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е във Варненско, ни 
дава ясна представа 
статистиката за при-
ходите на варненската 
гръцка митрополия. 
Така от 48791 гроша 
събрана владищина 
през 1857г., същата 
спаднала до 7944 гро-
ша през 1862г. и на 20 
гроша през 1863 го-
дина. А от 1860 г. се 
забелязва едно бързо 
намаление на патриар-
шеските села и прихо-
ди. Българският въпрос 
разбърква съвсем смет-
ките на гръцката мит-
рополия. 
 Събирането, стягане-
то и организирането на 
градове и села продъл-
жило докато, най-по-
дир, почти цялата епар-
хия била обединена и 
сплотена в едно. В това 
отношение голяма роля 
изиграл съборът в 1866 
година. На 15 август 
варненските български 
първенци поканили на 
общ събор във Варна 
всички български све-
щеници и първенци из 
градовете и селата на 
областта и след дълги 
разисквания приели 
един ЗАКОННИК от 16 
члена за уреждане на 
църковните и училищ-
ни български работи в 
цялата епархия. Този 
законник уреждал: ръ-
ководните отношения 
на енорийските свеще-
ници, свещенодейст-
вия, енорийски огра-
ничения, помирителна 
дейност на свещени-
ците, водене книги за 
разни обреди и такси 
за тях, допитване при 
недоразумения, брако-
разводни въпроси, уд-
ръжки от такси, учили-
ща и учители, годишен 
доклад до главната об-
щина за хода на работа-
та и др. В заключение 
„подписаните духовни 
и мирски лица се за-
дължават старателно да 
полагат в действие на-
стоящия законник и ако 
някой пристъпи някоя 
точка, събранието ще 
го накаже според греш-
ката му.“Варна, 1866, 
август 15 – Варненско 
българско общество. 
Следват потвържде-
нията и одобренията 
с подписи и печати: 
Балчишка българска 
община, Пазарджиш-
ка българска община, 
Провадийска българска 
община („Одобряват 
и потвърждават с осо-
бени писма и селата: 
Равна, Тестеджий, Кю-
пеклий, Хасълбейлий, 
Еникьой, Султанлар, 
Кадъкьой, Комарево, 
Черковна и другите 
села заедно всички са 
съгласни.“). 
 Този законник е бил 
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напечатан и изпратен 
из епархията, за да се 
водят и съобразяват 
всички с него. Чрез ре-
шенията на събора от 
1866 год., изложени в 
горния законник, е била 
дадена една стегната 
организация на цяла-
та Варненска епархия, 
начело с Варненската 
българска черковно-
училищна община, 
като главна. По-късно, 
чрез една прибавка от 
1879год. било урегу-
лирано положението 
и отношенията на об-
щините Добрич, Бал-
чик и Провадия към 
централната варненска 
община. Определени 
били и даждията, които 
християните и свеще-
ниците са дължали да 
плащат на общините. 
Всяка година трябвало 
да се събира във Варна 
събор от представите-
лите на цялата епархия 
за преглеждане и одо-
бряване на сметките 
на главната община. 
Варненското духовен-
ство станало върхо-
вен съдия за делата на 
свещениците и миря-
ните от цялата епар-
хия. Предстоятелят на 
Варненската българска 
църква, същевременно 
председател на Вар-
ненската главна цър-
ковна община Иконом 
Константин Дъновски, 
станал, както казва 
митрополит Йоаким, 
„глава на варненските 
и околни българи“, или, 
както го наричат в едно 
писмо до поп Захария 
в с.Аврен в 1866год., 
„нашия деспот ефенди 
български“. При това 
важното е било, че за-
конникът е бил одо-
брен, приет и подписан 
и следователно, с това 
се и приемала и съз-
дадената организация, 
както от Варненската, 
така и от Добричката, 
Балчишката и Прова-
дийската, начело с цен-
тровете. И още веднага, 
като главна, Варнен-
ската община влязла в 
изпълнение на своите 
функции. Последвало 
бързото назначаване на 
свещеници из селата на 
епархията – ревностни 
изпълнители разпореж-
данията на законника,  
а Предстоятелят Дъ-
новски обхождал села-
та на епархията и осве-
щавал новите църкви. 
С всичко това се целяло 
да се организират здра-
во всички българи чрез 
една разумна централи-
зация. 
               Митрополит 
Йоаким се оплаква в 
едно писмо до патриар-
шията от 1867г., че „ма-
лобройните първенци 

българи, заедно с един 
свещеник Костадин, 
основали в града друга 
патриаршеска църква, 
събират редовен съ-
вет, в който разглеждат 
всички духовни и дру-
ги работи на българите, 
забраняват им да тър-
сят митрополията и пр. 
От 90 села на Варнен-
ската епархията, едва 
10 признават митропо-
лията. Този свещеник 
управлява целия клир, 
църквите, училищата и 
всичко обществено на 
тези християни и пр.“
               Между това 
българската национал-
на организация, съз-
дадена във Варненска 
община, продължавала 
да крепне и се разви-
ва. През 1867год. във 
Варна било открито 
българско девическо 
училище, по-късно се 
отворило ученическо 
дружество и търговско 
българско дружество, 
а през 1870 год. и бъл-
гарско читалище „Въз-
рожденiе“. Също така, 
през същата година, в 
Добрич било открито 
българско читалище, а 
в Балчик такова имало 
открито по-рано. Съ-
борът във Варна, със-
тоял се през1868 год., 
задължил всички све-
щеници от окръжието 
волно да поддържат 
варненското девическо 
училище с „помощ по 
1 турска лира и нагоре 
– да възхожда непре-
делно по произволне-
нието на дарителя“. 
Между дарителите от 
Провадийската каза, се 
споменават такива от 
селата: Ясътепе, Тесте-
джи, Черковна, Кюпе-
кли, Аврен, Хасълбей-
ли, Кривня, Султанлар, 
Гебеджа, Еникьой, Ка-
раманли, Къзлджилар, 
Караагач, Хасърджик, 
Девня, Равна, Дере-
кьой, Провадия и др. 
               Поради някакви 
финансови затруднения 
в общината, Констан-
тин Дъновски се отте-
глил като свещеник в 
своето село Хадърча. 
Поискано от главната 
община, Иларион Ма-
кариополски изпратил 
от Цариград архиманд-
рит Панарет Хилендар-
ски, който на 15 август 
1867 год. е поел длъж-
ността си като българ-
ски владика във Варна 
– „Църковен глава“.
               На 16 декем-
ври 1868 год. във Варна 
пристигнали двамата 
български владици: 
Доротей Софийски и 
Иларион Ловчански, а 
за предстоящите Рож-
дественски празници 
бил поканен и дошъл 
да служи и Антим Ви-

дински. Тия посещения 
ободряват българите и 
били „за народна гор-
дост и за впечатление 
на тукашните наши 
върли неприятели гър-
ко-гагаузи“. Въпреки 
всичко обаче, финансо-
ви затруднения спъвали 
дейността и инициати-
вите на Главната вар-
ненска българска об-
щина. 
               Скоро оба-
че се появили и други 
затруднения от друг 
характер, които застра-
шили дори и същест-
вуването на самата ор-
ганизация, създадена 
през 1866 год. Появили 
се сепаративни тен-
денции от отделните 
центрове на епархията, 
поради едностранчи-
востта на законника, 
който ограждал, като 
че ли, интересите само 
на Главната варненска 
община, за нуждите на 
която определял да се 
дават всички събрани 
от епархиите данъци и 
на която давал всички 
права, без дори да спо-
менава останалите об-
щини. Първа реагирала 
Добричката община, а 
нея последвали Прова-
дийската и Балчишката 
...и разколът бил готов. 
Отношенията между 
тях и Варненската глав-
на община се силно 
обтегнали. Разменени 
били остри писма.
               В Провадия 
знаменосецът на дви-
жението бил учителя 
Тодор Мутевски, който 
дошъл от Румъния за 
учител в града не в 1870 
год., а много по-рано и 
бил близък човек на 
Георги С.Раковски. От 
Варна повикали пред-
ставители да изявят 
своите претенции за 
изглаждане разногласи-
ята. Вместо това през 
януари 1869 год., Му-
тевски изпратил про-
тестно изложение по 
въпроса до Цариград-
ските български влади-
ци, с което се предлагат 
4 точки за окръжието 
Добрич, Балчик и Про-
вадия.
               Най-после 
на тия недоразумения 
бил турен край чрез съ-
действието на Иларион 
Макариополски, който 
с особено пастирско 
писмо до трите общи-
ни, чрез Варненската, 
апелирал за сговор и 
споразумение. Писмо-
то било разнесено от 
иконом Константин 
Дъновски с предложе-
ние общините да пра-
тят на 10.I.1870 г. по 
двама свои представи-
тели за постигане на 
споразумението. На 
13.I. общото събрание 

„Хора, които не държат
сметка за това, що са работили
дедите им, не са способни да се
грижат за своите потомци.“

Стоян Михайловски
на Главната община 
във Варна, изменило 
законника от 1866г. и 
уредбата на епархията 
била видоизменена с 9 
нови прибавени точки.
               Представителите, 
подписали споразуме-
нието, след последния 
пасаж: „Това нарядихме 
и удобрихме съгласно 
всичкы представители 
отъ четире-ты каазы 
отъ днесъ за напредъ, 
с което можемъ да нап-
реднимъ въ всяко отно-
шенiе общеполезны-ты 
си народны дела“. „Ва-
рна, 13 януари 1870г. 
Подписали представи-
тели: Варненски, Па-
зарджишки, Балчишки 
и Провадийски.“ За 
последните са подпи-
сали: Т.М.Мутевски и 
Ив.Димитров.
               С тая нова 
наредба били удовлет-
ворени желанията на 
местните общини като 
им били признати из-
вестни автономности 
и приходи. Те добили 
право на част от вла-
дищината и да издават 
вули и кръщелни сви-
детелства в своите око-
лии. С Провадия и след 
това, продължили ня-
кои недоразумения, за 
чието уравнение били 
изпратени от Варнен-
ската главна община 
в града архимандрит 
Панарет, К.Михайлов 
и Ст.Карапанев. Манга-
лия и околията й, като 
църковно и админи-
стративно подчинени 
на Балчик, не фигури-
рат в тези събития. 
               Тия разпра-
вии обаче разклатили 
положението на архи-

мандрит Панарет, като 
председател на Глав-
ната варненска бъл-
гарска община. Тя го 
обвинявала в користни 
действия при водене 
на финансовите рабо-
ти. Панарет напуснал 
длъжността си и приел 
служба в Кюстенджа. 
През 1871 год. предсе-
дател на общината ста-
нал иконом Константин 
Дъновски. 
          Българите от 
Варненско подали на 
29.IX.1869 г. до власт-
та прошение, с което 
искали да им се позво-
ли щото в мездлишите 
(управителните съвети) 
да имат вместо по един, 
както дотогава, по два-
ма свои представители.
               Това прошение 
е подписано от жите-
лите българи от Вар-
ненския санджак, т.е. 
българските общества 
заедно с окръжието си 
на Варна, Провадия, 
Балчик и Хаджиолу 
Пазарджик. От Про-
вадия и окръжието са 
подписали 112 души, 
между които: Поп Ико-
ном Димо Николов, 
поп Костадин Куманов-
ски-с.Девня, поп Лазар 
– с.Еникьой, поп Ра-
фаил – с.Ясътепе, поп 
Яни – с.Черковна, поп 
Диму – с.Кривня и др., 
а от града: поп Иван 
Димитров, поп Христо 
Ишпеков, Коста Ди-
митров, Иван Стоянов, 
Панайот Николов, Сто-
ян Костов, Димитър 
Терзиев, Кара Иван, 
Иван Панайотов, Илия 
Добрев, Ранко Коста-
динов, Иоргоолу Тодор, 
Никола Панайотов, То-

дор Мутевски и др. 
               На 10.I.1871 год. 
Епархийският съвет 
във Варна избрал Кос-
тадин хаджи Иванов, 
като общ представител 
за Българския народен 
събор в Цариград, за 
приемане на устава за 
управлението на Ек-
зархията. На 13.IV. На-
родният събор решил 
щото Провадийската 
каза да се придаде към 
Варненската епархия, а 
Новопазарската – към 
Преславската епархия, 
а тия две епархии да 
се съединят под един 
архиерей – Варненско-
Преславски. Варненци 
недоволствали, него-
дували, протестирали, 
сърдили се и настоя-
вали за отделен влади-
ка, докато най-после, 
след отиването на са-
мия Иларион Макари-
ополски във Варна, се 
убедили, че друг изход 
няма и приели избра-
ния вече и ръкополо-
жен на 20.VIII.1872 год. 
за Преславски владика, 
протосингел на Екзар-
хията, Симеон Николов 
– за Варненско-Пре-
славски Митрополит 
Симеон.
               С пристигане-
то на първия български 
владика във Варна се 
приключва една бурна 
епоха на борба и геро-
ични усилия и се откри-
ва за Варна и Варнен-
ска епархия едно ново 
време на по-спокойно 
и нормално творческо 
развитие. 
Предостави за вестник 
„Балчишки телеграф”

Проф.Здравко 
МАРИНОВ 

Хората с увреждания от област Добрич 
излизат на протест на 13 юни пред РЗИ

Такива протести ще има 
в цялата страна пред РЗИ 
в областните градове, а в 
София ще е пред Минис-
терството на здравеопаз-
ването
Хората с увреждания в 
област Добрич излизат на 
протест срещу Решения-
та на ТЕЛК и НЕЛК. Той 
ще се състои на 13 юни от 
10,00 ч. пред  сградата на 
Регионалната здравна ин-
спекция.
Такива протести ще има 
в цялата страна пред РЗИ 
в областните градове, а в 
София ще е пред Минис-
терството на здравеопаз-
ването.

В съобщение до медиите 
организаторите на проте-
ста посочват, че „напосле-
дък почти всеки, явил се 
на ТЕЛК е с намален %. 
Експертните комисии са 
съставени от лекари-пен-
сионери, които получават 
ниско възнаграждение, а 
това води до корупция. 
Освен това, всеки явяващ 
се на ТЕЛК е унижаван, 
връщат го по 3-4 пъти за 
изследванията и се удъл-
жава срокът за освиде-
телстване, като в някои 
случаи достига до 2-3 го-
дини“.
Исканията на Национал-
ния протест в защита на 

правата на хората с увреж-
дания са:
1. Достъп до лечение /ме-
тоди, медикаменти, тера-
пии/. Лечение без граници 
за редките заболявания. 
Плануване на доставките 
на лекарствата по нуждата 
на пациентите. Без липс-
ващи терапии в аптечните 
мрежи.
2. Комплексна и обек-
тивна МЕ, вземайки под 
внимание всички заболя-
вания, които водят до ин-
валидизация, като по този 
начин ще бъде увеличена 
и инвалидната пенсия.
3. Скъсяване на сроковете 
за явяване на комисиите 
на ТЕЛК. /неразумно е 
3 месеца чакане само за 
дата за явяване/
4. Свеждане до минимум 
сроковете за обжалване 
пред НЕЛК.
5. Уеднаквяване на рабо-
тата на всички комисии, 
като система за инфор-
мация. Изграждане на 
единна система за инфор-
мация.


