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Каталожен №618

Генезисът 
на измамата 
"НЬОЙСКИ 
ДОГОВОР"

Тази година се навършиха 100 години от 
епичните боеве за връх Каймакчалан в 
Македония, състояли се между 12 и 30 

септември 1916 г. по време на Първата световна 
война.

На 9 септември 1915 г. българската армия 
извършва обща мобилизация и на 1 октомври 
преминава държавната граница на Сърбия. Само 
за 40 дни тя разгромява сръбската армия, която 
до този момент успешно задържа настъплението 
от северозапад на австроунгарските войски.

Притиснати от три страни, остатъци-
те от сръбските войски, начело с крал 
Петър, министър-председателя Никола 
Пашич и началника на Генералния щаб 
генерал Путник, когото носят на носил-
ка, се изтеглят през Албанските пла-
нини към адриатическото крайбрежие. 
Там с френски параходи са превозени 
до остров Корфу. Наложеното от гер-
манското командване бездействие на 
нашите войски дава възможност на 
щаба на съглашенците да организира 
своите войски при Солун и да привлече 
подкрепления.

На 18 август 1916  г. Втора армия 
изтласква англо-френските части от-
татък река Струма. 8-ма пехотна Тун-
джанска дивизия от Първа армия осво-
бождава Лерин, Баница и Костур. Но с 
това настъпателните възможности на 
българската армия  се изчерпват.

Съсредоточило превъзхождащи по численост 
сили, съглашенското командване решава да 
предприеме през есента на 1916  г. настъпление 
срещу десния фланг на Първа армия в направле-
ние на Битоля.

На 12 септември 1916 г. започва артилерийска-
та подготовка на противника. Тя продължава 4 дни 
и е толкова ожесточена, че окопите и ходове за 
съобщения на защитниците са съвършено срина-
ти. Бойците остават на открито под убийствения 
огън на противника. Малочислената българска 
артилерия не е в състояние да окаже помощ на 

пехотата. Срещу българските 
позиции настъпват 3 пехотни 
сръбски дивизии – Дунавска, 
Шумадийска и Тимошка.        

Противникът насочва 
главния си удар срещу връх 
Каймакчалан, висок 2524 м. 
Върхът е наричан „ свъртали-
ще на бури, виелици и вечно 
налитащи мъгли”. Той е ска-
лист и гол, покрит само с ал-
пийска трева и отвсякъде е 
изложен на артилерийски об-
стрел. Отбранява се от 5 дру-
жини и 4 батареи от 11 пехо-
тен Сливенски полк, изтощени 

вече от боевете. 
Срещу него настъпва цяла сръбска дивизия с 

50 тежки оръдия и много минохвъргачки. 46 дни 
продължават боевете за неговата защита. 46 дни 
върхът е забулен в барутни облаци, раздиран от 
огнените мълнии на експлозиите. Ден и нощ върху 
него се изсипва огън и метал. Пръстта вече не 
личи под пласта от шрапнели. Каймакчалан кипи 
и дими като вулкан. По плещите му се стича черна 
лава от кипнала земя, камъни и кръв.

България единствена на Балканите 
влиза във война не за да граби 
чужди земи, а за да връща отнети 
изконни свои български. „Вината” 
на България е била и че нейната 
армия е удържала почти сама цели 
четири години фронта в Македония, 
нанасяйки чудовищни поражения на 
армиите на противника. 

След Шипка, връх 
Средногорец 
и Калиманци, 
Каймакчалан 
остава завинаги 
записан със златни 
букви в бранната 
летопис на Третата 
българска държава 
като еманация на 
българския дух и 
мъжество.

Мълчат окопите. В тях на 
вечна стража са останали 
само мъртвите герои... 

"Миротворците" в Ньой
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сръБският слУГА 
и нЬоЙски 
ФАлШиФикАтор 
рУДолФ АрчиБАлД   

           рАЙс

Рудолф Арчибалд Райс е изцяло непознат за бълга-
рите, но е много добре познат и почитан от сърбите 
като техен голям приятел, и то с основание. Десети-
летия наред българската историография загърбва 
това име, което е непростимо, защото чрез неговите 
исторически фалшификации, правени преднамерено 
и умишлено във вреда на България, нашата държава 
е наказана жестоко чрез Ньойския диктат. Част от ре-
парациите (в пари, земя, въглища, говеда и пр.), които 
нашите дядовци и баби са плащали на сърбите, се 
дължат точно на лъжите на Рудолф Райс в Ньой!

Благодарение на фалшификатора Рудолф Райс 
съдбата на България след Първата световна война е 
по-жестока дори от тази на Германия. Ето доказател-
ствата. По силата на Ньойския диктат България е при-
нудена да изплаща 2 млрд. и 25 млн. златни франка 
репарации. Така тя се разделя с 22% от своето наци-
онално богатство, а около 55% от държавния бюджет 
на Царство България след 1919 г. отива за погасяване 
на репарационните вноски, които Великите сили по-
бедителки са ни наложили.

Рудолф Арчибалд Райс е роден на 8 юли 1875 г. в 
Хехсберг (Хаузах ) - малко градче в южногерманската 
провинция Баден. Германец е по произход, но част от 
живота си прекарва в Швейцария. Младежките му го-
дини се отличават с двойното лутеранско и еврейско 
образование, както и с политическите разногласия в 
рамките на семейството му, разделено на членове с 
„прогермански” и „проанглийски” убеждения. 

В Швейцария 22-годишният Рудолф Райс получава 
докторска степен в областта на химията. После вече 
е доцент по химия в университета в Лозана. Става и 
експерт по фотография в криминалистиката. Изклю-
чително важен факт - Рудолф Райс е експерт по фото-
графия!!!  През 1903 г. той публикува на френски език 
книга, озаглавена „Photographie judiciaire” или „Съдеб-
на фотография”, която бързо му спечелва световна 
слава Първо е асистент по фотография, а от 1906 г. е 
вече професор по криминалистика. Длъжността, която 
заема, е „извънреден професор на научната фотогра-
фия с прилагането й в правните изследвания.” През 
1906 г. Рудолф Райс участва в Шестия международен 
конгрес по Наказателна антропология в италианския 
град Торино. До Първата световна война научната ка-
риера на Рудолф Райс се развива по възходяща ли-
ния.

През 1912 г. Рудолф Райс е поканен да изнесе лек-
ции в руската столица Санкт Петербург. На следва-
щата година, по покана на бразилското правителство, 
изнася лекции по криминалистика в Сао Паоло, къде-
то живее в продължение на три месеца. Накрая, през 
1914 г., има съществен принос за реорганизация на 
работата на полицията в Ню Йорк.

Първата световна война променя завинаги съдбата 
на тази личност. Както е известно, Сърбия, с подкре-
пата на Русия (чрез посланика й в Белград Николай 
Хартвиг), разпалва войната на Балканите през лятото 
на 1914 г., създавайки с убийството на австро-унгар-
ския престолонаследник Франц Фердинанд непосред-
ствения повод за началото й. Чрез сараевския атентат 
Балканите затвърждават реномето си на „барутния 
погреб на Европа” и от балканска войната става евро-
пейска, а след това - световна. 

До края на 1914 г. Сърбия успява да удържи воен-
ния натиск на Австро-Унгария, която в три поредни 
кампании, въпреки временното завземане на сръбска-
та столица Белград, не успява да я разгроми. 

През 1915 г. положението на Сърбия се влошава, 
защото Германия пренасочва усилията, като нанася 
военен удар на изток срещу Русия и дипломатически 
удар на Балканите тъкмо срещу Сърбия с привлича-
нето на България за свой съюзник. Следва победонос-
ната кампания на Централните сили против Сърбия.

На 1/14 октомври 1915 г. България обявява война 
на Сърбия. Тя е притисната от германските, австро-
унгарските и най-вече от българските войски и до края 
на годината е разгромена и заличена от картата на 
Европа. Освободени са Поморавието с временната 
сръбска столица, всъщност стар български град, Ниш, 
а на 28 ноември 1915 г. - и цяла Вардарска Македония.

България и Австро-Унгария установяват обща гра-
ница. Лошото време, умората от двумесечните боеве 
и германските политически сметки позволяват на око-
ло 110 000 сръбски войници и 2350 офицери, но без 

тежкото си въоръжение да се спасят чрез бягство през 
албанските планини до Адриатическо море. От тук са 
превозени с параходи на Антантата до гръцкия остров 
Корфу.

Реорганизирана, екипирана и модерно въоръжена, 
през лятото на 1916 г. сръбската войска е хвърлена в 
Македония против България.

Военно разгромена на Балканите, претърпяла ис-
тинска катастрофа, Сърбия не капитулира, а продъ-
лжава борбата в чужбина. Сръбският крал и пра-
вителство считат, че са изгубили само една военна 
кампания, но не и войната. И до известна степен имат 
право, защото Антантата продължава да разчита на 

сръбските сили и да поддържа каузата на сърбизма.
За целите на своята пропагандна кампания в 

европа сръбското правителство в изгнание търси 
и услугите на чужденци, които срещу солидно за-
плащане се заемат да защитават сръбската кау-
за. такъв сръбски наемник става и рудолф райс. 
Първата му задача е да установи жестокостите на 
австро-унгарските войски срещу мирните сърби и во-
йници на сръбска територия. За да я изпълни, проучва 
гробове на убити сърби, разпитва ранени, посещава 
обстрелвани и бомбардирани от австро-унгарците 
сръбски селища. Така събира „доказателствен мате-
риал”, който да оправдае сърбите в престъпленията 
им и тяхната вина за подпалването на войната. Важно 
е да се подчертае, че този „доказателствен материал” 
Рудолф Райс разпространява в Европа. Въобще запо-
чва с много енергия да защитава сръбската военнов-
ременна пропаганда.

Той обаче не е „неутрален” експерт криминалист. 
През 1915 г. става доброволец в Сръбската войска и 
нарича себе си „Швейцарец, доброволец в сръбската 
армия, велик войн на Шумадия, Дунав, Морава, Вар-
дар и Тимок”.  Този избор означава, че той фактически 
воюва срещу двама от братята си Фриц - командир на 
крайслера „Висбаден”, починал през 1916 г. в битката 
при Ютланд, и брат си Ханс - капитан от кавалерия. 
„Великият войн” отстъпва заедно със сръбската армия 
в Албания, бягайки от българската армия!

Цялата военна кариера на „Великия шумадински 
войн от Швейцария” е белязана с позор и унижение!

Рудолф Райс е пряк свидетел на сръбската вое н на 
катастрофа през 1915 г. 

27 ноември 1919 г. е една от черните дати в българската история. На този ден преди 97 години 
в парижкото предградие Ньой сюр Сен България е принудена от Великите сили, победителки 
в Първата световна война, да подпише мирен договор - диктат, санкционирал втората й 
национална катастрофа. Така четиригодишните усилия на България да реши националния си 
въпрос по военен път през Първата световна война завършват с пълен неуспех. След пробива при 
Добро поле през септември 1918 г. фронтът в Македония, удържан от българската войска чрез 
безпримерен героизъм, рухва. Въпреки голямата победа при Дойран над англичани, французи и 
гърци, правителството в София решава, че страната повече няма сили да воюва, и на 29 септември 
1918 г. подписва в Солун примирието. България е окупирана от войските на победителките от 
Антантата, а армията ни е демобилизирана, като западно от Скопския меридиан около 100 000 
души български офицери и войници, които не успяват да се оттеглят навреме, са оставени за 
заложници.

1919 е годината на мирното следвоенно урегулиране. На 18 януари 1919 г. в Париж започва мирната 
конференция, която изработва договорите с победените държави, сред които е и България.  
Българската делегация е в състояние на домашен арест. Тя е третирана сурово, членовете й са 
фактически заложници на съюза от антибългарските сили.  
Справедливо правосъдие в Ньой няма и не може да има. Победителите, замаяни от успеха си, 
възприемат стария римски принцип „Vae victis!”, или „Тежко̀ на победените”. 
Победителите от Антантата и съседите ни считат, че България е „виновна”. Тя е 
„виновна”, защото е застанала срещу интересите им. Не се е съобразила с тяхната воля. А 
също, защото единствена на Балканите е влязла във войната не за да граби чужди земи, а за 
да връща отнети изконни свои български. „Вината” на България е била и че нейната армия 
за срам на победителите от Антантата и балканските им съюзници е удържала почти сама 
цели четири години фронта в Македония, нанасяйки чудовищни поражения на армиите на 
противника. Така през 1919 г. спрямо България има натрупана огромна омраза, която оказва 
безспорно влияние за жестокото й третиране в Ньой.
През 1919 г. в Европа срещу България се води поредната пропагандна кампания . В нея участват 
политици, дипломати, военни, неуспели да докажат пълководническия си „гений” в схватките с 
нашата армия, и много журналисти. Повтаря се историята от 1913 г. и пак изолирана и изоставена 
от своите съюзници, България губи пропагандната война. Френският печат и печатът на 
съседните ни държави прелива от материали с хули, обиди и закани към Родината ни. 
За да прикрият своите завоевателни намерения, прераснали в неистовото желание за изтриване 
на България от картата на Европа, нейните врагове много добре експлоатират тезата за 
„българските жестокости”. Съседите ни и техните европейски съюзници прибягват до лъжата, 
измамата, фалшификацията и манипулациите. 
През 1919 г. нашите съседи масово подкупват чуждестранни дипломати, министри, учени, 
отговорни лица от западните държави, които заради пари са защитавали определени 
антибългарски тези. И затова има достатъчно документи и дори признания на замесените в тези 
тъмни афери лица. 
Особено напред в тези свои антибългарски усилия е западната ни съседка Сърбия. 
Сърбошовинизмът след края на войната получава невероятен изблик, намерил реализация в 
създаването на новата държава, наречена Сърбо-хърватско словенско кралство (след 1929 г. 
Югославия). Сърбите през 1919-1920 г. запазват реномето си на вечни грабители на български 
земи. След Тимошко през 1833 г., Моравско през 1878 г., Вардарска Македония през 1913 г. (грабеж, 
узаконен и потвърден в Ньой) идва редът и на Западните български покрайнини, откъснати от 
България през ноември 1920 г. 
За да оправдаят грабежа си, сърбошовинистите прибягват до услугите на свои платени 
наемници чужденци. За един такъв наемник на сърбошовинизма е нашият разказ. Казва се 
Рудолф Арчибалд Райс и делото му е типичен пример за огромната роля, която могат 
да окажат историческите фалшификации върху развитието на сръбско-българските 
отношения. 

Генезисът на измамата 
"НЬОЙСКИ ДОГОВОР"

Рудолф Арчибалд Райс е изцяло непознат за българите, но е много добре познат и 
почитан от сърбите като техен голям приятел, и то с основание.
Десетилетия наред българската историография загърбва това име, което е непростимо, 
защото чрез неговите исторически фалшификации, правени преднамерено и умишлено 
във вреда на България, нашата държава е наказана жестоко чрез Ньойския диктат. Част 
от репарациите (в пари, земя, въглища, говеда и пр.), които нашите дядовци и баби са 
плащали на сърбите, се дължат точно на лъжите на Рудолф Райс в Ньой!
Благодарение на фалшификатора Р. Райс съдбата на България след Първата световна 
война е по-жестока дори от тази на Германия. Ето доказателствата. По силата на 
Ньойския диктат България е принудена да изплаща 2 млрд. и 25 млн. златни франка 
репарации. Така тя се разделя с 22% от своето национално богатство, а около 55% от 
държавния бюджет на Царство България след 1919 г. отива за погасяване на 
репарационните вноски, които Великите сили победителки са ни наложили.

Рудолф Арчибалд Райс е роден на 8 юли 1875 г. в Хехсберг (Хаузах ). Това е малко 
градче в южногерманската провинция Баден. Той е осмото от общо десет деца в 
семейството на Фердиннад Райс и Паулине Сабине Ане Габриеле. Германец е по 
произход, но прекарва по-голяма част от живота си в Швейцария. Младежките му 
години се отличават с двойното лутеранско и еврейско образование, както и с 
политическите разногласия в рамките на семейството му, разделено на членове с 
„прогермански” и „проанглийски” убеждения. Р. Райс завършва основно и средно 
училище в Германия, но предпочита да замине за Швейцария, за да продължи 
обучението си. Установява се в немската част на Швейцария, а романската й част, в 
романския (френскоговорящ) кантон Во, чийто център е град Лозана. От 1902 г. е вече 
швейцарски гражданин.
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Няма съмнение, че Рудолф Райс 
е доброволец в сръбската войска. И 
я следва по целия път през Албания, 
Корфу, Солун, Македония и Белград. 
Изтегля се с нея в марша на смъртта 

през Албанските планини. Той е в състава й при цяла-
та й военна кампания в Македония от 1916 г. до 1918 г. 
През ноември 1918 г. марширува със сръбските войски 
в освободения Белград.

през 1919 г., когато България е вече победена 
държава, идва часът на сърбия и на нейния слуга 
рудолф райс. той става член на сръбската делега-
ция на мирната конференция в париж.

на бойното поле райс се окичва с позор, но на 
полето на измамата във френската столица - пе-
чели блестяща победа, която никога сърбия не е 
постигала във войните си с България.

Всъщност историята се повтаря. След Втората Бал-
канската война от 1913 г. гърците и сърбите използват 
прийомите на лъжата и измама, които бяха разобличе-
ни след това от международната Карнегиева анкета. 
В „Анкета на Балканите”, стр. 63, експертите от коми-
сията, разследващи причините за балканските войни, 
пишат следното:

„напр. в. „темп” описва убийството на гръцки 
дойрански владика. ние го видяхме бодър и напъ-
лно здрав и читав два месеца след това съобще-
ние...

За успокоение на душата на каваклийския митропо-
лит биде отслужена панихида; обаче неговото паство 
отпразнува щастливото му завръщане през времето, 
когато ние се намирахме в Солун. Кореспондентът на 
същия вестник заявява, че лично е присъстВУ-
ВАл нА поГреБението нА сръБски АрХиепи-
скоп, ЗВерски оБеЗоБрАЗен преДи неГоВА-
тА смърт; обаче това ужасно приключение не е 
никАк попречило нА тоЗи ВлАДикА ДА иЗпъ-
лняВА слУЖБАтА си, която УпрАЖняВА още.”

През 1919 г. сърбите си извличат поука от разобли-
чаването на техните лъжи и престъпления след Меж-
дусъюзническата война.

Сръбското правителство, знаейки за неудобното по-
ложение, в което го поставя Карнегиевата анкета, сега 
решава да не рискува и за наблюдател на „зверствата 
на бугарашите” назначава доброволеца от Швейцария 
в сръбската армия, „великия войн на Шумадия, Дунав, 
Морава, Вардар и Тимок”, приятеля на сръбския народ 
и опозорен войн, криминалиста и професор по съдеб-
на фотография - Рудолф Арчибалд Райс.

Познайте чии интереси ще защити „независимият” 
и опозорен от българската армия шумадийски войн от 
Швейцария - дали сръбските, или българските? И до-
колко „независим” е „зависимият” експерт „велик шу-
мадийски швейцарски войн”?

Но да видим до какви изводи е стигнал  Райс? Ос-
вен срещу Австро-Унгария, Райс пише и за „зверства-
та” на българската армия. Да проследим какво е писал 
по повод на Сурдулица!

Името на този български град става известно най-
вече с потушаването през 1917 г. на така нареченото 
в сръбската историография „Моравско въстание”, или 
„Топлички бунт”. Това всъщност представлява прово-
киран отвън, в българския тил, локален бунт против 
българската власт в Моравско, начело на който заста-
ват кадрови сръбски и черногорски офицери, команд-
ващи чети от сърбомани и сърби. И този локален бунт 
бързо се изражда в мародерски и разбойнически на-
падения против българското и албанското население 
и българската войска, при едно от които четата, всъщ-
ност бандата на Коста Печанац опожарява и ограбва 
Босилеград и изколва част от населението му заедно 
с това на съседните села.

Българската войска, в сътрудничество с австро-ун-
гарските ни съюзници, бързо разгромява бунта в своя 
тил, а останалото довършват четите на ВМРО, спешно 
прехвърлени в Моравско и действащи вече като пар-
тизански взводове , батальони и полкове в българска-
та войска.

Но да се върнем на Сурдулица. Според сръбската 
историография тук българските „окупатори” през 1917 
г. са извършили масово клане над сърбите. Така на-
речените „независими заключения” на Рудолф Райс от 
района на Сурдулица, че тук са били избити хиляди 
сърби, са допълнителен фактор за суровото наказа-
ние на България в Ньой. България е сатанизирана, а 
на българите е лепнато петно на „варвари”, „убийци” 
и „зверове”. Това е зловещата роля на Рудолф Райс, 
която натежава при налагането на мирния договор над 
Родината ни.

Конкретно за Сурдулица се твърди, че българите 
са избили 20 000 сърби, и тази лъжа, съшита с бели 
конци, се възпроизвежда и до днес в Белград, а даже 

в Скопие от македонистите.
По материали от 

сръбския печат, журналисти-
те от „Вечерни новости” С. 
Велькович и Д. Милькович 
пишат: „Когато е приключи-
ла Първата световна война, 
в Сурдулица е пристигнал 
известният лекар Арчибалд 
Райс, който по това време 
е бил начело на Междуна-
родната комисия за военни 
престъпления. Той тогава 
е записал, че броят на сур-
дулишките жертви е между 
3000 и 4000 и че някои от 
тях са погребани живи.”

Както вече знаем, Рудолф 
Арчибалд Райс е „извънре-
ден професор на научната 
фотография с прилагането 
й в правните изследвания”. 

Тук възниква веднага 
въпросът: Защо един про-
фесор - пионер в прила-
гането на фотографията 
в криминалистиката, не е 
направил нито една сним-
ка на костите от поне един 
масов гроб, открит от него 
в сурдулица?

Защо той прави пощенски картички със зверствата 
на австро-унгарската армия, а не прави пощенски кар-
тички със зверствата на българската армия в Сурдули-
ца? Къде са снимките на Рудолф Райс? Дали Рудолф 
Райс години по-късно след войната не е документирал 
зверствата на сърбите над българското население на 
Македония? Тези снимки ние никога няма да ги видим, 
защото Сърбия по никакъв начин няма да си отвори 
държавните архиви!

рудолф райс не е видял абсолютно никакви ма-
сови гробове на граждани, убити от българската 
армия, и съответно нищо не е заснемал с перфек-
тната си фотографска техника, която е притежа-
вал. Заснел е само зверствата на австро-унгарската 
армия. Оттук започва и моралното падение на Рудолф 
Арчибалд Райс и той никога вече няма да се върне към 
професията си - фотографската криминалистика, за-
щото с действията си я опорочава! Но пък печели пари, 
слава, почести, имоти и авторитет сред всички сърби 
во веки веков. Затова остава храненик на сръбското 
правителство до края на живота си.

Въпреки че през 1919 г. България е притисната от-
всякъде и от всички, нашата делегация в Ньой намира 
сили да отговори на сръбските обвинения за „българ-
ските жестокости”. 

Представяме ви един малко известен и 
странно защо неупотребван и до днес от 
българските историци и политици доку-
мент, който разобличава сръбските лъжи 
по въпроса за „българските жестокости” 
само че не в Сурдулица, в Македония, в рай-
она на Прилеп.

Този документ е озаглавен „БЕЛЕЖКА” и 
заведен в архивите под № 106 от 14 август 
1919 г. на Председателя на Конференцията 
на мира Жорж Клемансо. В този документ 
четем следното:

БЕЛЕЖКА
Г-н Р.А.Райс, професор в университета в Лозана, 

и г-н А.Бонасийо, заместник-прокурор на републи-
ката в Лион, поканени от сръбското правителство да 
направят анкета върху „българските жестокости” в 
Македония, разправят, по показанията на някой си 
Александър поп Кроснович, на възраст 21 години, че 
войските на 5-та българска дивизия „били избили в 
Прилеп 18 хиляди сръбски военнопленници, изсече-
ни?? от кавалерията”.

Анкетьорите сами се съмнявали върху автентич-
ността на този факт и точността на цифрата, която на-
веждат, но те са били убедени от точните показания на 
свидетеля.

Те заключават, че ако и цифрата 18 хиляди души 
да е прекалена, все пак е сигурно какво българите са 
изклали в Прилеп - хиляди сръбски военнопленници.

Това е едно тежко обвинение, което ние не можем 
да отминем мълком, тъй като то засяга честта на 
българската армия; още повече като се знае, че ТО Е 
БИЛО ПУБЛИКУВАНО В ИЗВЕСТНИ ОРГАНИ НА ПА-
РИЖКАТА ПРЕСА „ЖУРНАЛ ДЕ ДЕБА”, който го е на-
печатал в своя брой от 10 август.

Тук се касае за една долна клевета. За да се убедим 

в това, достатъчно е да се позовем на следните факти:
1) Град Прилеп биде завзет на 2 ноември 1915 г. без 

бой от българска кавалерийска дивизия, която не взе 
нито един пленник. На 10 ноември 1915 г. движение-
то продължи към Битоля. В течение на тия действия 
българските войски не взеха никакви пленници, освен 
няколкото отделни малочислени групи от сръбски во-
йници, откъснати от техните части, тъй като слабите 
сръбски отряди се бяха оттеглили навреме.

2) Кавалерийската дивизия е престояла в Прилеп 
от 2 до 10 ноември 1915 г.; през това време нито един 
сръбски военнопленник не е бил взет.

3) Никакви пленници не са били взети и в околно-
стите му, нито в Битоля, Ресен, Охрид и Струга; всички 
сръбски административни власти бяха напуснали сво-
ите служби дълго преди завземането на тези места и 
се бяха оттеглили в Гърция.

4) ОБЩОТО ЧИСЛО НА СРЪБСКИТЕ ВОЙСКИ, КО-
ИТО СА ДЕЙСТВАЛИ В ОБЛАСТТА НА ПРИЛЕП - БИ-
ТОЛЯ - ОХРИД - РЕСЕН, ПОД КОМАНДУВАНЕТО НА 
ПОЛКОВНИК ВАСИЧ, НИКОГА НЕ Е НАДМИНАВАЛО 
4000-5000 ДУШИ, които се оттеглят към Струга - Ел-
басан.

Всички взети пленници по другите места от този 
фронт били препратени в тила, обаче никога не са 
били концентрирани в Прилеп и БРОЯТ ИМ В ТАЗИ 
МЕСТНОСТ НЕ Е БИЛ ПОВЕЧЕ ОТ СТОТИНА.

5) 5-а ПЕХОТНА ДИВИЗИЯ НИКОГА НЕ Е ДЕЙ-
СТВУВАЛА В ОБЛАСТТА НА ПРИЛЕП. В НАЧАЛОТО 
НА ВОЙНАТА СЪС СЪРБИЯ ТАЗИ ДИВИЗИЯ СЕ НА-
МИРАШЕ НА РУМЪНСКАТА ГРАНИЦА И В НОЕМВРИ 
1915 г. ТЯ БЕ ПРЕМЕСТЕНА ВЪВ ВАРДАРСКАТА ДО-
ЛИНА. БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ.

От написаното може да се заключи следното:
1. Достоверността на БЕЛЕЖКАТА не е опроверга-

на от Сърбия и до днес;
2. Сръбското правителство не кани независима ко-

мисия, а поставя предварително условие на поканени-
те - да разследват „българските жестокости”;

3. Ако приемем хипотезата, че са избити 18 000 
сърби, то много странен е фактът, че има само един-
единствен свидетел??? Един свидетел - не е свидетел! 
Това е пълен абсурд - толкова много трупове не могат 
просто да изчезнат или да се изпарят, дори и да са ня-
колко хиляди. Ако се изгорят - ще има огромно клади 
с огньове и пушеци. Ако се заровят - ще е необходимо 
поне седмици, за да се изкопаят масови гробове. За 
справка ще посочим, че по време на клането в Сре-
бреница през 1995 г. на сръбската армия се налага да 
ползва булдозери за масови гробове „само” на 8000 
души! А да се погребат 18 000 души и никой да не ги 
намери в продължение на почти 100 години досега, 
е изключително сложна задача и даже невъзможна, 
дори и в съвременни условия;

4. Става ясно, че в този район на Македония никога 
не е имало повече от 4000 до 5000 сръбски войници;

5. Важен факт е, че в обвинението не се казва да 
са избити мирни македонски граждани. Това означава, 
че в Македония живеят българи и затова в този мо-
мент дори и ньойския фалшификатор не се осмелява 
да се изложи с нелепо твърдение от вида - българ-
ската армия избива „македонци” в Македония!!! Няма 
съмнение, че с днешна дата щеше да се случи и този 
абсурд?!

Спасилите се на 
остров Корфу 
остатъци от 
разгромената 

в края на 1915 г. 
сръбска войска
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са сринати, 
ходовете за 
с ъобщения 

са заличени, телените мрежи 
са разкъсани, закритията са 
съборени. Огнените урагани 
следват един след друг, засти-
гат се, огласят простора с ад-
ски вой. И когато противникът 
решава, че на върха не е оста-
нал жив човек, тръгва само-
уверено в атака. Барутната 
мъгла е непроницаема. Око-
пите на защитниците – преди 
миг пусти, изведнъж оживяват 
и посрещат врага с пушечен и 
картечен огън. Атакуващите 
вериги на сърбите се свличат 
в дълбоките долове.        

И така ден и нощ българ-
ските войници отбиват 60 
атаки на противника, който 
ги надвишава десеторно по 
численост. Сърбите 60 пъти 
атакуват върха и 60 пъти са 
принудени да отстъпят в без-
порядък пред българската 
твърдост и мъжество. Жерт-
вите и за двете страни са 
огромни. Всеки ден отминава 
кървав и жесток. Броят на из-
лезлите от строя български 
воини достига 8000 души, а 
върхът все още се държи. Но-
щем няма почивка. Трябва да 
се поправят от разрушенията 
отбранителните съоръжения.

Войниците са смъртно умо-
рени. Лицата им са изпити от 
изтощение и почернели от ба-
рутния дим. Погледите им са 
мътни от безсъние и напреже-
ние. Едва днес, седнали в ме-
ките си столове и топли стаи, 
можем да си представим ада, 
през който са минали тези 
смели синове на България.

И друг враг връхлита хра-
брите защитници на върха 
– студът. Страданията им се 
увеличават от рано настъпи-
лото захлаждане. Тежки об-
лаци обвиват върха, залива 
го пороен дъжд и го обгръщат 
пронизителни ветрове, които 
заледяват окопите, оръжието 
и хората. Окопите се пълнят 
с вода, затворите на пушките 
замръзват и не могат да стре-
лят, ръцете се вкочаняват и 
не могат да държат оръжието, 
но остава духът – онзи прочут 
български дух, който кара во-
ините от 11-и пехотен полк да 
забравят за смъртта и да се 
сражават като лъвове срещу 
превъзхождащия ги непри-
ятел.      

Седем противникови бата-
реи всеки ден  засипват върха 
с хиляди снаряди. Скалите се 
тресат от взривовете, откъ-
ртени камъни се търкалят по 
сипеите, барутният дим изоб-
що не се разсейва, адският 
грохот е нетърпим. Но върхът 
остава български!

След студа и артилерий-
ската канонада врагът, повече 
от всякога е сигурен  в успеха 
си. Неприятелските вериги от-
ново се втурват  в атака. На 
върха замръзналите пушки 
замлъкват, а с тях и тежките 
картечници. Но са останали 
ръчните гранати и ножовете. 
С тях сливенци отблъскват и 
тази атака.

Нашите сили се топят, дока-
то противникът непрекъснато 
получава нови подкрепления 
и се надига отново в атака. 

От стр. 1

Този път сърбите проникват 
на позицията. Устремяват се 
към 4-та батарея от 6-и арти-
лерийски полк, разположена 
на самия Каймакчалан. Тя 
неведнъж е водила успешен 
двубой със седемте противни-
кови батареи и е подкрепяла с 
огън пехотата.

Противникът наближава 
оръдията и още миг ще ги пле-
ни. Те стрелят с картеч. Коман-
дирът на батареята капитан 
Стефан Сотиров е ранен, но 
не се оттегля от боя. Непри-
ятелските войници се вмъкват 
между оръдията. Тогава измъ-
чени и изнемощели, пехотин-
ците се втурват с вик „ура” 
към позицията на батареята. 
Те удрят с ножове и прикла-
ди, артилеристите стоварват 
върху каските на враговете 
банниците на оръдията и те 
ужасени от отчаяния отпор, 
отстъпват с бягство.    

С всеки изминал ден за-
щитата на Каймакчалан става 
все по-трудна. Противникът 
настъпва срещу левия фланг 
на позицията, отбранявана 
от 3-та пехотна рота. Нейните 
окопи са изпълнени с трупове 

на убити, с ранени на две, три 
и четири места. Войсковото 
формирование се топи бързо. 
Пада убит ротният командир, 
взводните командири и по-
дофицерите. Накрая остават 
живи само 15 войника от рота-
та. От вражеския артилерий-
ски огън вече не личи къде са 
били окопите. 15-те храбреци 
заемат позиция на канарите 
над позицията и оттам с ръчни 
бомби отбиват поредната 
вражеска атака. 

В центъра на позицията 
прозвучава тръба. Тя пода-
ва сигнал за атака. Четвърта 
батарея открива огън. Защит-
ниците на Каймакчалан се 
вдигат в контраатака, за да 
си възвърнат предните око-
пи, които противникът е успял 
да овладее. Командирът на 
11-и пехотен Сливенски полк 
полковник Никола Христов и 
командирът на бригадата пол-
ковник Алекси Попов запас-
ват паласки, вземат по една 
пушка и повеждат малцината 
останали живи срещу врага. 
„Напред. На нож!“ - ечи коман-
да. Командирът на 10-а пехот-
на рота също подава същата 

МЪЛЧАТ ОКОПИТЕ... 
команда и напуска окопа, но 
никой не го последва. Той се 
оглежда с помътнял поглед и 
разбира, че всичките му бойци 
са мъртви. Обръща се отново 
към окопа и изкомандвайки: 
„Мъртвите в атака!“, тръгва 
към противника – сам, горд и 
величав, презрял смъртта.

Сливенци и другарите им 
от другите полкове, притекли 
им се на помощ, се втурват 
напред. Блясват неприятел-
ските ракети. С удар на нож 
българите си връщат окопите, 
които врагът е заел. Продъ-
лжават към противниковите 
окопи, които са изкопани само 
на 150 крачки от нашите и на-
хлуват в тях. Борбата е кратка 
и жестока. Смелият командир 
на дружина майор Куртев по-
валя трима сръбски войника, 
но сам е тежко ранен в ръко-
пашната схватка. Преди да 
издъхне се обръща към сво-
ите бойци: „Удрете, братя! За 
мен не се грижете. Пазете 
България!“

И отново се чува адски 
трясък и грохот. Отново кръв 
залива Каймакчалан. Не 
остават никакви офицери и 

подофицери. Първият окоп е 
пълен с убити и нито един жив. 
Вторият окоп е пълен с убити 
и нито един жив. Оцелелите 
търсят закрила от вражеския 
огън зад труповете на своите 
мъртви другари. Скрити зад 
тях, те отбиват с огън и ръчни 
гранати поредната атака на 
врага.

Закривайки с гърдите си 
ротния му командир, пред-
пазвайки го от насочения към 
него вражески нож, загива 
единственият останал жив 
подофицер в полка – Стефан 
Китайков, показал изумителна 
храброст в боевете.      

На 30 септември 1916 г. 
сърбите, получили помощ, 
засилват огъня си до невъо-
бразимост. Вече не се чуват 
отделни изстрели – всичко се 
слива в непрекъснат грохот. 
Цели групи войници от 11-и 
пехотен полк внезапно полу-
дяват, стават равнодушни 
към смъртта и вече не позна-
ват командирите си и своите 
другари. Българските бата-
реи на Каймакчалан мълчат. 
Свършили са снарядите. Нови 
не може да се поднесат.

Огънят на противника е 
подлудяващ, смъртоносен. 
Мълчат окопите. В тях на веч-
на стража са останали само 
мъртвите герои. Тук-там из ба-
рутния дим като призраци се 
мяркат само отделни войници. 
Те държат в ръцете си пушки, 
но не стрелят, защото от не-
спирния ужасен трясък - някои 
от тях са оглушали, други са 
загубили разсъдъка си. Про-
тивникът навлиза плахо в по-
зицията и също не стреля по 
тях. Оставя ги да се изтеглят. 
За пръв път от много дни на 
Каймакчалан е тихо. Върхът е 
паднал с чест и слава, на ко-
ято биха могли да завидят и 
древните спартанци!

След Шипка, връх Средно-
горец и Калиманци, Каймакча-
лан остава завинаги записан 
със златни букви в бранната 
летопис на Третата българска 
държава като еманация на 
българския дух и мъжество. 
Пред паметта на воините от 
11-и пехотен Сливенски полк 
можем само да свалим шапки 
и мълком да се поклоним.

desant.net

Повечето българи научиха за па-
метната плоча на Каймакчалан, 
едва когато видяха в интернет 

македонският журналист Миленко Не-
делковски да я млати с чук. Някои за 
пръв път чуха и за върха с това име, как-
то и местонахождението му. За истори-
ческото съдържание – да не говорим.

Е, недоволството от демонстративно-
то поругаване бе спонтанно и напълно 
естествено, но случаят отвори и доста 
въпроси. Оказа се, че плочата била пре-
махната още преди няколко месеца. 
Всеобщите призиви у нас за търсене на 
отговорност и отговори от македонска-
та страна за грозния случай доведоха 
до няколко реда в сайта на съседското 
външно министерство. В тях телеграф-
но се съобщава, че поставянето на пло-
чата е станало незаконно. Без да дават 
подробности кои точно разпоредби са 
нарушени или неизпълнени от наша 
страна.

Замлъкнаха и възмутените родни ин-
ституции, политически сили и свобод-
ни електрони с „патрио тична“ закваска. 
След като „империята“ лаконично отвъ-
рна на удара, очакваме завръщането 
на „джедая“ проф. Божидар Димитров, 

който да хвърли повечко светлина върху 
история та на поставянето на тази плоча 
и свързаните с това контакти с чуждата 
държава. Защото някак не е достатъчно 
просто да определим онзи с чука за „го-
ведо“ и „маймуна“, както стори директорът 
на НИМ и да цепим напред. Борисов пък 
се закани, че няма да им даваме помощи 
и можем да ги спъваме по пътя им към ЕС, 
ако продължават да трошат наши памет-
ници.

На Каймакчалан оставят костите си 
близо 2000 български воини в първата 
голяма касапница през миналия век, две 
години преди края на илюзиите ни за на-
ционално обединение. И до началото 
на още по-страшното и жалко вътрешно 
разделение, тресящо народа ни до днес. 
Защо остава впечатлението, че тази пло-
ча, вместо да бъде поставена на специал-
на церемония, с участие на висши наши, а 
защо не и македонски държавници, е сло-
жена някак тихомълком, някак набързо и 
сякаш напук. Няма защо да коментираме 
„интелектуалеца“ с чука. Нали вече се 
роди гениалната идея да не го пускаме в 
България, сякаш е приритал да идва на-
сам. Миленко си взе дозата адреналин и 
се прибра с изпълнен дълг, както той си 

го разбира.
И македонската страна, и нашите 

институции дължат обяснение, а не ло-
зунги. Съседите – защо са премахнали 
плочата и допуснали поругаването й, 
независимо от становището им, че е 
поставена незаконно? Уведомили ли 
са някого тук, че монументът трябва да 
бъде премахнат и защо, дали ли са ня-
какъв срок? 

А ние докога ще заемаме любимата 
ни поза на жертви, вместо да потърсим 
причина за стореното от съседите и ня-
какви собствени грешки. Трудна задача. 

От България си тръгнаха повече от 
2 милиона, чиито деца след време ще 
владеят майчин език като внуците на 
Дилма Русеф. Но ние, изчезващите, се 
пънем, че няма да пускаме внука на 
Толстой и рошавия Миленко в запри-
личалата на зле поддържан резерват 
България. С тях и без тях – все тая.

Това са отношенията ни с Македо-
ния днес. Професорът (Божидар Дими-
тров) се смее на скопските историци, те 
пък – на него.  Файда – нулева.

И двата народа живеят зле.

със съкращения факти.бг



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

5

"СОЛЕЙ ТРАНС" ЕООД
Извършва транспортни услуги 
в страната и чужбина

гр. София,ж.к. "Лагера", бл. 50, вх.А, ет.2, 
ап. 6 тел.: 0896/33-33-05; 0878/81-19-28

БИОДИНАМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА М. ОКТОМВРИ 2016 Г.

лунен календар за месец октомври 2016 г. от Дим. стояноВ СПРА -

ВО ЧНИК

Последната характеристи-
ка и календар за 2016 годи-
на. Ще направим почивка до 
февруари 2017 година. Раз-
бира се, че ще използваме 
зимните месеци за подготов-
ка и планиране на дейности-
те през новата земеделска 
година.

През този месец ще напра-
вя групиране на множеството 
въпроси и ще ги развия като 
отделни теми за вестника и 
сайтовете. В края на месе-
ца или началота на ноември 
ще организираме двудневен 
семинар с практическа на-
соченост за изработване на 
препаратите и с по-голямо 
внимание  за биологична-
та защита на градината. Ще 
получите необходимата ин-
формация за семинара на-
време.

А сега за месец октомври 
няколко важни неща - през 
август беше много напрег-
нато да подготвим препа-
ратите от лайка, а сега - на 
20 октомври и ще успеем. 
Имаме на разположение 6 
часа. Ако не сме направили 
предварително чашата, сега 
правим всичко на един път. 
От по-дебел клон на листве-
ница - дървото на Перкурий,  
режем няколко  отреза по 20 
см срязваме кората и я обел-
ваме за оформяне на чаша-
та. Отрязваме  от обеленото 
цилиндърче два пръстена с 
дебелина около 2 см за дъно 
и капак, 200-250 г суха лай-
ка и навлажняваме с пред-
варително приготвен чай от 
лайка и напълваме чашите 
с поставено дъно и капаче. 
Завързваме с ластичета и 

поставяме в предварително 
приготвена ямка в градина-
та. Поставяме белег и може 
да засеем някаква  житна 
култура. През м. май ще има-
ме готов биодинамичен ком-
постен препарат 503, който 
носи импулс от Меркурий. 
Цялата технология започва 
след 7 часа и завършва до 
13 ч. на 20 октомври.

Започваме и подготовката 
на дупките  за овощни дърве-
та и лози - точното време са 
дните на топлинните и свет-
линни съзвездия, без значе-
ние от вида ва луната, те не 
са малко и можем да оста-
вим и за ноември. Техноло-
гията ви е позната от минали 
години.

Достатъчни са дните и за 
работа с компостната купчи-

на. През този сезон залагаме 
и 75% от готовия компост на 
лехите и дъвчетата.

Резници за вкореняване 
вземаме както винаги в пе-
риода на възходяща Луна. 
В топлинни и светлинни дни 
съхраняваме и засаждаме 
веднага след 20, когато Лу-
ната преминава  в низходя-
щия си период - за цветни - 
на 21 и 22 до 17 ч., за плодни 
- 24, 25 и 26 октомври.

Прибирането и преработ-
ването на плодната реколта 
- винаги по време на Възхо-
дяща Луна от 8 до 29 октом-
ври. Това време е и за сеитба 
на зимните житни култури. 
Да се избягват неблагоприя-
тните дни, отбелязани в ка-
лендара.

Очаква се и по-хладен от 
обичайния октомври поради 

студените импулси от Дева-
та, които ни изпраща най-
голямата планета Юпитер и 
Слънцето, намиращи се през 
целия месец в нейната зона.

Очакванията за отделните 
периоди за октомври:

- от 1 до 7 влажно и прох-
ладно със сняг по високите 
места в края на периода;

- 8 до 12 леко затопляне;
- 13 - 18  дъжд и мъгли, 

резки промени, силни мор-
ски бури, особено около 16, 
които могат да предизвикат 
важни икономически загуби;

- след 19 спадане на тем-
пературата със студени 
дъждове и много промени.

Необходимо е при тази об-
становка да използваме все-
ки добър ден и час. 

Успешна работа, колеги!

"КАР ТЕХ КОНСУЛТ" ЕООД
Извършва техническа експертиза на 

превозни средства и техническо обслужване 
и ремонт на автомобили

гр. София, ж.к. "Якубица", №20, 

ет. 3, ап.12 тел.: 0898/46 22 24; 

0885/85-80-52

"КАР ТЕХ КОНСУЛТ" 
ЕООД

Фирма Д енд Д трейд 
ЕООД е на пазара 
от 2008 година. 
Занимава се с 
продажба, монтаж 
и поддръжка на 
климатична техника, 
зареждане и ремонт 
на автоклиматици.

За контакт: 

0888813124;  
0877177877
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От стр. 3 Генезисът на измамата 

"НЬОЙСКИ ДОГОВОР"6. Ясно се разбира, че Македония не е „Южна 
Сърбия”, за каквато я обявяват сръбските окупатори 
от 1913 г. до освобождението й през 1941 г.;

7. И накрая фактът, че 5-а дивизия никога не е дей-
ствала в района на Прилеп, показва доколко безпри-
страстна е била „поканената” от сръбското правител-
ство „независима” комисия.

8. Дори и българската делегация не е знаела, че 
рудолф Арчибалд райс не е ШВеЙЦАреЦ, покА-
нен от сръбското правителство, а е бил ДоБро-
ВолеЦ в сръбската армия и е преживял целия 
позор на отстъплението на сръбския войник. не е 
знаела, че райс няма да живее повече в лозана, а 
ще продължи да живее в Белград до края на жи-
вота си;

9. Нямало е разследване на никакви „жестокости” 
на българската армия. „Независимата” комисия е раз-
питвала сърби за „жестокости на българските окупато-
ри” и така е съставила доклада си.

10. „Независимата” френска преса е обработвала 
по подходящия начин общественото мнение в антибъ-
лгарски дух;

11. От стотина арестанти се пра-
вят заключение за 18 000 убити, т.е. 
броят на живите арестанти е умно-
жен над 180 пъти и резултатът се 
представя за „мъртъвци”;

12. България заплаща с тери-
тория, пари, горива и пр. за „ звер-
ства”, които не е извършила. Днес 
хиляди българи живеят в страната 
на измамниците Сърбия и БЮРМ, 
лишени от елементарни лични, чо-
вешки, граждански, политически, 
икономически, и дори социални 
права;

13. Става ясен и генезисът на 
измамата - „Независимата между-
народна комисия” се състои от до-
броволец в сръбската армия. До-
броволецът, въпреки че притежава 
перфектна фотографска техника, 
не търси факти за „зверства” на 
българската армия, които да ги заснема (защото та-
кива не съществуват), а търси измамници, които да 
разказват митове за „зверства”. Преминали през Ру-
долф Райс, митовете се „превръщат в истина”, като се 
публикуват във водещи вестници на страните победи-
телки. Така се настройва европейските народи срещу 
българския народ. Тук целта е прекалено прозрачна 
- чрез измами и Рудолф Райс пълни собствения си 
джоб с пари от сръбското правителство (респективно 
от парите, получени от българския народ като репара-
ции) и Сърбия получава повече земи, пари и суровини 
от България.

Едва през април 1934 г. един велик син на Франция 
- Анри Поззи, ще напише по повод книгата си „Войната 
се връща” следното:

„Написах тази книга, за да узнае истината Фран-
ция, моята родина, страната на свободата, правдата 
и справедливостта, но която политиЦи и еДнА 
проДАЖнА пресА ДърЖАт В пълно ЗАБлУЖ-
Дение.”

И още: „Понеже можеха да си осигурят сред непо-
средствения антураж на господари на конференцията, 
и най-вече между доверените хора на Уилсън и Кле-
мансо, УмиШлено слепи приятели, пАШич, 
мАсАрик, БенеШ, БрАтиАнУ се поДиГрАХА с 
тяХ До тАкАВА степен, че ще се смАе исто-
риятА, кАто ФАлШиФиЦирАХА кАртите и До-
кУментите, слУЖеЙки си - ЗА ДА иЗполЗВАт 
мирА - с моШеничестВо.

„Цялата документация, дадена ни от някои 
от нашите съюзници при сключването на мира - 
пише английският министър-председател лойд 
Джордж през 1928 г., - беше лъЖлиВА и ФАлШи-
ФиЦирАнА.”

След войната Рудолф Райс не може да се върне 
повече дори и в Родината си. Той е написал до съда 
в Хага листи, които дава на съд дори и свои те съна-
родници - например двамата германски генерали - Ав-
густ фон Макензен, който е командвал решителните 
операции на Централните сили на руския, сръбския и 
румънския фронт, и Макс фон Галниц, също германски 
генерал, най-важен комендант на френския фронт, а 
от 1915-а - и на сръбския.

След Парижката конференция белградското пра-
вителство добре оценява заслугите на своя нае мник 
и фалшификатор Рудолф Райс. чрез него сръбски-
те власти постигат целите си, защото България 
е осъдена да плаща за престъпления, които не е 
извършила.

Най-малкото, което Сърбия прави за Рудолф Райс, 
е да го издържа до края на живота му. Рудолф Райс 
става един от основателите на Червения кръст в 
Сърбия. Сътрудничи не само на сръбското Министер-
ство на външните работи, но и на Вътрешното мини-
стерство в Белград. Има заслуги за модернизирането 
на тази репресивна структура на Кралска Югославия, 
защото създава двегодишна полицейска школа.  По-
лучава обаче и други облаги. През 1926 г. е обявен за 
почетен гражданин на Крупан. А улиците в няколко 
града, особено във Войводина, носят неговото име.

След войната Рудолф Райс се отдава на живот и 
удоволствия. Настъпва и моментът да се харчат пари-
те, дадени му от сръбското правителство за услугата 

- „фалшифициране на фактите от 
войната”. 

нека си зададем въпроса: 
след като е бил през цялата во-
йна на фронта, откъде взе пари 
и да инвестира в два имота и 
две къщи Арчибалд райс?

Закупува си имот в Белград и 
си построява къща „Добро поле”, в 
която от 1921 г. живее заедно със 
сътрудника си Алфред Фавре и 
неговата съпруга Луиза. Името на 
вилата на Рудолф Райс също не 
е случайно. Добро поле е място-
то, където е пробит българският 
фронт в Македония през септем-
ври 1918 г. Освен къщата в Бел-
град, Рудолф Райс си построява 
и къща в Южна Сърбия (днешна 
Македония, или по-точно БЮРМ) 
, разположена в село Душановац, 
недалеч от Скопие. 

В края на живота си, след като е живял около 15 
години в Сърбия на издръжка на правителството, той 
написва книгата „Чуйте, сърби! („Чујте, Срби”) Пазете 
се от себе си!”. Там изказва своето отношение към 
сърбите. Тя е важен документ за историята на Сърбия 
от 1918 до 1928 г. Това е всъщност неговото полити-
ческо завещание. Изводите на Рудолф Райс в тази 
книга са актуални и до днес.  Той оставя своя духовен 
завет към всички сърби и се опитва да изкупи голяма-
та си вина към България - представянето на лъжливи 
факти на мирната конференция в Париж по повод на 
несъществуващи жестокости на Българската армия 
по време на Първата световна война.

Ето заветът към сърбите, публикуван в книгата 
„Чуйте, сърби! Пазете се от себе си!” в раздел „За по-
литиците”, под № XV - „Македонски въпрос”:  „Трябва 
ли тогава да се чудите защо хората от Южна Сърбия 
не са се научили да обичат тази страна, която беше 
тяхна и която отново можеше да бъде тяхна? И защо 
македонецът не ви обича и не може да ви обича? Бяха 
близо до това тогава, през 1918 г., защото бяха опи-
тали от българската власт по време на окупацията. 
Вашите политици, между впрочем, поквариха всичко. 
И защото не намериха в сърбина това, което искаха, 
сега много македонци го търсят на друго място... След 
победата Ньойският мир даде отново Южна Сърбия 
на Сърбия, зер съюзниците от благоприличие не мо-
жеха да постъпят по друг начин... За тези 10 години 
вие доказахте, че сте неспособни да асимилира-
те македонския дух, за който твърдите, че е ваш. 
Доказахте, че това не е така и че той не е ваш. 
Върнете тАЗи Земя нА онеЗи, които сА ис-
тинските БрАтя нА мАкеДонЦите, Върнете я 
нА БълГАрите!”

По-нататък продължава разочарованието за Ру-
долф Райс. В мемоарите си той пише: „Дали след-
военната реалност освети желанията на падналите. 
Като искрен приятел на страната, принуден съм да се 
съмнявам в това. Егоизмът, който е смъртна болест за 
един народ, е обхванал духовете.”

В книгата има отвратителни неща за сърбите, каза-
ни от най-добрия им приятел, защитника на сръбска-
та кауза в Ньой и доброволец от сръбската армия и 

сам наричащ себе си „швейцарец, доброволец в 
сръбската армия, велик войн на Шумадия, Дунав, 
морава, Вардар и тимок”.

Например - през Първата световна война интели-
генцията на Сърбия с цел забогатяване е продавала 
на армията брашно, смесено с пясък! Как искаш да се 
бият хора, принудени да ядат пясък! А да не забравя-
ме, че причината за избухване на Първата световна 
война е изцяло на Сърбия!!! Според Райс фактически 
цялата сръбска интелигенция е избягала от Сърбия в 
чужбина и не е участвала във войната - включително 
и синът на премиера Никола Пашич! И още редица 
други неща, които са скандални.

Рудолф Райс стига до изводи, че сърбите са измам-
ници и мошеници. В книгата му „Чуйте, сърби! Пазете 
се от себе си” сърбите са направо унищожени и срина-
ти до основи. Рудолф Райс ги разбива отвсякъде. Той 
вижда двуличието на сърбите, което го е деморализи-
рало и натъжило до пълно разочарование. 

В раздел „Религия” той пише следното: „Въпреки 
това, Вие не сте релиГиоЗни. Вие не можете да 
приемете Бога какъвто е в Библията и сте го превъ-
рнали в един вечен и всесилен господар на своя на-
род.”... „Особено вие, мъже, не влизате в църквата. 
Колко пъти по време на церемония съм влизал в хра-
ма и там виждам само няколко вярващи и почти из-
ключително жени.”

Това обобщение на Рудолф Райс е много важно: 
,,…Вие сърбите не сте религиозни.”

Рудолф Райс стига до сблъсък с няколко полити-
чески водачи. Най-фатално за него е стълкновението 
със силния човек на Сърбия и неин министър-предсе-
дател до смъртта си през 1926 г. Никола Пашич, кой-
то в първите години след края на Голямата война все 
още има силни позиции в Белград.. 

През 1929 г. Рудолф Райс е застигнат от отврати-
телна смърт. Неговият съсед сърбин и бивш министър 
Милан Капетанович, без да се церемони много за 
държавните му заслуги, го напада и убива с една тояга 
заради битов скандал с кокошки, нахлули в двора му. 
Жалък живот с жалък край.

Taкa Рудолф Райс умира на 8 август 1929 г., на 54 
г., в Белград. Ньойският фалшификатор си получава 
заслуженото от Бог наказание. 

Погребан е с генералски почести (интересно защо, 
след като не е генерал) в Топчидерските гробища в 
Белград. Сърцето му преди това е извадено от д-р 
Милованович и е пренесено на връх Каймакчалан. 
Поставено в делва в параклиса на върха. Надписът 
на сръбски език на делвата със сърцето на Райс гла-
си следното: „тук, в тази урна е положено златното 
сърце на сръбския прия тел Арчибалд райс”, 8 ав-
густ 1929г.”

Каймакчалан в сръбската литература е определен 
като „най-трагичното място в сръбската история”. И 
това не е случайно.

На този най-висок връх, намиращ се днес на грани-
цата на БЮРМ с Гърция, от 12 до 30 септември 1916 
г. българите водят кръвопролитни боеве с настъпва-
щите откъм Солун сръбски войски. Срещу петкрат-
ното сръбско превъзходство, особено в артилерия, 
българите героично защитават тази труднодостъпна 
позиция. Със смъртта на храбрите загиват около 1400 
български бойци, като най-много жертви дава 11-и 
пехотен Сливенски полк - над 900 души. Сърбите за-
вземат върха, но на висока цена. „Пировата им побе-
да” струва над 5000 души убити. Една част от тях са 
погребани с безимени кръстове в Битолските военни 
гробища.

Днес Каймакчалан е военен музей под открито 
небе. Тук, въпреки времето, се съхраняват (или поне 
така се твърди) тленните останки на сръбски войници, 
загинали в боя за върха през септември 1916 г. Говори 
се, по-точно твърди се, и още нещо. Че те са смесени 
с българските, от които е имало достатъчно количе-
ство „материал”. Нормално, при... хиляди загинали 
български войници. 

И докато България се кълне във вечна „европейска” 
любов на Сърбия, в Белград продължават да възпро-
извеждат фалшификациите на Рудолф Райс за наша 
сметка. А България в името на криворазбраното до-
бросъседство си мълчи. Докога?

Янко Гочев, историк

Но в „Чуйте сърби” Рудолф Райс оставя своя духовен завет към всички сърби и се 
опитва да изкупи голямата си вина към България - представянето на лъжливи факти на 
мирната конференция в Париж по повод на несъществуващи жестокости на 
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(Продължение от бр. 9)

Ф: Горивото за кораба е… Той използва кристална 
енергия. Кристалът е канал или филтьр, който фо-
кусира космичните енергии и ги насочва, за да поро-
ди тласък. Кристалът е висок приблизително един 
метър. Има формата на две многостенни пирамиди 
с допрени основи и насочени навън върхове – тра-
пецовидни.

Д: Гладка ли е повърхността на пирамидите, 
или имат стени?

Ф: Имат стени. А всеки край на фуниите е плосък.
Когато се събуди, го помолих да нарисува криста-

ла, за да определим формата му по-точно. Върхове-
те на пирамидите не бяха остри, а пресечени.

Ф: Това са естествени кристали, оформени за 
специфичната си функцня, Те са направени или 
шлифовани специално за тази цел. Други функции 
биха изисквали друга форма. Всъщност това се пра-
ви днес и на Земята, но в по-малки мащаби. Загубе-
ното познание вече се завръща.

Д: Там откъдето идваш, използват ли кристала 
за други цели?

Ф: Да, за всякакви цели — за нагряване, готвене 
и пътуване. Той има толкова приложения, колкото и 
вашите енергийни източници.

Д: И за всяко приложение е оформен по различен 
начин?

Ф: Грубо казано, да. Веднъж оформен, крис-
талът остава такъв завинаги. Освен при особени 
инциденти или обстоятелства, промяната на фор-
мата би го разрушила. Това е същият вид кристал, 
но той може да се използва за различни типове 
енергия. Енергията за движение се различава по 
своя вид от енергията, използвана за готвене и на-
гряване. Разликата между нагряването като цяло и 
готвенето като цяло е в по-центрираното фокуси-
ране. При готвенето фокусът е по-ясно определен. 
Д: Ако кристалът може да се използва за готвене и 
нагряване, не e ли onacен за физическата личност? 
Ф: Разбира се. Земният континент Атлантида беше 
унищожен от кристал. Това би трябвало да ви даде 
представа за силата, която притежава той. Всяка 
енергия може да се използва за добро или за зло, 
зависи от потребителя. Естествено, хората могат да 
бъдат наранени от тези енергии, но в една по-пози-
тивна светлина те биха могли да са им от огромна 
полза.

Д: Кристалът на кораба сам ли създава енергия 
или я извлича от някъде другаде?

Ф: Той просто фокусира енергията на Вселена-
та. Тя е навсякъде около нас, дори и сега, докато 
говорим. Така че както виждате въздействието й не 
е вредно, защото в момента тя очевидно не ни на-
ранява. Все още никой на Земята не използва този 
енергиен източник. Той идва от много източници – от 
слънца, от енергията на Вселената, която е и може 
да бъде наречена Бог. Божествената енергия, коя-
то е проникнала във всичко и навсякъде. Има кос-
мични енергии, астрални енергии, фокусни енергии; 
има много видове енергии, които могат да се използ-
ват за много различни цели. Кристaлът, има двой-
на функция – насочване и тласкане. С други думи 
кристалът може да долавя направление и позиция, 
а и да генерира движеща сила. Това се осъществява 
благодарение на поддържащите системи. Но истин-
ската работа се извършва от самия кристал.

Д: А как се осветява кораба?
Ф: Това също се осъществява от кристали или ви-

дове кристали, които излъчват светлина, когато се 
стимулират от определен тип енергия. Това не са от-
делни, индивидуални кристали. Има много късове… 
(Срещаше трудности при обяснението.) Най близ-
кият еквивалент е фосфорът във флуоресцентна 
тръба. Но този еквивалент на фосфора не е разпо-
ложен във вакуум. Той е на тавана и в самия таван. 
Енергията преминава през таваните, за да породи 
излъчване на светлина от кристалите. Затова на 
практика целият таван се превръща в светлина.

Когато се събуди, Фил каза, че бих могла да си 
представя светлината на кораба като стрито на 
прах стъкло по таваните или стените. Кристалите 
били много малки – многобройни миниатюрни къ-
счета – и когато енергията протичала през тях, те 
светели.

Д: Какво правите при тези космически полети?
Ф: Извършваме проучвания, колонизация, дос-

тавка на продоволствия, оказване на помощ. Има 

изследователски маршрути, учебни маршрути. Има 
и производствени маршрути там, където има произ-
водствени – компании не е точната дума – производ-
ствено оборудване на други планети.

Д: Означава ли това, че транспортирате гото-
вата продукция?

Ф: Да. Има търговски маршрути, което не би тряб-
вало да те изненадва. Космосът е населен много 
по-гъсто, отколкото може да си представи обикно-
веният човек. Районът, в който е разположена моята 
родна планета, е много по-богат на онова, което би 
могло да се нарече ‘населени планети’. Има повече 
населени планети на сектор от пространството. С 
други думи там е претъпкано. Наистина е така.

Д: Чудя се дали Земята е била включена в някои 
от тези маршрути?

Ф: Не, по онова време никой не е подозирал за 
съществуването на тази планета.

Д: Твърде отдалечено ли е била?
Ф: Просто не е била в непосредствения район на 

нашите изследвания и транспорт.
Д: Предполагам, че и ние по същия начин не по-

дозираме за съществуването на други планети. 
Вероятно не знаем за онази откъдето си ти.

Ф: Така е. Тук на Земята сме силно отдалечени от 
отъпканата пътека, а и местната технология не е на-
преднала до такава степен, че да можем да видим 
тази активност или да я регистрираме.

Бяхме отворили вратата или по-скоро “шлюза”, 
който да позволи на спомените от космоса да се от-
прищят. 

странният град
Разбрах, че напредвaмe, когaтo Фил успя да cu 

спомни живота си като член на екипажа, посетил 
планетата на изгубената колония. Той най-сетне бе 
позволил на тези погребани спомени да излязат на 
повърхността. Подсъзнанието му виждаше, чe това 
не го наранява и информацията ce изливаше бързо 
и бурно, без предишната колебливост. Бариерите ся-
каш бяха разрушени и той нямаше търпение да ми 
разкаже всичко. Вече нищо не можеше да го cпре – 
спомените напираха. Така в началото на следващия 
сеанс, когато вратите се отвориха и отново разкриха 
странния град с кулите, той вече не се поколеба да 
го изследва. Нетърпеливо пристъпи от асансьора в 
другия свят. Незабавно прегърнах тази изключител-
на възможност да разговарям с извънземен и да от-
крия какъв е животът на другата планета.

Ф: Отново стоя извън града. Тревата с зелена. 
Виждам близките покрайнини на града. Това са 
жилищните райони. Живял съм тук и преди, много 
пъти в минало съществуване. Сградите представля-
ват овални кули – това е общата архитектура, – но 
всички кули са с различни размери и височина. На 
места са свързани странично. На различни нива пo 
стените им има прозорци. Всички сгради са кръгли и 
струпани в отделни групи, но не всички си приличат. 
Някои са хамбари или складове и те са кръгли, ни-
ски и широки. По-високите са жилища за население-
то. Повърхността им е изградена от сребрист метал, 
който се добива на планетата. Това не е металът 
сребро, но външно прилича на него. Има искрящ 
цвят, който блести и отразява слънчевата светлина. 
Когато се пречисти до степента, в която се използва 
за строителство, той е мек, лесно се оформя и обра-
ботва дори в атмосферата или при стайна темпера-
тура, както бихме се изразили тук.

Д: Има ли той аналог на Земята?
Ф: Една от съставките му е като алуминия. На 

тази планета обаче има и други вещества и мине-
рали, които не съществуват на Земята. Но алуми-
ният се доближава най-много до него. Използва се 
единствено за външното покритие на сградата. В ар-
матурата са използвани по-твърди u тежки метали, 

ЧЕТИВО С 

ПРОДЪЛ-
ЖЕНИЕ

пАЗителите нА ГрАДинАтА 
Долорес кенън

(Следва)

които са еквиваленти на стоманата. След това се 
добавя вътрешната арматура, или скелетът, която 
изгражда стените, подовете и таваните. Накрая се 
прибавя външното покритие, което придава блясък 
на сградата.

Д: Защо искат да е бляскава?
Ф: Няма особена причина. Това е съвременната 

архитектура и тя изглежда привлекателно. В обще-
ството има силен конформизъм. Общият консенсус 
е, че това е начинът, по който ще се правят нещата 
и почти всеки, ако не и всеки, го харесва. Така и се 
прави.

Д: Звучи красиво, нo cu помислих, че може да има 
и функционална причина.

Ф: Функционалността му е от второстепенно зна-
чение пред външния вид.

След едно толкова добро описание на сградите, 
беше време да науча нещо повече за планетата. За-
питах дали има слънце.

Ф: Да, има. Всъщност тя много прилича на тази 
планета тук. Но не е толкова хълмиста. Има равни-
ни, главно гладки равнини. Раждането на планетата 
съвсем не е било така бурно, както това на Земята. 
Планетата има две луни. Небето има зеленикав от-
тенък така, както земното – син. Има вода, вятър, 
растения, и дървета. А обществото има [неясна 
дума: неферна?] структура. Ще наричаме обитате-
лите “хора.” Технически погледнато, те принадлежат 
към човешката раса, въпреки че не приличат мно-
го на хората тук. Те са земни. С други думи това са 
същества с физическа, а не с духовна или енергий-
на природа. Това са физически същества, които се 
раждат във физически тела на тази физическа пла-
нета. Вървят изправени и имат същата или подобна 
кръвоносна и дихателна система.

Д: Имат ли ръце, длани и кракa?
Ф: Да – два крака, две ръце и длани с по пет пръ-

ста. Формата им силно наподобява човешките съ-
щества на тази планета, но пръстите им са твърде 
дълги и тънки за нашите стандарти. “Обвивката” им 
обаче е различна. Телата им са високи и слаби, ня-
мат косми и ушите им са някак заострени. Имат блес-
тяща кожа, сякаш изкуствена и твърда за човешките 
стандарти, но много пластична и еластична. Тенът 
им е много светъл и искрящ. Имат далеч по-голям 
мозъчен капацитет и затова челата и гopната част 
на главата им или черепната област са прекалено 
големи за човешките стандарти. Това се дължи на 
повишените умствени възможности. Очите им са 
много кръгли, сближени и тъмни.

Д: Имат ли очите им зеници като човешките?
Ф: Те са кафяви - всички са кафяви и мънистени, 

но като цяло действат по същия начин.
Д: Как общуват тези кора? Говорят ли?
Ф: Използват се думи за подчертаване или нюан-

сиране на значението, но в по-голямата си част об-
щуването е мисловно. Всъщност по-точно би могло 
да се определи като емпатично. То наподобява вза-
имен обмен на вибрации. Това е кънтящо чувство, 
което започва да се появява и у много хора на зе-
мята. Тези хора сa силно телепатични и имат силно 
развити сетива, особено за допир.

Д: Искаш да кажеш, че ръцете им са много 
чувствителни?

Ф: Да, и не само ръцете, а и цялото тяло. Кожата 
им като цяло е твърде чувствителна за човешките 
стандарти. Това важи особено силно за ръцете, за-
щото те насочват енергията. [Помолих за обясне-
ние.] Енергията се насочва и приема от ръцете. Това 
наподобява чакрите, при които ръцете се използват 
като възлови точки за енергията.
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Замъкът „Влюбен във вятъра” 
ще представи българския ту-
ристически продукт на 77-то 
издание на Skål International 
World Congress в Монако. За-
едно с атракциона предим-
ствата си като туристическа 

Мариана Праматарова

Богатството на римски мозайки по 
българските земи нарежда нашата 
страна сред държави като Италия и 
Тунис по социализация на този вид 
културно-историческо наследство, за-
това през последните години се прави 
много за верификацията и експонира-
нето на тези културни ценности.

Софийското поле е кръстопът на Балканите от най-
дълбока древност. Още от новокаменната епоха в Со-
фия е имало поселищен живот, който през осемхиляд-
ното си съществуване е съхранил различни културни 
пластове. От 45 г. сл.Хр.селището е включено в нова-
та римска провинция Тракия и е изградило бъдещия 
град Сердика при управлението на император Траян 
/98-117г./.

Базиликата „Св.София” е построена в източния не-
кропол на Сердика. Под гробната архитектура на ба-
зиликата са разкрити останките на няколко по-ранни 
църкви. Първата църква е еднокорабна, с абсида и 
полихромни мозайки в две пана – абсидно /”Рай” и в 
наоса – с геометрични мотиви. След 313 г. църквата 
е разширена и подът е изцяло покрит с мозайки. Вто-
рата църква е била трикорабна базилика. Третата е 
изградена в началото на V в., като подът е покрит с 
мозайки от геометрични и флорални мотиви.

Мозайките в Голямата базилика в Пловдив показ-
ват невиждано богатство от декорации – геометрични 
елементи, различни видове птици и плетеници. Спо-
ред намерените надписи има основание да се твърди, 
че това е епископска базилика. Декоративната сти-
листика се родее с тази на Близкия Изток – Ливан и 
Сирия. Археологическите и реставрационни дейности 

все още не са приключили, но втори надпис в Голя-
мата базилика в Пловдив сочи, че под мозайките има 
римски храм и некропол. Според специалистите Епис-
копската базилика е обслужвала не само Филипопол, 
но и цялата римска провинция Тракия. Мозайките са с 
площ 1,8 дка.

Регионалният исторически музей в Стара Загора 
е сред най-старите музеи в България. Той е дом на 
късноантична обществена сграда с мозайки от ІV-
VІв. – гостна зала с многоцветна подова мозайка от 
богат дом с геометрични форми, плетеници, езически 
и християнски символи. Изящната римска подова мо-
зайка „Дионисиево шествие” от ІVв. е експонирана в 
РИМ-Стара Загора. В двора на музея е открит деко-
ративен басейн с проучени фрагменти от мозайка с 
два вида преплитащи се кръгове върху жълта основа, 
триъгълници и лотос. Музеят в Стара Загора участва 
в издадените във Виена корпуси на антични мозай-
ки и стенописи от България, а мозайката „Дионисие-
во шествие” е безценен експонат не само за нашата 
страна, но е и един от образците на римското мозаеч-
но изкуство. Тази мозайка е реставрирана, социализи-
рана и експонирана на античната улица в РИМ-Стара 
Загора, има и видео в Ютуб.

На десетина километра от Ивайловград се намира 
вила „Армира” – най-богато украсеният частен дворец 
от римско време у нас. Вилата е разположена близо 
до реките Арда и Армира, в красива гориста местност 
и заема площ 3600 кв.м. Архитектурният ансамбъл 
включва двуетажна масивна сграда с жилищни поме-
щения, терми, открит басейн, панорамна тераса, ко-
лонади, градина за разходки и е датиран от първата 
половина на І в.сл.Хр.Помещенията са били отопля-
вани подподово с керамични тръби. Най-впечатлява-
щи в античната вила са запазените подови мозайки и 
декорацията на мраморната колонада в римо-коринт-
ски стил около басейна. Пищната мозаечна украса 
представя геометрични фигури, включително и свас-
тики, животни, божества, портрети, в това число и на 
собственика на вилата и двете му деца. Липсват изо-
бражения на съпругата, което навява предположения, 

че или е починала, или пък тя е била господарката на 
този дом, затова е поставила портретите на любимия 
си мъж и двете си деца в мозайката. Пазител на вила-
та е била Горгона Медуза – символ на женското нача-
ло, който откривамев колонадата и мозайките. Твърди 
се, че вила „Армира” е съществувала до 378 г.сл.Хр., 
когато е била разрушена от нахлуващи готи, а след 
това е доразрушена от земетресения. 

Реставрирана е по европейски проект за „Регио-
нално развитие” и през 2009-а година е удостоена със 
златен медал за успешна туристическа дестинация. 
Тя е образец на римската архитектура и изкуство от 
европейски мащаб.

От луксозната вила „Армира” може да се добие 
представа за живота на римските първенци в прекрас-
ни къщи и извънградски имения с всички удобства, 
красиви градини и стопанства.

Подобна вила съм посещавала в Тунис /Ел Джем/, 
където се намира третият по големина колизеум в 
Римската империя и най-големият в Африка. Вила 
„Африка” е част от експозицията на археологическия 
музей в Ел Джем. Реконстроирана е и има богата 
сбирка от красиви мозайки. 

Прочутите римски мозайки са украсявали дворци 
и вили. Поставяни са на пода, стените и таваните. 
Пресъздават сцени от живота, портрети, богове, мито-
логични и религиозни сюжети, сцени от гладиаторски 
битки, изображения на животни и растения. Създава-
ни са из цялата империя, но най-много има в днешна 
Италия и Северна Африка /днешен Тунис – музеят 
„Бардо” в Тунис, вила „Африка”  в Ел Джем/. 

Сред страните с  богато културно-историческо на-
следство от мозайки днес с пълно основание  може 
да се нареди и нашата страна. Необходими са грижи 
за опазването и съхранението на римските мозайки 
по нашите земи, правилната им социализация, експо-
ниране и широка популяризация както у нас, така и в 
чужбина чрез подходяща реклама, за да заеме стра-
ната ни полагащото й се място на държава с богато 
културно-историческо наследство.

дестинация ще представи и 
Община Созопол. Това ще е 
единствената презентация 
на туристическа дестинация, 
която ще бъде направена по 
време на конгреса.  

Skål International е между-
народна организация за 
устойчив туризъм към ООН. 
Замъкът е член на органи-
зацията, което го определя 
като значима атракция, отго-
варяща на международните 

стандарти за туристическо 
обслужване и на изисквани-
ята за опазване на околната 
среда. 

На 77-я международен кон-
грес на Skål  в качеството на 
делегати ще присъстват соб-
ственикът на Замъка Георги 
Тумпалов, управителят на 
Замъка Янко Кръстев и кметът 
на Созопол Панайот Рейзи. 
Форумът ще се проведе от 29 
октомври до 2 ноември 2016 
г. Програмата му включва и 
инициативата „От бизнес за 
бизнес”, в която освен близо 
500-те делегати на конгреса, 
ще присъстват и други пред-
ставители на туристическия 
бизнес от различни страни.  В 
рамките на тази инициатива е 
предвидено едночасово пред-
ставяне на „Влюбен във вятъ-
ра” и българския туризъм. 
Мултимедийна презентация 
ще привлече вниманието към 
единствения новопостроен 
замък в Европа, а на само-
стоятелен щанд ще бъдат 
показани характерни вина и 
мезета от региона, както и ре-
кламни материали за Община 
Созопол и България. 

Многобройните отличия, ко-
ито през последната година 
Замъкът получи на различни 
международни конкурси, уве-
личиха популярността на Об-
щина Созопол и привлякоха 
вниманието на авторитетни 
туристически организации. 
След като конкурсът за архи-
тектура и дизайн „A’ Design 
Award“  присъди на „Влюбен 
във вятъра” двете първи на-
гради и го обяви за „архитек-
турно чудо”, а класацията на 
European Best Destinations /
EDEN/ го нареди на четвър-
то сред най-добрите замъци 
в Европа, Община Созопол 
също бе номинирана за най-
добра европейска дестинация 
и ще се включи в класацията 
на EDEN за 2017 г. Официално 
номинацията ще бъде анон-
сирана пред международната 
туристическа общност в Мо-
нако на Skål International World 
Congress.

26.09.2016 г.
Комуникационна група
Имидж Едвъртайзинг

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА 
РИМСКИ МОЗАЙКИ  В СТАРА ЗАГОРА, 
ПЛОВДИВ, ИВАЙЛОВГРАД И СОФИЯ

Замъкът „Влюбен във вятъра” ще 
представи българския туристически 

продукт на конгрес в Монако


