсват, а защото позволяваме да не ги 
виждаме. По-лесно е. 
Хората там копаеха езера, които се пълнеха с вода 
от дъждовете и снеговете. Тази вода стигаше за 
поливане и къпане до юни месец. Бяха надупчили 
земята в търсене на вода за кладенци. Вода нямаше. 
Земята беше обработвана години наред според 
принципите на интензивното земеделие. Дърветата 
отдавна бяха изсечени. Когато изсечеш дърветата, 
подпочвените води падат по-ниско. Няма корени, 
които да ги дърпат и да ги задържат на високо. 
Водата се беше оттеглила към недрата на земята. 
Пиехме и готвехме с изворна вода. От доста места 
можеше да се набави. Веднъж на няколко дни си 
пълниш дамаджаните. Зимата от едни места, лятото 
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от други. Прането? Е, с прането имах драма. Перях 
на ръка. Когато ме питаха какво ми липсва от 
предишния начин на живот имах един прост отговор 
– пералня! 
Храната. Всички в селището бяха вегетарианци. 
Някои бяха и вегани. На повечето такива места по 
света хората не ядат месо. Това си е правило, което 
има и изключения. Както на времето е било правило 
да се дрогират по тези места. Сега – години след 
хипарията на „тези“ места обичайно не се пие 
алкохол, не се пушат цигари, не се употребяват 
никакви дроги, не се яде плът. Вегетарианството не 
е хранителен режим. То е начин на мислене. То е 
подреждане на света по някакъв начин, който ти 
помага да преглътнеш… света. Няма да превръщам 
този разказ в манифест на здравословното хранене 
или неяденето на месо. Малкото, което ще кажа по 
темата е, че срещнах и много кръвожадни 
вегетарианци, които ядяха хора в злобата си и 
много болни вегетарианци, които бяха заменили 
месото с кифли и вафли. Аз лично от години не ядях 
месо. И не по здравословни причини. Не ядях месо 
по две причини. Първо, не исках да ям нещо с очи, 
дето си има мама и татко. Просто не исках моето 
живеене да е причина за нечие страдание. Пък 
винаги съм вярвала, че животните страдат, когато 
ги убиват. Второ – успях да видя връзката между 
яденето на месо, замърсяването на водите, 
отравянето на почвата, глада в Третия свят и 
преяждането в Първия и конструираното ми 
консуматорство. „Човек вижда толкова колкото 
знае“ – казва Гьоте. Колкото повече знаех, толкова 
повече виждах, а колкото повече виждах, толкова 
повече избори можех да правя. Направих избор да 
не участвам с престъпление, което разбира се беше 
свързано и с отказа ми да си купувам кожени чанти 
и дрехи, да ходя на зоологическа градина и цирк, да 
купувам козметика и препарати тествани върху 
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животни, както и да ям месо.  Лицемерието на част 
от хората, както и не правенето на връзки между 
видимото, все повече ме отвращаваха. Веднъж в 
университета ни бяха пуснали някакъв стар 
документален антропологичен филм, където 
някаква група хора, които света условно нарича 
„племе“ направи жертвоприношение на едно малко 
мече. Веднъж в годината тези хора се събираха на 
общ лов, хващаха едно мече, завързваха го, 
убиваха го и го изяждаха. Една моя колега, гледаше 
филма с отвращение и коментираше, колко 
безобразно жестоко и нехуманно е това, и как 
изобщо не можела да гледа такива гадости. Около 
врата си имаше яка от лисица. С копчета вместо очи. 
В междучасията нагъваше пържоли и сандвичи с 
шунка.  
След като веднъж направиш връзките, светът 
никога повече не е същото място. Бях и съм от най-
лошите вегетарианци - идеологически 
обременените. Знам, че ако изпадна в ситуация да 
си спасявам живота, ще ям месо. Вероятно и сурово 
ще го изям. Сигурно и животно мога да убия. А 
дотогава – ще си спестя плътта от менюто. 
Както вече споменах, хората в селището също не 
ядяха месо. Те се опитваха да си произвеждат 
храната. Или поне част от нея. Сееха лимец и 
спелта. Имаха зеленчукова градина. Гледаха си 
домати, краставици, боб, чушки, тиквички и тикви, 
лук и чесън, картофи и друг зеленчук. Имаха и 
плодни дървета, но те все още бяха малки. Често 
купуваха разни неща от пазара в Елхово. В 
селището имаше котки и кучета. Малко по-късно и 
кокошки. Имаше и кон. И много пчели. Други 
животни не се гледаха. Котките ядяха мишките и 
това беше добре. Кучетата седяха вързани и това 
беше тъпо. Кокошките снасяха яйца. Конят ни 
помагаше да се придвижваме насам-натам и да си 
носим камъни, пръст, пясък. Наоколо имаше доста 
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диви животни. Разбира се, имаше и ловци. Събота и 
неделя полето кънтеше от изстрелите им. 
Събирахме орехи, коприва, гъби, билки, киселец, 
лайка, липа и диви ягоди. За тях не трябваше да се 
грижим – те си растяха и без наша намеса. Плодове 
и зеленчуци се сушаха на слънце за зимата. Когато 
нямаш хладилник, ставаш изобретателен. Сушахме 
домати, моркови, тиквички, череши, сливи, дюли, 
ябълки, гъби и билки… Пиехме чай от билки. 
Алкохол не се употребява. Никои в селището не 
пуши. Наркотици – никакви и по никакъв повод. 
Лекарства също не се употребяват. За всяка болка 
си има билка. Пък и превенцията е нещо много 
важно. Всъщност там не боледувахме. Няколкото 
травми бяха оправени с лапи от черен оман. Когато 
познаваш билките, разполагаш с достъп до 
вселенската аптека. А в нея има всичко. Хляб или си 
купувахме, или си месехме. От лимец и спелта. С 
квас, не с мая. Захар не употребявахме. Сол – да, но 
каменна, поне през повечето време. Мляко и сирене 
си купувахме от време на време – домашно 
приготвени. Преди ядене Косьо казваше една 
молитва, която много харесвам. Ще ти я споделя: 
„Господи, благодаря и дано всички хора по Земята 
имат такава вкусна храна и добри приятели“. 
Толкова за „сектантството“. 
Парите. Различните хора в селището имаха 
различни стратегии за справяне с този казус. 
Вариант 1 – имаш имот в София, даваш го под наем 
и с парите от наема си купуваш нещата, които не 
можеш да си произведеш. 
Вариант 2 – отглеждаш големи масиви с жито и го 
продаваш. Важно е уточнението, че житото се гледа 
без химикали. 
Вариант 3 – взимаш си парцел в селото, където има 
и вода, и завет, и отглеждаш зеленчуци. Сушиш, 
консервираш и продаваш. Намираш други еко-
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производители, изкупуваш, сушиш, консервираш и 
продаваш. 
Вариант 4 – Правиш пчелни кошери, шиеш красиви 
дрехи, продаваш мед, билки, билкови мехлеми. 
Вариант 5 – различни комбинации между предните 
четири варианта. 
Тук е важно да направя едно уточнение. Важно е, 
разбира се, как си набавяш парите и за какво ги 
харчиш, но е много важно и КОЛКО харчиш. Т.е. 
повечето хора там живеехме с много по-малко пари, 
отколкото биха ни били необходими в града. Сметки 
– не плащаш. Водата е дъждовна или езерна. Ток – 
слънчев панел. Топло – изсъхнали и паднали в 
гората клони и съчки. Данък сгради и такса смет – 
няма. Първите няколко месеца все очаквах 
отнякъде да се появи някаква сметка за нещо. И 
когато осъзнах, че няма да се появи, за първи път 
почувствах свободата с всичките си сетива. 
Мобилният телефон беше на зареждане и месечни 
сметки нямаше. Аз занесох първата сметка в този 
рай… взех флашка за интернет и така бързо, бързо, 
реших казуса със свободата и липсата на сметки. 
Живеехме с 470лв. на месец. 70% от разходите 
бяха за колата. Имаше и хора, които изкарваха 
зимата с 30лв. Имаше и такива с много, много 
повече… Между 12-те човека в селището 
съществуваше социално неравенство. Тези, които 
имаха повече помагаха на тези с по-малко. 
Подаръци, бартер, а от време на време им даваха и 
работа. Това не беше социализъм по никакъв начин, 
но все пак можеше да си спокоен, че от глад няма да 
умреш. Дори и да си скаран със съседа си. 
И още едно важно уточнение – не произвеждаш 
нищо с цел търговия. Произвеждаш за себе си, а 
продаваш или разменяш на бартер само 
излишъците. Защото, както казва Рьоделбергер, ще 
цитирам по памет: „Нашите фермери отдавна не 



 

  119 
 

произвеждат ябълки. Защото вместо ябълки, те 
виждат по дърветата пари. А това е проблем.“ 
Какво правехме по ЦЯЛ ден? Ето този въпрос винаги 
ме забиваше в земята. Защото всеки ден правехме 
различни неща. Защото когато си в полето, не ти 
решаваш, какво точно ще правиш, а времето. Ако е 
слънчево – правиш едно. Ако вали – друго. Ако духа 
– трето. Ако е зима – четвърто. Ако е пролет – пето. 
Лятото – шесто и т.н. Ние копаехме, садяхме, 
мулчирахме, поливахме, боядисвахме, чистехме, 
готвехме, събирахме разни неща, къпехме се, 
перяхме, строяхме, разхождахме се, пътувахме, 
разговаряхме, посрещахме и изпращахме гости, 
журналисти и доброволци, гледахме изгреви и 
залези, играехме паневритмия. Аз шиех, рисувах, 
пишех, месех, подреждах… отново подреждах 
света. Косьо се грижеше за пчелите, вадеше мед, 
учеше ме на нови неща, садеше и обгрижваше 
дървета. Всеки от нас спасяваше себе си и света. 
Най-важният урок, който научих, беше, че 
правенето на всичките тези неща е игра. Игра, която 
играеш докато ти е приятно, а после играеш друга 
игра, а после трета. За да не ти омръзва. И за да не 
намразиш себе си, труда си и произведеното. Едно 
от нещата, които убиват съвременният човек, е 
рутината. Брак, работа, отношения с деца, родители 
и приятели – вкараш ли всичкото това в коловоза на 
рутината, рано или късно го убиваш. Скапват се 
бракове, отношения, приятелства. Но не мога да 
виня никого за това. Градският начин на живот го 
предполага. С всички екстри, с които разполагаме, 
когато не трябва да мислим за топлото, храната и 
подслона като за нещо, което зависи от нас, а го 
мислим единствено и само като пари, които го 
подсигуряват, влизаме в рутината. Освен ако не сме 
от малкото късметлии, които са превърнали хобито 
си в работа, пък тази работа е толкова различна, че 
всеки път правиш нещо ново и научаваш нещо ново. 
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Научаването на нещо ново е от ключово значение. А 
след това и прилагането на наученото. Няма нищо 
общо между това мъжът ми да ходи на работа и да 
носи пари, с които аз да купувам хляб от магазина и 
това ние заедно да си засеем жито, да си го смелим, 
да си съберем и нарежем заедно дървата, той да 
запали печката, аз да омеся хляба, да го опечем и 
да го изядем заедно. Само на пръв поглед ние 
правим едно и също – ядем хляб. Само на пръв 
поглед. Единият и другият хляб са фундаментално 
различни неща. И като си говорим за храна и 
анастасийци, да не забравя да спомена, че никои не 
си държи картофи в устата, преди да ги зарови в 
земята. И никои не се въргаля гол в прекопаната 
земя. Семките на ябълките, доматите и прочее може 
и да се държат за малко в устата – не виждам нищо 
лошо в това. Най-малкото ги овлажняваш. Дали те 
приемат от твоята енергия, дали след това те 
лекуват точно теб заради слюнката ти – не знам и 
честно казано ми е все тая. Картофите си ги 
слагахме в устите, чак след като бяха сготвени. Това 
май всички го правим, когато се храним… „И дано 
всички хора по земята имат такава вкусна храна… 
Амин“. 
Ама не можете съвсем без благата на 
цивилизацията…  Ето това, също беше от редовните 
констатации… или упреци. Да, не можем. И честно 
казано, не се и опитваме. Тази цивилизация е 
създала и готини неща – интернет, слънчеви и 
вятърни генератори, мобилни телефони, лампи, 
коли, маркучи, варели и кофи. Разбира се, че не 
можем без тях. Пък и кому е нужно? Това все пак не 
е нито бунт срещу технологиите, нито бунт срещу 
благата? Това е бунт срещу прекаляването… Срещу 
неразумното и прекомерно използване. Срещу 
заменянето на ценности с пластмаси. Срещу 
забравянето, че парите са средство, а не цел. Срещу 
чалгата, мутрите и кифлите, срещу разделението 
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между хората по произволни принципи, срещу 
неравенството, което приемаме за даденост, срещу 
„правото“ ти да имаш 6 мобилни телефона, при 
положение, че и един ти е достатъчен, срещу 
задължението ти да бъдеш образован, но глупав. 
Срещу съвременното робство… А Интернет? Добре, 
че го има. Нищо друго да не беше измислила 
префърцунената ни цивилизация, само това да 
беше изобретила, пак щеше да е достатъчно. 
Защото именно интернет даде възможност на 
хората да знаят. За да видят. И да направят 
връзките. Ако искат – разбира се. Иначе… в 
Интернет има и порно с малки деца. Въпрос на 
интереси. 
Добре де, но все пак това, което правите, е бягство 
и връщане назад! Това ми е любимата констатация. 
Чувахме я редовно от всеки имал търпението да чуе 
отговорите на предишните въпроси. Никой не 
пропускаше да я направи. Съжалявам, но не е. 
Бягство е, когато живееш мишият си живот, 
правейки неща, които не харесваш, за да си купиш 
неща, от които нямаш нужда. Бягство е, когато 
имитираш съвършен брак, а когато нещата се 
скапят, се правиш, че нищо не се е случило и си 
намираш любовник или любовница, за да запълват 
изтънелите ти дупки. Бягство е, когато лъжеш 
всички около теб, че си ужасно щастлив, а душата 
ти се гърчи от болка. Бягство е, когато лъжеш себе 
си, че всичко е наред и че в крайна сметка, какво 
пък толкова да искаш от този свят – повечето хора 
се задоволяват и с много по-малко. Най-голямото 
бягство е, когато отказваш да се срещнеш със себе 
си и да си признаеш разни нелицеприятни неща. 
Защото ако спреш да бягаш от тази среща, най-
вероятно ще ти се наложи да констатираш разни 
факти, а след това да предприемеш разни действия. 
Ще ти се наложи да спреш да си мързелив – на 
всички нива. Ще ти се наложи да направиш Нещо. 
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Каквото и да е. И ще трябва да поемеш 
отговорността за решението си. Когато не правим 
всичките тези неща – това е бягство. Пък сме 
толкова извратени и изгубени, че наричаме това 
движение. При това – напред. 
Връщането назад… Еволюционно – обикновено 
хората това имат предвид при тази констатация. 
Защото животът на „тези“ места твърде много 
прилича на живота на баба ми, или на прабаба ми. 
Ако направиш една снимка на баба ми, готвеща до 
печката и на мен - готвеща до печката в селището, 
двете снимки ще си приличат много. Което може да 
те заблуди, че става въпрос за едно и също и в този 
смисъл, аз съм върнала себе си в годините от 
младостта на баба ми. Дотук с приликите. Защото те 
съществуват единствено и само на снимката. Освен 
това, съществуват, ако снимката е направена така, 
че да не се виждат очите ни – защото ако видиш 
очите, ще разбереш разликата. А тя е 
фундаментална. Когато баба ми е била девойка и е 
готвела до печката, тя е имала една мечта. Мечтата 
да не е там и да не прави това. Мечтата да отиде в 
Града, да работи в сграда, да носи обувки, а не 
галоши, да се разхожда по улици, а не по гори и 
поляни, да има електрическа печка, да има 
вътрешна тоалетна, да си купува всичко, от което 
има нужда от Магазина, да си намери мъж, който 
носи костюм, а не потури, да имат кола и радио, да 
слушат суинг, а не копаница, да роди детето им в 
Болница, да си купи найлонови чорапи… Ето такива 
мечти са имали бабите ни до печките, варейки 
качамак… Колкото знаеш, толкова виждаш… 
Нямали са никаква представа, каква е цената, която 
ще трябва да платят за найлоновите си чорапи. Не 
ги виня. Много хора и досега нямат представа за 
тази цена. Само че, аз имах. Градът отдавна се беше 
превърнал в място за гниене – на храни, тела и 
души. Обичах да ходя боса. Разходките по поляните 
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ми бяха много по-вълнуващи от тези по градските 
улици. Магазините се превърнаха в молове – 
огромни и в същото време клаустрофобични. 
Купувах си вълнени бутикови чорапи… 
Не твърдя, че Градът по принцип е гадно или 
ненужно място. Напротив, обичам града. Той може 
да ти даде неща, които на село няма как да 
получиш. Градовете трябва да бъдат живени. Но с 
тях не бива да се прекалява. Университети, 
библиотеки, театри, опери, клубове, курсове, 
танци, изложби, концерти… Много срещи, много 
приятели, интересни личности, вълнуващи 
разговори. Без подаръците на Града нямаше да 
бъда същата. София, Барселона, Париж, Венеция, 
Флоренция, Валенсия, Хавана… Обичам Града. Той 
ми помага да се губя, да се намирам, задоволява 
глада ми за знание, помага ми да опознавам хората. 
Дълги години Градът ми даваше и причина и 
смисъл. Или поне така се чувствах. До някакъв 
момент, аз и градът си бяхме необходими – той на 
мен и аз на него. От един момент насетне взаимно си 
пречехме. Той ме тровеше, аз го саботирах. Война, 
която знаех, че съм  загубила още преди да я 
започна. В Средновековна Европа, ако роб успее да 
избяга от господаря си и живее една година и един 
ден в града без да извърши престъпление, 
получавал свободата си. Ставал свободен човек – 
той и децата му.  „Градският въздух прави човека 
свободен!“ И наистина е било така. Е било… 
Съвременното робство е префинено, не е толкова 
очевидно, то се крие в нюансите и оттенъците. И се 
заражда и живее най-вече в Града, защото хората 
все още вярват, че градския въздух прави човека 
свободен… По силата на инерцията. И благодарение 
на леността на мисълта. 
Аз и баба ми си приличаме само на снимката до 
печката. Ако не се виждат очите ни… Тя е там, 
където не иска да бъде. Аз съм там, където съм 
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искала да стигна. Понякога пътят до полето, минава 
през Лондон… и през купища книги и размисли. 
И все пак, анархисти ли сте? Труден въпрос, защото 
не знам какво ти влагаш в думата „анархия“. Ако си 
представяш рушене на всичко и липса на правила – 
не, не сме. Всъщност изпитвам органическа 
непоносимост към табелите. Определенията, 
рамките, ограниченията, наричанията. Когато ме 
наречеш Някаква, се опитваш да ми отнемеш 
възможността да бъда Всякаква. Аз съм Човек. 
Всяко деление надолу – по пол, религия, социално 
положение и прочее, ме ограничава. И ми пречи да 
изразя истинската си същност. А тя е… Всякаква. 
Като на всички нас. 
 
Добре де, след като описваш тази прекрасна 
идилия, защо си тръгна? 
Хм… след година време живот протекъл по 
описаният начин, аз разбрах, че и това не е моето. 
Беше вълнуващо, смислено, интересно, забавно и 
много, много различно, но… По времето, когато аз 
живях в Селището, хората там не бяха общност. 
Нямаха общи практики, често бяха в конфликтни 
отношения, виждаха се рядко. Това не би бил 
проблем в града. Но сред полето е. Ние хората сме 
социални животни. Имаме нужда от много повече от 
задоволяване на първичните си потребности. Имаме 
нужда от други хора, от културен, емоционален и 
духовен СПОДЕЛЕН живот. Имаме нужда и от 
външен коректив. В противен случай рискуваш да 
полудееш и изобщо да не го разбереш. Децата ни 
имат нужда от други деца, с които да играят. 
Вонегът казва в едно свое есе (по памет): “Хората 
си мислят, че се карат заради липса на любов или 
пари. Всъщност те се карат, защото всеки казва на 
другия: “ти не си достатъчно хора.” Тезата на 
Вонегът е, че когато живееш в племе или някаква 
група и ѝ принадлежиш, ти имаш хора, с които да се 
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смееш и други, на чието рамо да поплачеш, едни - с 
които водиш интелектуални разговори и други - с 
които си споделяте простотии и прочее. Насред 
полето и при сложни отношения с останалите, 
човекът до теб “не е достатъчно хора” и това е 
съвсем естествено. Косьо беше обсебен от идеята за 
общност и липсата ѝ го побъркваше. От един момент 
насетне взе да побърква и мен. Ако останеш в тази 
матрица, рискуваш да намразиш и хората и 
човечеството. Личното щастие се постига 
сравнително лесно - малко внимателност, добро 
държание и съзнателност винаги вършат перфектна 
работа. Но общото… Общото изисква много повече 
от двама човека да проявят въпросните качества. Ти 
колко такива човека познаваш? Помисли над това, 
защото това е една от причините в България все още 
да нямаме екоселище. 
Селището в Странджа продължава да е мястото с 
най-много постоянно живеещи хора и има всички 
шансове да се превърне в общност, ако хората там 
решат да направят това. Вече има и три малки деца 
(на Данчо и Севда, на Косьо и Алекс, на Богдан и 
Светла). В Селището, както на много от живите 
места, продължават да очакват новите си 
заселници. 
С благодарност си спомням за времето прекарано 
там, но никога не бих се върнала към това място или 
към този начин на живот, защото намирам 
изолацията за нездравословна и защото не вярвам 
на Мегре. Сигурно да можеш да повярваш 
безусловно в нещо е благословия… Аз не 
разполагам с нея. Съмнението винаги е било 
двигателят ми и най-вероятно така и ще продължи 
занапред. 
Позволих си в тази част да вложа повече емоция и 
лично преживяване, за да можеш да разбереш, що 
за човек пише всичко, което прочете дотук. Дано 
написаното да е било полезно. 
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Преди няколко месеца, Краси, Софи, Алекс и Косьо 
създадоха фондация “Ура гора”. Целта на 
фондацията е садене на гора по всички възможни 
начини, създаване на по-добри условия на живот в 
селището, подобряване на инфраструктурата и 
обучения по пермакултура. 
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  БОРИКА 

 
Може и да си чувал за проект 
близо до Ихтиман и да се чудиш, 
какво става там, затова ще 
напиша малко и за Борика. С 
мястото съм свързана почти 
лично, тъй като там си купи земя 

и бащата на детето ми и друг мой приятел. Там земя, 
навес и фургон има и Дани от “Обичковци”. Там е и 
строящата се кръгла къща на Виктор Божиков, 
както и глинената къщичка на Иван. Там е и земята 
и дърветата на Деси. Мястото се намира на 40мин. 
от София с кола, след село Борика.  
Има направени езера и няколко кладенеца. 
Заложени са и няколко зеленчукови мандали. Всеки 
от собствениците там има различни причини да е 
част от този проект: живот сред природата, 
строителство с естествени материали, отглеждане 
на чиста храна. В началото целта им беше да 
създадат демонстрационен център, където да могат 
да бъдат видени различни техники на строителство, 
устойчиви практики по отношение на ресурси и 
енергийна независимост, пермакултурни мандали. 
С течение на времето се сблъскаха с различни 
трудности - от административни до 
междуличностни. Освен това на няколко пъти 
фургона и караваната бяха разбивани и ограбвани.  
За сега никой не пребивава постоянно там. 
Проектите са отворени за доброволци. Организират 
се акции по засаждане на дървета. В местата се 
изграждат естествени ветрозащитни пояси. 
В общото място има налична слънчева компостна 
тоалетна, фургон, една каравана и един навес. 
Боклукът се събира разделно, има компостни 
купчини, а дъждовната вода от покрива на навеса 
се събира. Тепърва предстои мястото да се развива, 
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като на този етап не мога да преценя дали има 
шансове да се превърне в нещо повече от място за 
лични проекти. 
 

 
 
 

 
 ГРАДСКИ ПРОЕКТИ 

Красиви и смислени градини могат да се правят не 
само на село. През последните години в по-
големите ни градове се забелязват тенденции за 
ново осмисляне на междублоковите пространства и 
обществени градинки. Все повече хора започват да 
обгрижват пространствата около блоковете си, 
садят в тях не само цветя, а и зеленчуци и плодни 
дървета. Често тези проекти се превръщат в обект 
на спорове със съседите, но като цяло са добре 
приети.  
В света има доста примери на цели градове, които 
са превърнали всичките си общи пространства (а 
често и покривите на сградите) в зеленчукови 
градини. Започнал по-скоро като социален 
експеримент, породил също множество спорове, 
резултатът там е повече от положителен. 
Очакваните кражби и вандалски прояви не са се 
случили. Престъпността в тези места е спаднала с 
различни проценти. Разумното и здравословно 
хранене са изместили вредните хранителни навици. 
Все повече доброволци и различни организации 
предлагат подобни проекти и на училища и детски 
градини. Често облагородяват със собствен труд и 
ресурси, както и с участие и помощ от различни 
европейски проекти, земите на училищата и 
детските градини. Тези мероприятия и акции са 
изключително полезни за децата и за изграждането 
на отношение към природата, земята и храната. 
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В края на 2014-та в София се появи и първата 
градска образователна пермакултурна градина. 
Посетих я веднага след откриването ѝ и бях 
изключително впечатлена. Мястото е направено с 
много труд, знание и най-вече любов и грижа. Там 
можеш да видиш как би могло да изглежда 
бъдещето ни, ако решим да направим нещо по 
въпроса.  
Ако проявяваш интерес към този проект: 
http://placeforfuture.org/?p=2623 

 
 

 
С това нашата обиколка из живите места на 
България приключи. Чрез линка към картата на 
България ще можеш да видиш обиколените и не 
обиколените от нас места с контактна информация 
за тях. Със сигурност това е непълна карта, но 
заедно можем да я направим по-пълна. Ако знаеш 
за някое живо място, или ти самият живееш в 
такова, пиши ми мейл и ще го добавим на картата. А 
ако имаш и кратка история-разказ за това място и 
снимки, прати ми ги и аз ще ги добавя в тази книга. 
По този начин ще имаме жива карта и жива книга, 
точно такива каквито Възможната България 
заслужава. 
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Ще завърша с кратък опит за обобщение, в който ще 
потърся отговор на въпросите: какви са добрите и 
лошите практики по живите места и защо все още 
нямаме екоселище в България? 
Много е вероятно текстът по-долу да ти изглежда 
малко странен, защото ще използвам информация, 
чието споменаване избегнах в описанията на 
местата. Както казах в самото начало, на част от 
местата обещах да не споделям разни неща, така че 
няма как да ги пренесеш към конкретно описано 
място. Целта ми не е да посочвам с пръст когото и да 
било, пък и този текст не е написан за клюкарски 
вестник, затова информацията в тази част ще е 
обобщена и няма да е поименна. 
Искам да направя още една уговорка. Много е 
вероятно текстът по-надолу да не се хареса на 
някои хора. Както се казваше в един виц “Не бийте 
вестоносеца”. Възхищавам се на хората напуснали 
удобният свят в търсене на алтернативи. Това обаче 
не означава, че през годините не видях негативни 
практики. 
 

ДОБРИ/ЛОШИ ПРАКТИКИ 
 
- ЧИСТО И МРЪСНО. На първо място ще поставя 
чистотата. Много пъти през годините, под 
различни текстове, форуми и т.н. се явявах 
основен защитник на чистоплътността на хората 
от живите места. Визирам физическата чистота, 
баните и чистотата на къщите. След направената 
обиколка не мисля, че ще видиш името ми сред 
защитниците. Разбира се, че не говоря за всички 
места, а за част от тях. Чух най-различни 
оправдания, но не ги приемам. Ако никога не бях 
живяла в полето, най-вероятно бих ги приела. 
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Знам колко много е работата, знам колко малко е 
водата, знам как времето все не достига, но не 
съм склонна да приема тези оправдания. На много 
от местата, хората говорят и обсъждат 
духовната/душевната чистота. Тези разговори са 
несериозни, когато около теб е мръсно и 
разхвърляно. Светът около нас отразява светът 
вътре в нас. Не ти вярвам, каквото и да ми 
говориш, когато около теб мирише лошо и е 
кочина. Ние хората проявяваме себе си и във 
физическият и в емоционалният, и в духовният 
свят. Нашите проявления би трябвало да се 
припокриват. Не защото “трябва”, а защото само 
тогава звучим сериозно и живеем хармонично във 
всички проявления. Колкото и здравословно да е 
приготвена чистата храна, сготвена и сервирана в 
мръсен съд не е нещото, с което ще помогнеш на 
когото и да било да се ориентира към 
здравословното хранене. Мръсните дрехи и къщи 
не предполагат към нищо друго, освен към 
желанието на хората около теб да те напуснат 
колкото се може по-бързо. Знам, че на много от 
местата е изключително трудно да се направят 
бани, но не мисля, че въпросът е нерешим. 
Въпрос на приоритети. 

- ГНЯВ. Да обясняваш на когото и да било колко са 
глупави тези в градовете и да превръщаш този 
разговор в главен е като да обясняваш на 
вегетарианец защо не трябва да яде месо. Тъпо е. 
Щом този човек е дошъл при теб, като доброволец 
или посетител, той най-вероятно вече е събрал 2 
плюс 2. Това първо и второ - този тип разговор 
издава твоята несигурност. Докато си зает през 
повечето време да говориш гневно и язвително за 
тези, дето нищо не са разбрали от живота, не си 
красив. Гневът се поражда от страха, а страхът е 
обратното на любовта. Остави другите да си 
живеят както искат, особено когато искаш от тях 
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да те оставят ти да си живееш както искаш. Така е 
честно. 

- ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ. Независимо на каква тема 
си непреклонен и си открил истината с главно “И”, 
твоята непреклонност се нарича 
фундаментализъм, а никой не харесва 
фундаменталистите (дори и другите 
фундаменталисти). Те обичайно са гневни и най-
вече опасни и несимпатични. Можеш да не ядеш 
сирене, да си миеш зъбите с каквото си поискаш 
(дори и да не ги миеш), да вярваш, че света се 
управлява от 3-5-7 свръх човеци или каквото там, 
свободен си да вярваш в каквото си решиш, но 
твоята свобода свършва там, където започва 
моята. Което означава, че има една пресечна 
точка, която не бива да се преминава. Случвало 
ми се живота да ме среща с толкова озверели 
вегетарианци, че само като ги слушах колко е 
вредно да се яде месо, изпитвах желание да 
захапя сурова пържола пред тях. Истината с 
главно “И” не работи. Колкото истини - толкова 
хора. И всеки един от тях се намира на 
единственото място, на което може да се намира в 
този момент - в центъра на своята истина, която 
може след 5 минути да е някъде другаде. Не 
защото истината е непостоянна, а защото 
осмислянето на света и връзките зависи от нашето 
ниво на информираност. Да даваш информация е 
едно, но да претендираш за последната дума е 
отблъскващо. 

- АЛКОХОЛ. Много се пие в тази държава и пиенето 
на много и всичко се е превърнало в национален 
спорт. Аз не съм въздържател. Пия, но гледам да 
не се напивам. Тъжно е, когато си на живо място, 
в което се пие много. Ако си отишъл там да 
осъществяваш мечтите си и твърдиш, че си 
постигнал щастие и хармония, защо тогава имаш 
нужда да се приспиваш с ракия? 
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- ДЛЪЖНИ СА МИ. Еми, не… никой не ти е длъжен. 
Това, че си решил да живееш различно и мислиш, 
че спасяваш света, не означава нищо. Най-
малкото пък, че който и да било ти е длъжен с 
каквото и да било. Ако ти е трудно, то е такова, 
защото ти си взел това решение. Градските хора 
не ходят на работа, за да могат да изкарват пари 
за теб. Никой не ти дължи нищо.  

- ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ. Има две крайности - няма те 
изобщо във виртуалното пространство и там си, но 
наритваш и псуваш хората. Първото е 
разбираемо, а често и обективно отразяващо 
липсата на ток, интернет, компютър. Второто 
говори за липса на разбиране за отговорността, 
която носиш. Когато си се самообявил като 
различен и алтернативен, ти вече не си само себе 
си. Твоето представяне е представяне и на идеята 
за устойчив начин на живот и на концепцията за 
един по-добър свят. Несъвместимо е да си се 
заявил като по-зрял, разбиращ и можещ и в 
същото време да ръсиш псувни и обиди из 
виртуалния свят. Стегни се и следващият път като 
прекалиш с алкохола или лошото настроение не 
влизай в интернет. 

- КОРЕКТНА ИНФОРМАЦИЯ. Ако се обявяваш в 
интернет, направи го коректно. Когато изписваш 
какво се случва и какви са условията, напиши 
реалността в момента, а не мечтите си. За мечтите 
можеш да направиш отделен пост. Какви са 
битовите условия, има или няма баня, позволено 
ли е пушенето, необходим ли е задължително 
челник или наистина имаш ток… и все в този дух. 
Да идват подготвени гостите и доброволците, е за 
предпочитане. 

- СЪМИШЛЕНИЦИ. Когато търсиш съмишленици и 
искаш около теб да се заселят още хора, не е 
достатъчно да напишеш, че търсиш съмишленици. 
Не знам дали съм или не съм съмишленик, защото 
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не знам в какво ти вярваш и кое за теб е важно. 
Изпиши как си представяш бъдещето, какви хора 
би искал да бъдат твой съседи и приятели, как си 
представяш, че ще живеете заедно и сподели тези 
мисли. Тогава вече “съмишленик” добива смисъл 
и дава яснота.  

- ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА. Когато организираш 
работа с доброволци, е добре да се подготвиш. 
Доброволците биха могли да бъдат от голяма 
помощ, но често те не познават мястото ти, не 
знаят кои са приоритетите, не знаят правилата в 
твоята къща и ако не създадеш организация, и ти, 
и те бихте могли да сте разочаровани. Постави се 
на мястото на доброволец и направи това, което 
би искал някой друг да направи за теб - упътващи 
табели, разясняващи правила, ясен график за 
труд и почивка. Добре е да знаеш, че по правило 
доброволческият труд е 6 часа на ден. Ако не си 
склонен да инвестираш време в разясняване на 
очевидни (за теб) дейности и правила, рискуваш 
времето прекарано заедно да е непродуктивно за 
всички. Не можем да се сърдим на никого, че не е 
отговорил на очакванията ни, когато не сме 
заявили какво очакваме. Добре е, при 
организиране на доброволчески лагери, 
предварително да се обяви какво ще се прави, как 
е решен въпросът с храната и спането, има ли 
организиран транспорт, както и да се приложи 
списък с нещата, които хората да си носят. В 
момента в България практиката е доброволците 
сами да организират пътуването си, а храната и 
подслона да се поемат от домакина. Добре е още 
при записването и преди първото запознанство да 
получиш информация, дали доброволецът има 
някакви специфични здравословни проблеми. 
Част от живите места са сравнително далеч от 
болници, затова е добре да си подготвен - 
аптечката във всяко едно от местата е добро 
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решение. Добра практика е да се храните заедно, 
а вечер да си споделяте. Опитайте се да давате 
повече отколкото получавате и така ще получите 
повече :) 

  
Струва ми се, че това е напълно достатъчно. А кои са 
добрите практики? Добрите практики са изписани 
подробно в текстовете описващи местата. Те са 
много повече от лошите и като цяло се практикуват 
на почти всички места. Както вероятно си 
забелязал, земеделието навсякъде е устойчиво и 
щадящо, водата се събира и пести, консуматорските 
практики са сведени до минимум, а здравословният 
начин на живот е приоритет. 
 

ЗАЩО СИ НЯМАМЕ…? 
 

Преди повече от две години, написах един текст по 
тази тема, със заглавие “Как НЕ се прави общност? 
21 сигурни стъпки!” Сега го препрочитам и виждам, 
че почти нямам какво да добавя. 
Не обичам да използвам историята като патерица и 
като обяснение или оправдание, но по отношение 
на екоселищата със сигурност можем да забележим, 
че държави със социалистическо минало по-трудно 
и бавно си изграждат такъв тип селища. Голяма част 
от терминологията, свързана с живот в общност, 
беше използвана от социалистическата пропаганда 
и думите “заедно, солидарно, равенство, братство” 
и т.н. придобиха друго звучене. В същото време 
сексуалната революция и хипи движението минаха 
през нашите земи почти незабележимо. Повечето 
екоселища в Западна Европа и в САЩ са се зародили 
60-те и 70-те години и са отразили бунта на хората 
срещу капиталистическата система, 
консуматорството, несправедливото разпределение 
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на благата, войните и липсата на социална 
държава. По това време в социалистическият блок 
образованието и здравните услуги бяха безплатни и 
работа имаше за всички. Заплатите бяха ниски, но 
достатъчни. Малцинствените групи не бяха голям 
проблем и като цяло маргиналите бяха малко. А 
първите екоселища в света са създадени именно от 
маргиналите. Не бих искала да се впускам по-
подробно в темата, защото това би довело до много 
дълъг текст, който за целите на настоящата тема е 
излишен. Това което се опитвам да кажа е, че 
историческото ни минало по някакъв начин дава 
част от отговора на въпроса. Разбира се, че само 
това не е достатъчна причина. Причините са 
комплексни. Освен миналото ни, друго нещо което 
няма как да не забележим е, че хората от “живите 
места” често са ярки индивидуалисти. И добре, че е 
така, защото иначе едва ли биха направили първата 
крачка и първите живи места. Техният 
индивидуализъм им дава сила да напуснат града и 
да се върнат към корените си, често изправени пред 
предизвикателството да правят неща, които никога 
не са можели да правят. Капанът е, че когато 
напуснеш града и заживееш в полето (гората, 
селото…) и поискаш да има други хора около теб, е 
добре да си по-колективистично настроен. Но 
минаването от едното състояние в другото не е 
крачка, а процес. Отнема време и се случва само, 
ако съзнателно решиш да го направиш. От само 
себе си не става. 
Често чувах през годините една и съща приказка, в 
която продължавам да не вярвам. Тя разказва за 
това, как едни хора отишли някъде, някакси имали 
пари и заживели заедно, някакси от само себе си се 
разбирали и си живеели доволни и щастливи без 
правила и норми, някакси се решил от само себе си 
въпросът с образованието на децата, поминъка им, 
здравеопазването, осигуряването на забавления, 
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осигуряването на машини, техника, семена, мотики 
и лопати. Всичко това се случило просто ей така, 
само защото те се оказали на едно и също място, по 
едно и също време. Тази приказка осъществена не 
съм я виждала. 
Когато бях на обиколка из европейски екоселища, 
навсякъде първите заселници разказваха една 
друга приказка. За едни хора, които седнали и 
измислили визия, мисия и цел. Планирали 
внимателно местоположението на селището си. 
Намерили пари от банки и съмишленици. Решили 
как ще взимат решения, изработили си ясни 
правила и норми, взели решения как и какво ще 
правят в следващите 2-5-10 години. Създали съвсем 
нарочно среда на доверие и подкрепа. Обвързали се 
юридически. Дефинирали правата и задълженията 
на всеки член на общността. Разписали ясни 
графици и принципи. След това отишли и го 
направили. На тази приказка вярвам, защото бях на 
тези места, живях с тези хора и видях, че това 
работи. 
Втората приказка е написана от хора учили и 
работили в демократични държави. Вероятно още  в 
училище са били научени, че ние определяме 
собствениците си граници и че свободата означава 
и отговорност. Или пък просто са били смлени от 
капиталистическата мелачка и са видели, че ако не 
искат да се превърнат в кайма, трябва да си 
напишат алтернативен бизнес план. План, 
планиране, правила, регулация, таблица, документ, 
формални и неформални властови позиции и 
постигане на съгласие, не са мръсни думи и 
термини. Нито една дума не е мръсна или чиста. Ние 
решаваме как да я използваме и с чисто или мръсно 
да я напълним. И като казах чисто и мръсно виждам, 
че се връщам там откъдето започнах, което е 
сигурен знак, че това е краят на текста ми. Копирам  
“21 стъпки” и те оставям. На последна страница ще 
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намериш контактите ми, както и линк към картата 
на Възможната България. 

 
 

Как НЕ СЕ прави общност? 21* сигурни 
стъпки! 
 
Да предположим, че сте се събрали няколко човека 
и сте решили да направите общност. Сега да 
предположим, че ви е много важно това да НЕ се 
случи. Ето и рецептата: 
 
1. Не си споделяйте ЗАЩО и КАК си представяте 
живота заедно. Това е много важно. Ако започнете 
да си споделяте, току виж се оказало, че мечтите ви 
съвпадат, което от своя страна ще наложи някакво 
действие, което е нещото, към което вие не се 
стремите. 
2. Не търсете заедно мястото за осъществяване на 
мечтите си. Нека всеки да тръгне сам да обикаля из 
България и да си намери най-прекрасната гледка. 
Нека той си се закотви там, като от време на време 
може да споделя снимки с красиви изгреви и 
залези. 
3. Ако Вселената все пак се окаже по-упорита от вас 
и по някакви причини ви позиционира на едно и 
също място, задължително си купете земята на свое 
име. Да не ви хрумне да правите сдружение и 
собствеността да е на негово име. Нотариалният акт 
в джоба ви ще ви направи щастливи и нищо повече 
не ви е нужно. 
4. Не уточнявайте никакви правила. Вие сте 
достатъчно съзнателни, за да разчитате на 
моралният коректив. Със сигурност вашите 
виждания и представи ще съвпаднат на 100% с тези 
на всички останали - че как иначе, нали винаги е 
ставало точно така? 
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5. В никакъв случай не взимайте решение как ще се 
взимат решения и как ще се решават конфликти. 
Вие конфликти няма да имате – това е абсолютно 
сигурно и всичко ще се случва от само себе си – 
обещавам! 
6. Ако отново Вселената се окаже по-упорита и вие 
решите горните казуси не ги записвайте! Писането и 
подписването на правила е грешно. Припомням ви, 
че вие сте достатъчно съзнателни и паметливи и 
изобщо нямате нужда от писан текст. Така де, в 
безписмените култури как са се оправяли? 
7. Да не ви хрумне да строите обща къща! Всеки да 
си заложи на личната къща, в личното си място и да 
следва собствените си представи. Като си оправите 
личното, то общото ще си дойде от само себе си. 
Няма как да не дойде – нали винаги е ставало така? 
8. Ако все пак ви хрумне да си говорите, много е 
важно, всеки да държи на собствената си правота и 
да не прави никакви компромиси. Това правило 
изисква малко по-висш пилотаж, защото е важно в 
същото време да повтаряте и да си вярвате, че сте се 
преборили с Егото си. 
9. В никакъв случай не се допитвайте до експерти. 
Всеки от вас знае и може всичко! Ако все пак 
сбъркате и се допитате, не се доверявайте на 
казаното и направете обратното. 
10. Поддържайте ревностно нивото си на лично 
невежество. Ако научите нещо ново, може и да се 
наложи да правите компромиси, което със 
сигурност ще обърка плановете ви. 
11. Не забравяйте, че правенето на общност не е 
най-големият ви приоритет. Имате си къде, къде по 
важни неща за вършене. 
12. Не търсете връзките между нещата! Всяка 
дейност и всяко решение са си независими и си 
зависят само от себе си – в природата нищо не е 
взаимосвързано, нали? 
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13. Много е важно непрекъснато да търсите кусури 
в другите, за да можете да изградите собствената си 
самооценка. Вие сте най-великият и най-умният, 
знаете и можете всичко, а останалите са достатъчно 
глупави, за да не го забелязват. Това правило се 
гарнира с препотвърждаване на илюзията, че сте се 
преборили с Егото си. 
14. Непрекъснато говорете за Любов с главно „Л”, 
но когато другарчето ви има нужда от помощ, се 
сетете, че все пак си имате и друга, много по-важна 
работа! Кой пък е казал, че между говорене и 
делата трябва да има нещо общо? 
15. Четете и цитирайте духовна литература. Това е 
много важно – то ще ви помогне да се чувствате по-, 
по-, по- и най-, най-… Ще ви помогне и да 
поддържате  илюзиите за себе си. 
16. Не споделяйте, а спорете! Все пак спорът си е 
национален спорт. В него се изграждат важни 
умения, може и истината да се роди в него. Нищо, 
че ние никога не сме можели да спорим. Пък и в 
крайна сметка, „не е важно аз да съм добре, важно 
е Вуте да е зле”! 
17. Да не ви хрумне да си признаете собствената 
несъвършеност и да се опитвате да се излекувате! 
Здрава общност се прави от здрави хора, а вашата 
цел е да направите болна общност. Какво по-добро 
начало от наличието на болни хора? 
18. Бъдете нетолерантни към всяко различие! 
Съдете, осъждайте, сочете с пръст, обиждайте, не 
се примирявайте с нито една проява на различност. 
Вашата истина е Истината с главно „И” и е крайно 
време всички да разберат това. 
19. Не си правете сайт! Ако решите да си направите, 
рискувате да ви се наложи да помислите какво ще 
пише вътре, а това е проблем, защото изисква да се 
срещате и говорите. Недай си Боже, изисква и да 
постигнете съгласие по фундаментални въпроси – 
като например „какво правите и защо”. 
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20. Крийте се от журналистите, защото всъщност 
вие много добре знаете, че сте секта, нали? 
21. Не поддържайте добри връзки с месната 
общност! Това са някакви селяни, дето нищо не 
разбират и с нищо не могат да помогнат. 
  
Ако спазите дори част от  правилата ви гарантирам, 
че ще успеете в мисията си! 
И не ми казвайте, че се опитвате да направите, а не 
да не направите общност. Ако се опитвахте, нямаше 
да спазвате толкова ревностно горните правила… 
Защото тези правила аз не си ги измислих – аз 
просто споделям видяното и преживяното из 
различни места в  България. 
(* защо 21? – защото според един холивудски 
филм, толкова грама тежала човешката душа…) 
 

 
 
 

 
Дълбоко и искрено се надявам, че живите места в 
България ще стават все по-популярна концепция, 
че ще успеем да съберем информацията на едно 
място, защото наистина се уморих да чувам “е, да 
де, ама то това са десетина човека общо”, че 
благодарение на вече придобитият опит ще се 
опитаме оттук насетне да бъдем по-съзнателни и 
отговорни, че все повече хора ще научават за нас и 
за причините довели до изборите ни.  Нямаме 5 
планети и не можем да живеем сякаш ги имаме. Ако 
искаме и нашите деца да имат поне толкова, 
колкото ние сме имали, ще е добре да бъдем 
устойчиви, да бъдем умни и разумни, да даваме 
положителен пример, да се грижим за чистотата на 
душите и сърцата си, да се образоваме 
всекидневно, да учим непрекъснато, да творим и 
сътворяваме света такъв, какъвто бихме искали да 
завещаем на всички след нас. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Карта на Възможната България:
https://www.google.com/maps/d/edit?
mid=zIohAHlGcToQ.ku_fP7daiS1U
(Освен местоположението картата показва и прозорец с 
контактна информация. Ако не я виждаш, опитай с друг 
браузер. Със зелен цвят са оцветени посетените от мен 
места, а със син - тези, които не успях да видя.) 
Връзка с мен: 
targovska@gmail.com 
ФБ профил: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1040145996 
skype: vesistefanova73 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zIohAHlGcToQ.ku_fP7daiS1U



