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България е суверенна 
държава и има право да кани 
всеки чужд представител 
и лидер, когото пожелае, а 
единственият критерий в тази 
посока са националните ни 
интереси и волята на мнозин-
ството от българския народ.

Националният инициати-
вен комитет за честването 
на 140-ата годишнина на Ос-
вобождението на България 
от османско владичество от-
прави покана до президента 
на Русия Владимир Путин 
да бъде съпатрон (заедно с 

Защо България трябва да покани 
президента Путин на 3 март 2018 г.
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Класация на информационния портал 
„US News and World Report” 

Вижте кои 
управляват света! 

На стр. 4

                Община Бургас и                   СНЦ “Артпиерия” Бургас

ПРЕДСТАВЯТ

на 22.09.2017г. от 19 часа в Акве Калиде 
(Бургаски минерални бани - Ветрен)

     
 

Участници: Радостина Крантева - оперна певица с балет
   Ралица Бинева - народна певица с фолклорна група
   Танцов състав на фолклорен ансамбъл „Странджа” 
   с художествен ръководител и хореограф Марио Егов
Сценарий: Мариана Праматарова по стихове на бургаските 
   поети Евгений Апостолов, Калина Вергиева,      
   Мариана Праматарова, Константин Корадов      
   и българска народна поезия
              ВХОД - СВОБОДЕН

    Проектът се реализира с подкрепата на Община Бургас 
    по Програма за съфинансиране на културни проекти
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президента Румен Радев, който вече даде почетен 
патронаж) на програмата от събития, посветени на 
годишнината, и да посети Република България на 
3 март, когато ще е кулминацията на честването.

Веднага дежурната протестърска общност и 
представители на миниатюрни извънпарламентар-
ни партии от десницата вдигнаха шум, че такава 
покана не можело и не трябвало да се изпраща, че 
посещението на руския президент не можело да се 
състои по време на българското председателство 
на ЕС.

Бяха изтъкнати и другите дежурни русофобски 
клишета и опорни точки, отдавна демодирани и 
безинтересни на българското общество.

И все пак на тези гласове трябва да се отговори, 
защото тезите им изначално са погрешни.

България е суверенна държава и има право да 
кани всеки чужд представител и лидер, когото по-
желае, а единственият критерий в тази посока са 
националните ни интереси и волята на мнозин-
ството от българския народ.

Една покана до руския президент не противоре-
чи по никакъв начин на членството ни в Европей-
ския съюз или НАТО, такива посещения и срещи 
само в последния месец руският лидер проведе 
с премиерите и президентите на Франция, Герма-
ния, Словения, Унгария, Гърция, Кипър.

Но да се върнем на България!
Нима точно на 3 март – деня на българския суве-

ренитет след пет века робство, ще покажем, че не 
сме независима държава, че националният ни по-
литически елит чака да ни разрешат кого да каним 
или не в страната си!?

Уважението към собствената ни история и ре-
спектът към историческата истина трябва да стоят 
по-високо от русофобските мании и комплекси на 
политици, представляващи само себе си.

Разбира се, държавното ни ръководство под на-
тиска на русофобските ястреби може да не покани 
президента Путин, а например председателя на ЕК 
Юнкер, канцлера Меркел или президента Ердоган, 
но как ли ще погледне на една такава инициатива 
българското общество?!

Първият жест на новия френски президент Ема-
нюел Макрон бе да покани Владимир Путин във 
Версай. Едва ли Макрон е по-недалновиден от на-
шите реформатори, едва ли е по-малко европеец и 
евроатлантик от тях.

Новоизбраният френски президент също из-
ползва полето на историята и културата – срещата 
му с Путин бе във връзка с откриването на мащаб-
на изложба за Петър Велики по случай 300-годиш-
нината от посещението му в Париж. Така Франция 
определи Русия като свой водещ стратегически 
партньор извън ЕС. Това, че Русия е естественият 
съюзник на Европа в битката срещу тероризма, за 
мир и просперитет, признаха всички трезвомисле-
щи европейски и световни политици.

Има традиции през юбилейните години пре-
зидентите на България и Русия да са патрони на 
тържествата. Така е било с течение на десетиле-
тия.

Тържества за 3 март, откриване на исторически 
паметници, посветени на паметта на руските войни 
– герои от Руско турската освободителна война, са 
откривани във всички времена от Освобождението 
насам, независимо от политическата конюнктура.

Една визита на президента Владимир Путин ще 
продължи тази неоспорима историческа традиция. 
Той гостува в България за 125- годишнината и за 
130-годишнината от Освобождението, а тези визи-
ти бяха приети с надежда и уважение от българ-
ското общество, дадоха импулс на развитието на 
българо-руските отношения.

За съжаление, след тези посещения и интен-
зивния диалог в техните рамки в българо-руските 
отношения, настъпи вредна за нашия национален 
интерес пауза.

От 10 години заради патологичната русофобия 
на президента (2012-2017 г.) Росен Плевнелиев в 
България не е имало президентско посещение от 
руска страна, това естествено даде лош знак за от-
ношенията на всички други институционални нива, 

създаде празнина в икономическите и политиче-
ските отношения, създаде условия за провала на 
стратегически проекти.

На човешките и д уховните връзки между двата 
народа не можа да повлияе, защото те имат своя 
много по-дълбок корен, неподвластен на конюнкту-
рата – корена на славяно-православния цивилиза-
ционен модел, на вековната дружба, белязана от 
величави събития.

И още нещо, което буди учудване, когато ре-
форматорите протестират срещу поканата до пре-
зидента Путин. Тази покана идва от гражданското 
общество – Национален комитет, под патронажа на 
държавния глава на Република България, в чийто 
състав са представители на всички основни по-
литически партии, участват министри, кметове на 
най-големите ни общини, патриархът и митрополи-
ти на Православната ни църква, водещи учени от 
БАН и ректори на висши училища, ръководители и 
членове на творчески съюзи, на музеи, обществе-
ници, представители на военно-патриотични орга-
низации и много други.

Тази покана е де факто плод на широк граждан-
ски и обществен консенсус, резултат от волята на 
огромното мнозинство от българските граждани. 
Нима може едни хора с претенциите за демократи, 
уважаващи плурализма и свободата, да игнорират 
волята на гражданското общество?!

Програмата на честванията е много богата.
Ние, разбира се, ще отдадем почит и към пред-

ставителите на други нации, допринесли за наше-
то освобождение и не само на фронта, каквито са 
румънските и финландските войски.

Ще отдадем дължимото на западните диплома-
ти, журналисти и общественици, приели каузата на 
българската свобода.

Да си припомним само за американския дипло-
мат Скайлер, за английския журналист, също аме-
риканец Макгахан или френския писател хуманист 
Виктор Юго.

Но ясно трябва да заявим – главната заслуга за 
нашето освобождение е на Русия, а ние ще бъдем 
нечестни и неблагодарни, ако не отбележим този 
светъл юбилей подобаващо с преклонение към 
пролятата кръв на братския руски народ за сво-
бодата на България и като част от славянската и 
православна солидарност. А официален предста-
вител, лице на руската държава, на руския народ е 
именно нейният пряко и демократично избран пре-
зидент.

Историческата справедливост ни зове за това.
Нека си спомним, че преди 140 години цар Алек-

сандър II – руският император, почти 8 месеца е 
пребивавал по фронтовете на България начело на 
своята армия, заедно със своя народ.

Според геополитическите теории в основата на 
всяка цивилизация лежи определен тип култура, 
традиции и духовност, а базисен елемент е религи-
ята. България е славянска и православна държава, 
а не англосаксонска или католическа, както може 
би се иска някому.

Ние с Русия принадлежим към един цивилизаци-
онен модел – славянско-православния.

Поради тези причина България и Русия имат 
специални отношения – това е легитимно понятие 
в дипломатическите отношения, което е уважава-
но от международните партньори на съответната 
държава, стига тя ясно да формулира този факт.

Подобни отношения имат много други държави. 
Да вземем англосаксонците – Великобритания и 
САЩ имат специални отношения и държат на тях, 
същото и е при германския модел – при немци и ав-
стрийци. България и Русия също имат своите спе-
циални отношения, скрепени с това, че от Бълга-

рия в Русия е дошла кирилицата, свещените книги 
на православието, първият патриарх на Киевска 
Рус Киприян, а от Русия към България е дошло Ос-
вобождението. Това са исторически факти, които 
не могат да бъдат преиначени или подложени на 
забрава!

С какво точно се занимаваме днес? С пренапис-
ване на историята и отричане, че Русия ни е осво-
бодила. Няма да стане!

Народът и Дядо Вазов отдавна са си казали ду-
мата:

Кат Русия няма втора тъй могъща на света,
тя е нашата опора – тя е нашта висота!
А дедите ни веднага след Освобождението са 

построили над 400 паметника от благодарност 
към братята руси, пред които и днес – 140 години 
по-късно, благодарният български народ, хора от 
всички поколения поднасят цветя в памет на геро-
ите.

Докато малка, но овластена част от елита ни под 
чужд диктат пренаписва историята и гори мостове-
те с Русия, под удар е подложен националният ни 
интерес: тръбите на „Газпром” ни заобикалят, вме-
сто това се строи „Турски поток” с отклонение към 
Гърция и Италия, реакторите на АЕЦ „Белене” сто-
ят като паметник на престъпното безхаберие.

Вместо да се превърне в регионален енергиен 
и геополитически център на Балканите, България 
продължава да е най-бедната страна в Европей-
ския съюз

и НАТО без визия за развитие, с трагични демо-
графски и социални показатели. Отношението към 
Русия в този контекст е национално предателство, 
за което ще плащат поколения българи.

България има нужда от диалог с руското ръко-
водство в сферите на икономиката, енергетиката, 
туризма. Естественото място за такъв диалог е 
именно позитивната атмосфера на общия празник, 
а естественият събеседник на този диалог е пре-
зидентът на Руската федерация Владимир Путин.

Бавно и полека светът от еднополюсен става 
многополюсен.

Важна роля в този процес има Русия. Лидери от 
ранга на Меркел и Тръмп вече ясно заявяват и при-
знават, че без Русия проблемите на сигурността в 
Европа и на борбата с тероризма няма да се решат.

Този съюз на Русия със Запада в битката с теро-
ризма вече е в дневния ред на Европейския съюз, а 
настоящият и следващите председатели на Съюза 
по естествен път ще превърнат това в приоритет, 
ще търсят пътища за диалог и конкретни съвмест-
ни инициативи. Тоест една визита на президента 
Путин няма да навреди на българското председа-
телство на ЕС, а обратното – ще го изпълни с ново 
съдържание!

По време на председателството ние можем да 
станем мост на диалога между ЕС и Русия, особе-
но за приоритета „Сигурност в Европа и борба с те-
роризма”, който вече държавното ни ръководство 
изведе като важна част от дневния ред на пред-
седателството.

И най-накрая: тези, които днес опонират на посе-
щението на Путин, са извънпарламентарни партии, 
които народът не пожела да посочи като свои пред-
ставители в законодателната власт, те имат спо-
ред всички анкети символичния рейтинг от 2-3%. 
В същото време всички социологически данни по-
казват, че над 80% от българите искат развитие на 
приятелски отношения с Русия.

Коя позиция тежи повече, всеки може да преце-
ни сам!

Епицентър.бг

От стр. 1 Защо България трябва да 
покани президента Путин 
на 3 март 2018 година
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21 хиляди политици, бизнесмени и обикновени 
граждани от 36 страни са участвали в анкетата, 
оценяваща по различни критерии 80 държави от 
цял свят. Оценката е на база на икономическо, 
военно и геополитическо влияние на страните в 
света.  

Те донякъде съвпадат с Г7 - Групата на седемте, 
само без Канада. Заедно представляват около 
65% от БВП в света.

ЯпониЯ

Япония има третата по големина икономика 
в света. В началото на миналия век е имала 
големи териториални амбиции и завоевателна 
политика, която завършва с поражение и в 
двете световни войни. Днес Япония е най-
технологично развитата страна в света с голям 
научен потенциал. Населението й е сред най-
образованите и грамотни в света. Тя е известна и 
в световен мащаб с традиционните си изкуства, 
скулптура, поезия, архитектура и бойни изкуства. 
Япония има силно икономическо и политическо 
влияние в региона.

ФрАнЦиЯ

Франция е една от най-старите страни в света. 
Това е една от най-богатите държави с високи 
нива на социалното благосъстояние. Нейната 
икономика е смес от частни и държавно 
финансирани предприятия. Тя е в списъка на 
най-посещаваните страни. Франция върви към 
върха. Тя има БВП от 2.8 трилиона долара и 
заема постоянно място в Съвета за сигурност на 
ООН, заедно с още четири супер сили. Страната 
е едни от най-големите износители на оръжие в 
света.

ГермАниЯ

Една от най-влиятелните и силни държави в ЕС. 
Нейната роля на световната сцена нарасна много 
след обединението й през 1990 г. Германия често е 
определяна като икономическата движеща сила на 
Европа. Тя има най-голямо население на континента 
и най-силна икономика. Четвърта икономическа 
сила в света с БВП 3.9 трилиона долара.

Германската политика на отворени врати 
за имигрантите увеличили престъпността в 
държавата, пише «US News and World Report». 
Положителният аспект на тази политика, 
е фактът, че Германия е една от страните, 
които изиграха ключова роля в справянето 
с хуманитарните и бежанските кризи, след 
избухването на военния конфликт в Сирия. 
Германия е един от най-големите противници 
на «Брекзит», най-вече поради очакваните 
загуби, които ще понесе в резултат на спада в 
търговията с Великобритания. 

ВеликобритАниЯ

«Великобритания е силно развита, като 
продължава да упражнява значително 
международно икономическо, политическо, 
научно и културно влияние», пише US News. 
Въпреки че не е известно как очакваното 
излизане от Европейския съюз ще засегне 
позициите на страната, нацията изглежда е 
преодоляла първоначалния шок от резултата на 
референдума.

китАй

Икономическият възход на Китай е 
забележителен. Страната е дом на 1,4 милиарда 
души. Китай е сред водещите военни сили в 
света, а геополитическото й влияние продължава 
да нараства. Експертите предвиждат, че ще стане 
най-голямата икономическа сила до 2050 г.

русиЯ

Русия е постоянен член на Съвета за 
сигурност на ООН. Тя притежава огромни 
запаси от природни ресурси, които използва за 
подпомагане на икономиката си. Въпреки че 
руската икономика вече не е близо до развитите 
нации в света, нейният БВП - 1,9 трилиона 
долара, все още носи значително политическо 
влияние. Военните разходи на Русия като 
процент от нейния БВП са най-големи в света – 
5.4%. За сравнение САЩ отделя 3.4 % от БВП. 
Анексирането на Крим от Русия се смята за 
предвестник на друга голяма война в света, пише 
US News and World Report. Русия продължава 
да играе своята роля в сегашното състояние 
на света, като се очертава като мощен играч в 
кризата в Близкия изток.

сАЩ

САЩ се смятат за най-влиятелната държава 
в света и често е определян като «полицая на 
света“, пише US News and World Report. Много 
хора в света виждат страната в отрицателни 
възприятия, особено след ролята й във войната 
срещу тероризма след нападенията от 11 
септември. Историята е разделена на секция 
след 11 септември, след като водещата в САЩ 
коалиция срещу тероризма започна да променя 
нашия свят. Тя има най-голямата военна база и 
БВП от 17,4 трилиона долара.

За добро или зло, светът продължава силно да 
се влияе от нейното политическо, икономическо и 
културно въздействие.

Класация на информационния портал „US News and World Report” 

7-те най-могъщи държави!
Вижте кои управляват света! 
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НА МАРИАНА 

ПРАМАТАРОВА

изворът на 
трите нимфи е 
познат от древ-
ността – от митологи-
ята, вярванията, легендите, 
обичаите на местното на-
селение, свързани с култа 
към водата и плодородието. 
В Тракия релефите на три-
те нимфи са с разнообразна 
иконография. При римляни-
те богините са известни като 
грациите, а при гърците като 
харити. Това обикновено са 
три голи млади жени, които 
танцуват, хванати за ръце или 
за раменете. Средната от тях 
е в гръб, а двете са с лице 
към зрителите. Създава се 
усещане за танцуване в кръг. 
Често в ръцете на нимфите 
има някакьв предмет сьс сим-
волно значение – сьд с вода, 
цвете, огледало, ябьлка, жит-
ни класове, мидена черупка 
и др.подобни, означаващи 
плодородие, изобилие, благо-
дат, дори са изобразявани с 
факли или канделабри, което 
подчертава функцията им на 
пазителки на светлината, по-
добно на Артемида. Връзката 
на Зевс и  Хера с трите ним-
фи сьщо е известна от много 
паметници. Нимфите, незави-
симо дали са горски, полски, 
речни или морски са дъщери 
на Зевс и Хера. Функциите им 
са на покровителки на плодо-
родието, небето, светлината 
и водата. Местата, обитавани 
от трите нимфи са познати 
като Нимфеум – това обикно-
вено са мистични, непристъ-
пни скали, пещери и др. в бли-
зост до водата. Едно такова 
обиталище на трите нимфи е 
Акве Калиде, което е познато 
от древността с целебната си 
минерална вода, която има 
лечебна, пречистваща сила, 
затова участниците в проекта 
са избрали това място за своя 
сцена. Проектът представля-
ва възстановка/пърформанс 
на легендата за трите нимфи.
Проектът е интердисциплина-
рен – включва колаборация 
от изпълнения на живо /балет, 
музика, фолклорни танци, 
поезия/ в провокираща въо-
бражението обстановка /Акве 
Калиде/, която съдейства за 
модерното възприемане на 
културно-историческото на-
следство и осигурява емоци-
онални преживявания.Само-
то заглавие навява мистика 
и предизвиква много асоци-
ативно мислене, свързано с 
появата на митични съще-
ства, богини, нимфи, самоди-
ви, вествалки, амазонки, жри-
ци и т.н.Откакто съществува 
света, човекът се стреми да 
разгадае мистериите на ним-
фите, значението на симво-
лите им и забулените в тайни 
практики, песни, наричания и 
ритуали.Проектът Изворът на 
нимфите с помощта на съвре-
менното изкуство съживява 
древните традиции.

 Спектакълът има две ча-

сти.
Първата част предста-

вя животът на трите нимфи 
пазителки на водата в Ним-
феума -  чрез движения, 
танци, подходящо облекло 
и реквизит с подходяща му-
зика и вокални изпълнения. 
Участници са 3 балерини и 
1 певица. Ще звучат и  тек-
стове, свързани с темата за 
нимфите, самодивите, вода-
та, камъка, магическите за-
клинания и др. – авторски и 

народни.
Втората част представля-

ва фолклорна интерпретация 
на сюжета за трите нимфи. 
Тук трите нимфи се социали-
зират край извора – мястото 
край водата / извора, кладе-
неца, реката/ е свещено – то 
е място за срещи, разговори, 
песни, момински задявки, 
шеги, любовни копнения. С 
народни танци 3 танцьорки 
ще пресьздадат атмосфера-
та край извора, ще прозвучи 

                Община Бургас и                   СНЦ “Артпиерия” Бургас

ПРЕДСТАВЯТ

на 22.09.2017г. от 19 часа в Акве Калиде 
(Бургаски минерални бани - Ветрен)

     
 

Участници: Радостина Крантева - оперна певица с балет
   Ралица Бинева - народна певица с фолклорна група
   Танцов състав на фолклорен ансамбъл „Странджа” 
   с художествен ръководител и хореограф Марио Егов
Сценарий: Мариана Праматарова по стихове на бургаските 
   поети Евгений Апостолов, Калина Вергиева,      
   Мариана Праматарова, Константин Корадов      
   и българска народна поезия
              ВХОД - СВОБОДЕН

    Проектът се реализира с подкрепата на Община Бургас 
    по Програма за съфинансиране на културни проекти

българска народна поезия, 
редувана с фолклорни песни, 
изпълнявани от 1 народна 
певица. На финала на случ-
ващото се край извора идват 
и трима момъка – фолклор-
ни танцьори, които задяват 
момите и заедно изпълняват 
народни танци.Финалът се 
асоциира с хармонията на 
женското и мъжкото начало.

Място и дата на провежда-
не: Акве Калиде, 22.09.2017г., 
19 часа, Вход - свободен!
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Настъпващият месец септем-
ври е първият есенен месец с 
голямо значение за прибиране, 
преработване и съхраняване 
на плодната реколта. Сега оба-
че проблемът е, че периода на 
Възходяща Луна е един и то в 
самото начало на месеца и в 
него са и трите неблагоприятни 
дни. Нужна е много добра орга-
низация и използване на всеки 
благоприятен ден, дори час. Да 
ги отбележим: 1, 2 до 19 часа, 5-6 
след 10 часа, 9, 14 до 15 часа и 
28 септември.

За кореноплодните не би има-
ло проблеми, тъй като дните на 
дългата Дева са ни достатъчни.

Сега трябва да започнем и 
подготовката  на площи за сейтба 
на житните култури, които ще са-
дим през октомври. За тях също 

БИОДИНАмИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЕПТЕмВРИ 2017 г.

лунен календар за месец септември 2017 г. от Дим. стоЯноВ

са ни нужни дните на топлина и 
плод. Единствено благоприятни 
за ръжта са дните - корен.

Месецът е благоприятен за 
работа с компоста и е начало на 
есеното торене на почвата. Вся-
ка есен залагаме 75% от готовия 
компост. Остатъкът от 25% - на-
пролет. Имаме пет благоприятни 
дни от 19 до 23 включително.

Два са важните моменти през 
септмври. На първо място е 
есеното равноденствие – 22 в 
23,03ч. когато слънцето влиза в 
знака на Везни. На второ място 
времето за изработване на

компостния препарат от лайка 
в чаша от кора на лиственица - 
№503. Точното време е 20 сеп-
тември от 3 до 11 часа - правим 
чашата, пълним и заравяме в 
градината до месец май. Да не 

забравим да оставим белег. От-
горе може да засеем житни кул-
тури. За технологията сме запо-
звавали.

Трудно е да предскажем 
времето за този месец, но по-
обощено - много променливо. 
От 1 до 11 по-сухо от обичай-
ното, почти без валежи но със 
силни бури на отделни места. От 
12 ще усетим истинската есен в 
равнините и полетата. След 15 
ще захладнее с понижение на 
температурите, но след това ще 
продължи типичната есен.

От 22 повече дъжд, пониже-
ние на температурите с мъгли в 
низините и около реките. На 29 и 
30 повече дъжд по високите ме-
ста и в планините.

Успех на всички!

Срещата ми с Робърт Бовал е вълнуваща и паметна. Той е от 
тези хора, които се срещат рядко и за които се казва, че предста-
вляват цяла вселена. Световноизвестен учен, изследовател на 
Древен Египет, автор на революционната теория «Корелацията 
с Орион», автор на научни и документални книги - бестселъри, 
преведени на 25 езика, звезда в документалните филми, правени 
за него и  излъчени по Хистори, Дискавъри чанел, Фокс , Франс 
А3, Рай Италия, Нешънъл Географик и много други. 

Робърт Бовал е роден в Александрия, Египет. Учил е в прес-
тижни университети в  Англия и Белгия, инженер е по сграден 
мениджмьнт и технологии, работил е в Африка и Близкия Изток, 
изучава египтология от 1983 година. Като специалист - строите-
лен инженер, винаги го е вълнувал вьпросьт с изграждането на 
египетските пирамиди в платото Гиза и по- специално местопо-
ложението и датировката на Трите велики пирамиди - на Хеопс, 
на Хефрен и на Микерин от времето на Четвъртата династия. 
Първият бестсельр на белгийския писател е «Загадката Орион», 
в съавторство в Е.Гилбьрт. ВВС 2 излъчва документален филм 
за теорията на Бовал, която е плод на 25 годишно изследване и 
доказва връзката между разположението на 3-те емблематични 
египетски пирадимиди в Гиза сьс сьзвездието Орион, като ги да-
тира на 10500-11000 години - на това разположение на звездите 
по това време отговаря огледалният им образ на Земята. Знае 
се, че египтяните строят огледално - каквото е на небето, това е 
и на земята, вярват в прераждането, задгробния живот. пътува-
нето на душите през Млечния път и достигането им до Озирис /
Орион/. Всичко това Бовал доказва с математически и инженерни 
изчисления, свързани с астрономията, като полага основите на 
археоастрономията. Концепцията му среща и много опоненти, 
които откриват несьответствие в образа на най-малката от трите 
пирамиди на Земята, но Бовал я защитава успешно, като твърди, 
че са неправилно датирани и земният им образ отговаря точно на 
разположението на звездите преди около 11000 години. Теорията 
му е призната и защитена с диплома.   

Хипотезите за египетските пирамиди са преекспонирани и те 
са предмет на ожесточени спорове до днес - описала сьм ги под-
робно в моята книга «Градове, храмове, колоси»/ ИК «Новата ци-
вилизация», 2011г./, като сьм отделила място и за изследванията 
на Бовал. 

Робър Бовал посещава България за втори пьт по повод на нов 
филм, който се прави с него. Първото му посещение у нас е през 
2014 г. като член на Международната изследователска експе-
диция, която обследва древните светилища Белинташ, Татул и 
Харман. Твърди, че България може да се окаже люлка на евро-
пейската цивилизация, след като разбира, че у нас е намерено 
първото обработено злато / находките от Варненския некропол/ и 
проучва светилища от Новокаменната и Каменно-медната епоха. 
Не изключва и хипотезата, че може да има влияние от българ-
ските земи към Египет. «България е тера инкогнита /непозната 
земя/», твърди Бовал и се заема да проучи и изследва по-обстой-
но заедно с екипа си нашите обекти.

Посрещнат беше с хляб и сол по стар бьлгарски обичай, след 
което в два поредни дни представи на любопитната публика свои-
те изследвания. Разговаряме на английски език /Бовал владее 5 
езика/, впечатлен е от това, че сьм посещавала Египет и сьм опи-
сала древните паметници на тази невероятна страна, включител-
но и неговите изследвания в моята научно-документална книга 
«Градове, храмове, колоси». Интелигентен и интересен събесед-
ник е, учен от световна класа, в момента сьс сьпругата си Мишел 
живее в Испания.                                     Мариана Праматарова

Срещата ми с 
Робърт Бовал
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НА НИКОЛАй 

ТОДОРОВ, 

ДОКТОР ПО ФИЛОЛОГИЯ

етнонимът загорци 
в антични извори

На същото мнение е бил и папа римски Пий II (Силвио Енеас Пиколомини) - 
в своето описание на Европа и Азия помещава Пафлагония до македонската 
област Пеония вж. Фиг. 22:

 

Фиг. 22. пафлагония, отбелязана като съседна на пеония в 
„описанието на Азия и европа“ на папа римски пий II

 Съществува и стар български документ, в който Пафлагония е 
отбелязана като балканска област, „блъгарска земя“, вж. Фиг. 23:

Фиг. 23. стар български паримейник: „пефлагония – блъгарска земля“

Всичко това още веднъж потвърждава определенията на Азия като другото 
име на Епир (или на Македоно-Тесало-Епирския регион), съдържащи се у 
Стефан Византийски, Свидас, Големия Етимологикум, Евстатий1. В същата 
„Азия“ (тоест в юго-западната част на Балканския полуостров) са се  намирали 
Кападокия, Понтът, библейската Палестина, Арабия, Персия и др. области, в 
които е споменат топонимът Загора.

Кападокия на Балканския полуостров се споменава у Помпей Трог (Libri 
VII, 3), който пише, че след Тесалия македонския цар Филип преминал в Ка-
падокия, завоювал я,  и я присъединил към Македония2. Тази Кападокия е 
отбелязана като съседна на България страна в скандинавски варианти на 
географски описания на Исидор3 (фиг. 24 и фиг. 25)

Фиг. 24. В скандинавски географски описания кападокия е страна в 
европа, където са живели синовете на Яфет4

Фиг. 25. кападокия съседна на българия5.

Птоломей отбелязва в Кападокия планината Скордиск6, а племето 
Скордиски се локализира на  север от Албания. Също така и Херодот говори 
за река Термодонт в Кападокия (iv, 86)  и в Беотия (iv, 110), което може да 
означава, че това са съседни земи, а заедно те са съседни на Македония. 
От тази гледна точка е логично Кападокия да е била присъединена към 
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област.        (КРАй)

1 вж. моята статия: „За Зевс – бог Живе, Орфей, пръстена от Езерово и античната българска 
книжнина“, в сборника на материали от Първата конференция „Историческо наследство на 
Стара Загора, Тракия и Балканите“, гр. Стара Загора, 2015. 
2 По-късни коментатори се опитват да „обяснят“ появата на името Кападокия в този кон-
текст, като го променят на Халкидика („било погрешно разчетено“) – типичен пример на вол-
но обръщение с първоизточниците от някои историци, когато текстът по някакви причини 
не ги устройва.
3 Исидор (IX, II, col.330). 
4 Мельникова Е.А. Древнескандинавские географические сочинения. Москва, 1986 , стр.131-134
5  Според мен Кападокия е изопачено наименование на Богдания, Богданско или Влашко (става 
дума за Епирска, или Велика Влахия). В един старогръцки речник Кападокия е вариант на Капа-
тиана, а тази Капатиана пък на свой ред е вариант на Пакатиана (или Багадиана, гръцко изо-
пачаване на Богдания). Днешна турска Кападокия, разбира се, няма нищо общо със страната, 
която е наричана в някои антични и средновековни източници като Кападокия, тъй като както 
виждаме, страната Кападокия от източниците се е намирала в Европа (която Европа пък е 
била част от Балканския полуостров, както впрочем и Азия и Африка) - НТ.
6  За мен това е другото име на планината Скард, или днешната планина Шар (Scardus), като 
Скордискос е славянското Скардска (планина), планината на Скардите, съответно Скордиски 
също не е съществително, а определение: скардски племена, тоест живеещи в планината 
Скард (Шар). Дали е първично името на планината, или името на племето, в случая не е от 
значение. Възможно е първоначално планината да е била наречена по името на племето Скар-
ди, а после с името на планината да  са били наричани всички племена, живели в тази планина 
– НТ. В такъв случай можем по-точно да определим местоположението на Кападокия – тя ще 
се е намирала в съседство с планината Шар, тоест в района на Косово и  днешна Република 
Македония.

Продължение от бр. 8
На същото мнение е бил и папа римски Пий II (Силвио Енеас Пиколомини) -

в своето описание на Европа и Азия помещава Пафлагония до македонската област 
Пеония вж. Фиг. 22:

Фиг. 22. Пафлагония, отбелязана като съседна на Пеония в „Описанието на Азия 
и Европа“ на папа римски Пий II

Съществува и стар български документ, в който Пафлагония е отбелязана като 
балканска област, „блъгарска земя“, вж. Фиг. 23:

Фиг. 23. Стар български паримейник: „Пефлагония – блъгарска земля“

Всичко това още веднъж потвърждава определенията на Азия като другото 
име на Епир (или на Македоно-Тесало-Епирския регион), съдържащи се у Стефан 
Византийски, Свидас, Големия Етимологикум, Евстатий3. В същата „Азия“ (тоест в 
юго-западната част на Балканския полуостров) са се  намирали Кападокия, 
Понтът, библейската Палестина, Арабия, Персия и др. области, в които е 
споменат топонимът Загора.

Кападокия на Балканския полуостров се споменава у Помпей Трог (Libri VII, 3), 
който пише, че след Тесалия македонския цар Филип преминал в Кападокия, завоювал 
я,  и я присъединил към Македония4. Тази Кападокия е отбелязана като съседна на 
България страна в скандинавски варианти на географски описания на Исидор5 (фиг. 
24 и фиг. 25)

3 вж. моята статия: „За Зевс – бог Живе, Орфей, пръстена от Езерово и античната българска книжнина“, 
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променят на Халкидика („било погрешно разчетено“) – типичен пример на волно обръщение с 
първоизточниците от някои историци, когато текстът по някакви причини не ги устройва.
5 Исидор (IX, II, col.330). 
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Фиг. 24. В скандинавски географски описания Кападокия е страна в Европа, 
където са живели синовете на Яфет6

Фиг. 25. Кападокия съседна на България7.

Птоломей отбелязва в Кападокия планината Скордиск8, а племето Скордиски се 
локализира на  север от Албания. Също така и Херодот говори за река Термодонт в 
Кападокия (iv, 86) и в Беотия (iv, 110), което може да означава, че това са съседни 
земи, а заедно те са съседни на Македония. От тази гледна точка е логично Кападокия 
да е била присъединена към Македония от Филип Втори.

Не е за игнориране и представата за местонахождението на Азия, която е имал 
римският историк Апиан („ІІ в. сл. Хр.”). В Книга четвърта на неговото произведение 
„Граждански войни“, в която се описват събития, ставали по времето на Цезар и 
Октавиан Август (I век сл. Христа), той на два пъти споменава Азия като територия, 
намираща се на Балканския полустров, вж фиг. 26

Фиг. 26 Апиан: „Мястото беше много подходящо за полесражение: от 
едната страна бяха блата и езера чак до реката Стримон, а от другата страна –

6 Мельникова Е.А. Древнескандинавские географические сочинения. Москва, 1986 , стр.131-134
7 Според мен Кападокия е изопачено наименование на Богдания, Богданско или Влашко (става дума за 
Епирска, или Велика Влахия). В един старогръцки речник Кападокия е вариант на Капатиана, а тази 
Капатиана пък на свой ред е вариант на Пакатиана (или Багадиана, гръцко изопачаване на Богдания). 
Днешна турска Кападокия, разбира се, няма нищо общо със страната, която е наричана в някои антични 
и средновековни източници като Кападокия, тъй като както виждаме, страната Кападокия от 
източниците се е намирала в Европа (която Европа пък е била част от Балканския полуостров, както 
впрочем и Азия и Африка) - НТ.
8 За мен това е другото име на планината Скард, или днешната планина Шар (Scardus), като Скордискос 
е славянското Скардска (планина), планината на Скардите, съответно Скордиски също не е 
съществително, а определение: скардски племена, тоест живеещи в планината Скард (Шар). Дали е 
първично името на планината, или името на племето, в случая не е от значение. Възможно е 
първоначално планината да е била наречена по името на племето Скарди, а после с името на планината 
да  са били наричани всички племена, живели в тази планина – НТ. В такъв случай можем по-точно да 
определим местоположението на Кападокия – тя ще се е намирала в съседство с планината Шар, тоест в 
района на Косово и  днешна Република Македония.
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определим местоположението на Кападокия – тя ще се е намирала в съседство с планината Шар, тоест в 
района на Косово и  днешна Република Македония.

непроходими клисури, където нямаше никакви пътища: между бърдата минаваше 
на разстояние от осем стадия подобен на порти  проход към Азия и Европа и 
обратно“.

И така, недалеч от Стримон (който се идентифицира с днешна Струма) минава 
проходът към Азия и Европа. Което ще рече, че Азия и Европа за Апиан не са  
„континенти“,  а са области, намиращи се в южната част на Балканския полуостров.

Още по-ясно това проличава от следващия цитат на Апиан (фиг.25):

Фиг. 27 Апиан (330 Civ. IV 368 – 373): „Децидий и Норбан, изпратени от Цезар с осем 
легиона в Македония, напреднаха хиляда и петстотин стадия по пътя от Македония към Тракия, 
и след като минаха Филипи завзеха Корпилския и Сапейския проходи, които бяха във владенията 
на Раскуполис. Това беше единствения път, по който можеше да се мине от Азия в Европа“.

Ако се приеме (а така е прието от съвременните историци), че Македония е била 
на запад от Тракия, тогава легионите са се движили от запад към изток, и съответно от 
Азия в Европа. Това означава, че според Апиан Азия се е намирала на запад от 
Европа, същевременно и двете географски области (респективно Азия и Европа) са 
се намирали в южната част на Балканския полуостров. Като се вземе предвид, че 
Апиан е бил грък и е нямало как да сбърка посоките при описване на области, 
намиращи се наблизо до Гърция, ще трябва да се съгласим със Стефан Византийски, 
Евстатий, Свидас, Големия етимологикум и др. че поне през I – II вв. след Христа 
хоронимът Азия (както впрочем и Европа) е служел за означаване на 
южнобалканска област.
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7 СТРАНИцА

НА ЕВГЕНИй 

САЧЕВ, ПРОФ. Д-Р

ПО СОЦИОЛОГИЯ, Д.ИК.Н.

Продължение от бр. 8

Под часовниковия диск с висок релеф е предста-
вен тракийският бог Орфей с лира в ръка, а около 
него голяма група животни, затаили дъх от чудните 
мелодии. Сцената е фланкирана от две колони с 
коринтски капители, Вляво на изобразената коло-
на е представен слънчевият Бог - Озирис, а вля-
во - съответно Богинята на Луната Изида. Орфей 
е изобразен като Бог Хор, който е син на Озирис 
и Изида. Предполага се, че барелефът-часовник е 
бил поставен на главния площад на древния град 
на древните българи, наричани „гети“ още през IX 
в. пр. Р. Хр. През този период древният град Сили-
стра е бил един от основните търговски и отбра-
нителни центрове на гетите в областта. Забеле-
жителното е, че на слънчевия часовник Земята е 
изобразена като вдлъбнато полукълбо! 

   Слънчевия часовник от гр. Силистра, Републи-
ка България

бълГАрскиЯт кАленДАр

Много автори отнасят неговото начало към 6-то 
хил. пр. Р. Хр., а според проф. Васил Златарски 
(Vasil Zlatarski) българският календар води нача-
лото си от 5504 г пр. Р. Хр. Учени като Димитър 
Съсълов (Dimitar Sasalov), йордан Велчев (Yordan 
Velchev), Никола Станишев (Nicolas Stanishev) и др. 
са на мнение, че зодиакалният календар, с двана-
десетгодишен цикъл е изцяло българско откритие. 
Според този календар сега не е 2017 г, а – 7521 г. 
Българският стандарт е с 2,5 – 3 хил. г. по-древен 
от гръко-римския стандарт! 

Според изследванията на водещи експерти 
в областите на астрономията, на физиката и на  
математиката от ЮНЕСКО (UNESCO). Древният 
български календар за последен път е коригиран 
през 4768 г, пр. Р. Хр. и от тогава до сега, вече тол-
кова хилядолетия, си остава все същият. Дори и 
днес, когато светът се гордее с космическите си 
постижения, не може да бъде създадена по-точна 
календарна система от древно-българската. Това 
означава, че древните българи са познавали до 
съвършенство космическите цикли и движенията 
на планетата Земя в пространството, и това повече 
от 6 500 г. пр. Р. Хр., когато преобладаващата част 
от народите са живеели в своята каменна ера! 

Известният германски синолог проф. Велфрам 
Еберхарт (Velfram Eberhardt) в книгата си “Локал-
ните култури на Китай” подчертава, че китайците 
заимстват от българите не само календара, но и 
редица културни новости. През 2 697 г. или 2 637 г. 
пр. Р. Хр. китайците заменят своя лунен календар с 
българския, отчитайки неговите предимства.

В ЮНЕСКО се обсъжда възможността българ-
ският календар да бъде утвърден като общ, свето-
вен календар.

Българският календар

орион  и сириус 
В космоГониЯтА нА бълГАрите 

Доц. Татяна Яруллина (Assoc. Prof. Tatyana 
Yarullina)  – университетски преподавател (татяна 
Сагидовна Яруллина е доцент в Лесотехническия 
университет – гр. София, Република България) и из-
вестен филолог пише за огромното влияние, което 
оказват при формирането на древната българска 
култура познанията за Сириус, Орион и “Учението 
за върховното единство с Полярната звезда”. Древ-
ните българи са знаели за тройната звезда Сириус. 
Един от празниците във Волжка България, основа-
на от брата на Алцек – Котраг, е празникът на 
ралото, наречен „Сабантуй“. На езика на волжките 
българи „сабан” означава „рало“, „плуг“. „Сабан“, 
обаче, означава и съзвездието Орион. Дунавските 
българи - водени от другия брат на Алцек, Аспа-
рух го наричат „Ралица“. Ритуално задължително 
на този празник е била стрелбата с лък, а лъкът и 
стрелата са едни от най-древните символи на Си-
риус. Един от древните знаци - тризъбецът – на-
речен „Балтавар“, е бил знак на рода „Дуло“. Други 
типично български символи на Сириус са шестолъ-
чната звезда, равнораменният кръст, кедърът, са-
мурът, вълкът, кучето, лъвът, еднорогът, митичното 
същество получовек-полуриба (в Шумер се нарича 
„Оанес“, а в Акад – съответно „Дагон“), златното 
поле, изумруденото поле, черният цвят.   

Много знатни волжко-български родове, попад-
нали в Русия през периода XII в. - XVII в., запазват 
в своите гербове символите на Сириус. Такива са 
Кутузови, Шувалови, Голицини, Толстой, Романови, 
Годунови и др.

 борѝс Фьо̀дорович Годуно̀в (на руски: Борис 
Фёдорович Годунов) е цар на Русия от 1598 г. до 
1605 г. Той е първият руски цар, който не е пред-
ставител на династията Рюрикови. През 1360 г. ца-
рят избира българката Ирина - сестра на Борис, за 
жена на своя син Фьодор, като по този повод Борис 
Годунов е обявен за болярин. След смъртта на цар 
Иван IV Василевич Грозни през 1584 г. Борис Году-
нов става един от членовете на регентския съвет 
на цар Фьодор I иванович. Постепенно засилва 
влиянието си и елиминира останалите членове на 
съвета, като към 1587 г. вече е едноличен управи-
тел на страната. На 21. февруари 1598 г. Земският 
събор избира Борис Годунов за цар на Русия.

Цар Борис Годунов

симВолите нА сириус 
В Челе Ди булГериА  

Населението на селищата на северния склон на 
планина, наречена „Монте Булгариа“, Република 
Италия,  пази спомена за заселване на български 
монаси в този район през IX в. Челе ди Булгериа,  
се обособява, като самостоятелна териториално-
административна единица в провинция Салерно 
през  XVII в. и гербът му е изцяло съставен от сим-
волите на Сириус – върху изумрудено зелено поле 
с жълто-златен кант са изобразени лък и стрела в 
същия цвят. 

    

Не само гербът подсказва, че тук са се засели-
ли, освен български монаси, но и средновековни 
български фамилии. Един от най-многобройните 
родове в Челе ди Булгериа е Де Лука.  Негов най-
известен представител е презвитер Антонио Мария 
Де Лука (1786 г. – 1828 г.), Той е бил депутат в не-
аполитанския парламент и е един от инициаторите 
на революционното движение на Карбонарите през 
XIX в.  

На неговия герб има само два символа: изправе-
ният лъв, присъстващ и в настоящия герб на Репу-
блика България и шестолъчната звезда – един от 
символите на Сириус.

Вълкът и куЧето, кАто симВоли 
нА сириус и нА бълГАрите

В пътя на безсмъртието на нашите предци го-
ляма роля е играело кучето (вълкът). Кучето или 
вълкът са свещено животно за тях. То е пример за 
саможертва, за сила, за колективност, за справед-
лив общностен живот и преданост. Тайнственото 
превръщане на човека във вълк е мистерия на во-
йнските и на мъжките аристократични общества и 
се съхранило хилядолетия. Нашите древни пред-
шественици са отглеждали специална порода голе-
ми кучета, които са били изобразявани в канонич-
ните композиции на Богът-конник, както и на него-
вите по-късни персонификации в различните рели-
гиозни системи в света. Тези системи са се развили 
върху най-първите религиозно-култови представи, 
произхождащи от тангризма.

Черноморската цивилизация

(Следва)

Известният германски синолог проф. Велфрам Еберхарт (Velfram Eberhardt) в книгата си 
“Локалните култури на Китай” подчертава, че китайците заимстват от българите не само 
календара, но и редица културни новости. През 2 697 г. или 2 637 г. пр. Р. Хр. китайците 
заменят своя лунен календар с българския, отчитайки неговите предимства.
В ЮНЕСКО се обсъжда възможността българският календар да бъде утвърден като общ, 
световен календар.

Българският календар

7. Орион  и Сириус в космогонията на българите 

Доц. Татяна Яруллина (Assoc. Prof. Tatyana Yarullina) – университетски преподавател 
(Татяна Сагидовна Яруллина е доцент в Лесотехническия университет – гр. София, 
Република България) и известен филолог пише за огромното влияние, което оказват при 
формирането на древната българска култура познанията за Сириус, Орион и “Учението за 
върховното единство с Полярната звезда”. Древните българи са знаели за тройната звезда 
Сириус. Един от празниците във Волжка България, основана от брата на Алцек – Котраг, е 
празникът на ралото, наречен „Сабантуй“. На езика на волжките българи „сабан” означава 
„рало“, „плуг“. „Сабан“, обаче, означава и съзвездието Орион. Дунавските българи -
водени от другия брат на Алцек, Аспарух го наричат „Ралица“. Ритуално задължително на 
този празник е била стрелбата с лък, а лъкът и стрелата са едни от най-древните символи 
на Сириус. Един от древните знаци - тризъбецът – наречен „Балтавар“, е бил знак на рода 
„Дуло“. Други типично български символи на Сириус са шестолъчната звезда, 
равнораменният кръст, кедърът, самурът, вълкът, кучето, лъвът, еднорогът, митичното 
същество получовек-полуриба (в Шумер се нарича „Оанес“, а в Акад – съответно 
„Дагон“), златното поле, изумруденото поле, черният цвят.   

Много знатни волжко-български родове, попаднали в Русия през периода XII в. - XVII в., 
запазват в своите гербове символите на Сириус. Такива са Кутузови, Шувалови, 
Голицини, Толстой, Романови, Годунови и др.
Борѝс Фьо̀дорович Годуно̀в (на руски: Борис Фёдорович Годунов) е цар на Русия от 1598 

г. до 1605 г. Той е първият руски цар, който не е представител на династията Рюрикови. 
През 1360 г. царят избира българката Ирина - сестра на Борис, за жена на своя син 
Фьодор, като по този повод Борис Годунов е обявен за болярин. След смъртта на цар Иван 
IV Василевич Грозни през 1584 г. Борис Годунов става един от членовете на регентския 
съвет на цар Фьодор I Иванович. Постепенно засилва влиянието си и елиминира 
останалите членове на съвета, като към 1587 г. вече е едноличен управител на страната. 
На 21. февруари 1598 г. Земският събор избира Борис Годунов за цар на Русия.

Цар Борис Годунов

Символите на Сириус в Челе ди Булгериа  
Населението на селищата на северния склон на планина, наречена „Монте Булгариа“, 
Република Италия,  пази спомена за заселване на български монаси в този район през IX в. 
Челе ди Булгериа,  се обособява, като самостоятелна териториално-административна 
единица в провинция Салерно през  XVII в. и гербът му е изцяло съставен от символите на 
Сириус – върху изумрудено зелено поле с жълто-златен кант са изобразени лък и стрела в 
същия цвят. 

Не само гербът подсказва, че тук са се заселили, освен български монаси, но и 
средновековни български фамилии. Един от най-многобройните родове в Челе ди 
Булгериа е Де Лука.  Негов най-известен представител е презвитер Антонио Мария Де 

Много знатни волжко-български родове, попаднали в Русия през периода XII в. - XVII в., 
запазват в своите гербове символите на Сириус. Такива са Кутузови, Шувалови, 
Голицини, Толстой, Романови, Годунови и др.
Борѝс Фьо̀дорович Годуно̀в (на руски: Борис Фёдорович Годунов) е цар на Русия от 1598 
г. до 1605 г. Той е първият руски цар, който не е представител на династията Рюрикови. 
През 1360 г. царят избира българката Ирина - сестра на Борис, за жена на своя син 
Фьодор, като по този повод Борис Годунов е обявен за болярин. След смъртта на цар Иван 
IV Василевич Грозни през 1584 г. Борис Годунов става един от членовете на регентския 
съвет на цар Фьодор I Иванович. Постепенно засилва влиянието си и елиминира 
останалите членове на съвета, като към 1587 г. вече е едноличен управител на страната. 
На 21. февруари 1598 г. Земският събор избира Борис Годунов за цар на Русия.

Цар Борис Годунов

Символите на Сириус в Челе ди Булгериа  
Населението на селищата на северния склон на планина, наречена „Монте Булгариа“, 
Република Италия,  пази спомена за заселване на български монаси в този район през IX в. 
Челе ди Булгериа,  се обособява, като самостоятелна териториално-административна 
единица в провинция Салерно през  XVII в. и гербът му е изцяло съставен от символите на 
Сириус – върху изумрудено зелено поле с жълто-златен кант са изобразени лък и стрела в 
същия цвят. 

Не само гербът подсказва, че тук са се заселили, освен български монаси, но и 
средновековни български фамилии. Един от най-многобройните родове в Челе ди 
Булгериа е Де Лука.  Негов най-известен представител е презвитер Антонио Мария Де 

Лука (1786 г. – 1828 г.), Той е бил депутат в неаполитанския парламент и е един от 
инициаторите на революционното движение на Карбонарите през XIX в.  

На неговия герб има само два символа: изправеният лъв, присъстващ и в настоящия герб 
на Република България и шестолъчната звезда – един от символите на Сириус.

Вълкът и кучето, като символи на Сириус и на българите

В пътя на безсмъртието на нашите предци голяма роля е играело кучето (вълкът). Кучето 
или вълкът са свещено животно за тях. То е пример за саможертва, за сила, за 
колективност, за справедлив общностен живот и преданост. Тайнственото превръщане на 
човека във вълк е мистерия на войнските и на мъжките аристократични общества и се 
съхранило хилядолетия. Нашите древни предшественици са отглеждали специална порода 
големи кучета, които са били изобразявани в каноничните композиции на Богът-конник, 
както и на неговите по-късни персонификации в различните религиозни системи в света. 
Тези системи са се развили върху най-първите религиозно-култови представи, 
произхождащи от тангризма.
Що се отнася до свещеното за българите число седем, нека бъде споменато, че преди Рим 
да се нарича „Градът на седемте хълма“, друг древнобългарски град, който се счита за 
селище с най-голяма продължителност на съществуване от всички досегашни европейски 
градове – Пловдив, още преди създаването на Рим, се е наричал „Градът на седемте  
хълма“ или „Градът на седемте тепета“. Митът за създаването на Рим идва от гетската 
митология за създаването на гетската столица Даусдава или Градът на вълците! Счита се, 
че гр. Рим е основан на 21. април 753 г. пр. Р. Хр. от братята Ромул и Рем, които са били 
отгледани от вълчица. Те са били синове на весталката Рея Силвия и на Бог Марс. Друга 
легенда извежда произхода на основателите на гр. Рим от Еней - герой, избягал от 
победената Троя след Троянската война. Латинската транскрипция на Рим е „Ruma“, а 
на гръцки език е „Ρώμη“. И двата варианта имат етруски езиков корен и означават 
„жизнеспособен“, „жизнетворящ“, „вечно жив“. А колкото до изображенията на вълка, 
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ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници  “Хеликон”, “Сиела”,  “Колхида”, 
“Бард”, “Белканто”, “Нанси”, "Паола", “Букспойнт”, "Български книжици", “Нова епоха”, 
"Елрид", “Книжарницата” и "Малкият принц", както и от книжните борси “Болид“ 
и “Искър“. Книгите можете да поръчате и в нашия интернет магазин: www.
kvantov-prehod.org и да бъдат доставени с куриер на посочен от вас адрес.

СИНАйСКИЯТ МАНАСТИР в Румьния е основан 
от Михаил Кантакузин, след завръщането му от ма-
настира *Св.Екатерина* на Синайския полуостров 
в Египет, където Мойсей получил 10-те Божи запо-
веди. Строежът започва през 1690 г. и обителта е 
посветена на Успението на Пресвета Богородица. 
В малката сграда първоначално живеели 12 мо-
наси / колкото били учениците на Христос/. В ма-
настира има параклис *Преображение Господне*. 
Синайският манастир се намира на главния път 
Букурещ-Брашов и  по време на руско-турската 
война 1735-1739 г. е разграбен от турците и изо-
ставен. Прекрасните стенописи са подновени през 
1795 г. Разширяването на манастира започва през 
18 в.с нови монашески помещения и нов параклис 
*Св.Троица*, като реконструкцията продължава до 
1903 г. Камбанарията е от 1892 г. и камбаната тежи 
1700 кг. От 1895 г. към манастира функционира му-
зей с църковна утвар. Манастирът е посещаван 
често от румьнските крале, поради близостта му 
с дворците *Пелеш* и *Пелишор*. Синайският ма-
настир е в сърцето на Карпатите и около него се 

развива красивият румьнски курорт Синая, област 
Трансилвания. 

 ЗАМЬКЬТ *ПЕЛЕШ* е построен през 1883 г. 
в красива местност от краля на Румьния - Карол 
Първи /Карл Първи, германски княз/ и  съпругата 
му Елизабет като лятна резиденция. Баварската 
култура е претворена в богатия вътрешен интери-
ор с дърворезба, сцени от опери на Вагнер, скулп-
тури, живопис, оръжия, книги и други предмети от 
европейската съкровищница. Германският рене-
санс в интериора на двореца се преплита с итали-
ански романтизьм в градините /фонтани, пластич-
но изкуство /.Замькьт впечатлява с вьншния си вид 
и сякаш е излязьл от приказка. Кралица Елизабет 
е била много културна дама, самата тя е писала 
поезия под псевдонима Кармен Силва /Песента на 
гората/, затова пътят водещ до замька носи нейно-
то поетично име. В двореца има музикална зала с 
пиано, арфа, любимата цигулка на нейния цигулар 
и  други музикални инструменти, театър с 65 мес-
та за членовете на кралското семейство и техните 
гости, зала в мавритански стил *Алхамбра*, ори-

енталска зала, приемна с кабинет на краля, орь-
жейница, кралска библиотека на два етажа с таен 
изход / мнима врата/, разкошна трапезария и много 
интересни предмети на изкуството. 

  ЗАМЬКЬТ *ПЕЛИШОР* е по-малкият сьбрат на 
*Пелеш* и е бил основна резиденция на племен-
ника на Карол Първи и следващ крал на Румьния 
- Фердинанд Първи и сьпругата му Мери Единбург-
ска / кралица Мария, която построява и двореца в 
Балчик/. Построен е в стил Арт Нуво. Кралската фа-
милия е обитавала и дворец в курорта Синая,който 
днес е хотел *Палас* и  се намира в пищен парк с 
фонтани и скулптури, а до него е Кралското казино, 
построено през 1921 г. по подобие на легендарното 
казино в Монте Карло / днес сградата на Казиното 
е Румьнски дом на културата и  в него се провеж-
дат значими културни сьбития/.

 Курортът Синая е наричан *Божествена земя* и 
е един от най-добрите за зимни спортове в Европа 
и предпочитано място за лятна почивка.

Мариана Праматарова

ПЕРЛИТЕ НА КАРПАТИТЕ

Излезе от печат 
книгата на 
проф. Евгений 

Сачев "Българите са в 
основата на човешката 
циливизация" - второ 
допълнено и разширено 
издание на ИК 
"Новата цивилизация". 
Можете да го 
намерите във верига 
верига книжарници  
“Хеликон”, “Сиела”,  
“Колхида”, “Бард”, “Белканто”, “Нанси”, 
"Паола", “Букспойнт”, "Български книжици", 
“Нова епоха”, "Елрид", “Книжарницата” и 
"Малкият принц", както и от книжните борси 
“Болид“ и “Искър“

На срещата с българ-
ската общественост 
в Овалната зала на 

Българския Червен кръст на 
наследницата на българската 
Княгиня Олга (съпруга на Княз 
Игор и първа руска християн-
ска светица ) доктор Лайла 
Владимировна Пугачова бяха 
предложени от нея следните 
възможности за научно-изсле-
дователски експерименти в об-
ластта на Науката, Образова-
нието, културата, медицината 
и ритуалите:

1.Възстановяване на нор-
малната биоенергетика на чо-
века като здрав, щастлив  бо-
гат;

2.Човекът, правилно контро-
лиращ и изпълняващ древни-

те обряди;
3.Събуждане и повишаване 

на биоенергетиката на чове-
ка в основата на гръбначния 
стълб, като и работа за по-
вишаване на нивото на тази 
енергия;

4.Работа с времето и прос-
транството за избор на място-
то на човека и подходящия мо-
мент за формиране и реализа-
ция на  желано от нас събитие;

5.Получаване на истинско 
знание и неговото приложение 
в реалния живот;

6.Работа с природните сти-
хии и съединяването им с 
живия човек, с цел контакт с 
древните роднини и родовия 
опит;

7. Въздействие на ритуала 

„Огън” и неговото оздравител-
но действие на неправилно 
живялите и умряли хора, с цел 
да им се помогне да направят 
прехода;  

8.Правила на умиране и ос-
вобождаване от всякакви пре-
чещи  духове;

9.Да се научат различните 
полове да работят със своите 
предци и ползване на техния 
опит за качествено продълже-
ние на рода;

10.Запознаване със зако-
ните на чистата кръв и прила-
гането им и в традициите на 
живота;

11.Прилагане на родовия 
опит при определяне на името 
на новороденото дете;

12.Научни експерименти с 

водещи учени в областта на 
физиката, медицината, обра-
зованието, културата и рели-
гията;

13.Да се научат управлява-
щите да дават сила на наро-
да чрез изучаване на родовия 
опит на връзката „Държава-на-
род”;

14.Системно изучаване на 
родовите традиции като се 
почне от „Дядо и баба” и се 
завърши със знания и практи-
ческо приложение на родовия 
опит;

15.Да се направи научно-из-
следователска група  за търсе-
не и доказване на българската 
следа в световната наука, кул-
тура, образование, изкуство, 
ритуали и история

Заснетия видео материал 
от срещата може да се види 
от организирани групи( поне 
10-15 души) заинтересувани 
научни работници и специали-
сти за изследване и датиране  
на артефактите, наследени от 
Лайла Бладимировна, след ко-
ординиране на времето и мяс-
тото на прожекцията със стар-
ши научен сътрудник инж. Бо-
жидар  Даскалов на телефон: 
0884862576 до 10.09.2017год., 
както и има възможност да 
бъде предварително планира-
на творческа среща.

 София,8.08.2017 го-
дина Божидар Даскалов


