
На 24 октомври 2017 година Общобългарски комитет „Васил Левски” с председател 
г-н Васил Василев, кметът на град Карлово д-р Емил Кабаиванов, Историческият музей 
на Карлово и карловчани чрез радио Гама - Видин, в лицето на репортера Иван Тренев, 
засвидетелстваха националната ни обич и преклонение към английската българистка 
Мерсия Макдермот - доктор на историческите науки, чуждестранен член на БАН, по-
четен доктор на СУ „Св. Климент Охридски”, почетен професор на Югозападен универ-
ситет „Неофит Рилски” - Благоевград, почетен гражданин на Карлово и Благоевград, носител на високите държавни 
отличия – Ордена на розата, ордена „Кирил и Методий”, ордена „Мадарски конник“.

За 30-годишния творчески живот като историк, писател и преподавател в България, на Мерсия Макдермот бяха под-
несени заслужени грамоти и медали по случай нейната 90-годишнина и по случай 180 години от рождението на Апостола 
на свободата Васил Левски .

Мерсия Макдермот е британска историчка и писателка, чуждестранен член на Българската академия на науките от 
1987 година и доктор хонорис кауза на Софийския университет от 2007 година.

От 1962 до 1989 г. с кратки прекъсвания, общественичката живее и твори в България. През 1963-1979 г. преподава в 
Английската гимназия в София. След това (до 1989 г.) води курс по „Национално-освободителното движение в Македония“ 
към Историческия факултет на Софийския университет.
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На стр. 5

ДРЕВНОБЪЛГАРСКИЯТ 
ЗНАК IYI: ОТ ТУК - ДО  
СЕВЕРНИТЕ МОРЕТА И 
ВЕЛИКА СКАНДИНАВИЯ

Надежда Томова - 
асистент и докторант 
към катедра „Архивно-
документално 
наследство и 
културономия” на 
Университет по 
библиотекознание 
и информационни 
технологии

Днес все повече хора осъзнават колко древен е 
народът ни. Това стана благодарение на станали-
те достъпни исторически извори. Много от тях са 
били известни на учените в миналото, но по една 
или друга причина са премълчани, на изследова-
телите, представили в своите проучвания само 
тези доказателства, които сътветстват на техните 
концептуални гледища или светоглед.

Мариана Праматарова

Нимфеумите по българските земи са познати от 
най-дълбока древност. Обикновено се намират в 
тихи, гористи местности, край скали, пещери и вода. 
Свързват се с мистични практики и лечебни процеду-
ри. По нашите земи са открити многобройни релефи 
на Трите нимфи. В Тракия релефите на трите нимфи 
са с разнообразна иконография. Най-често са изо-
бразявани като 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 или хоро. Обикновено 
в ръцете на нимфите има някакъв предмет със сим-
волно значение – съд с вода, цвете, огледало, ябъ-
лка, житни класове, мидени черупки и други подобни, 
означаващи плoдородие, изобилие, благодат, дори 
са изобразявани с факли и канделабри, което под-
чертава функцията им на пазителки на светлината, 
подобно на Артемида. Връзката им със Зевс и Хера 
също е известна от много паметници. Нимфите, не-
зависимо дали са полски, горски, речни или морски 
са дъщери на Зевс и Хера. Функциите им са на по-
кровителки на плодородието, небето и светлината.

НИМФЕУМИТЕ
ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ

На стр. 4-5

При тържествена 
обстановка в го-
лямата зала на 

историческия музей  в 
Лом, директорката Дани-
ела Замфирова откри из-
ложба на медална скул-
птура от ордени, медали, 
плакети, значки и спортни 
купи която се посещава 
на 75-годишният юбилей 
и 55 – години журнали-
стическа дейност на по-
литика, общественик и 
журналист Георги Пе-
тров.

Кратка експозе за ав-
тобиографията на Георги 
Петров направи историч-
ката от музея Бисера Да-
мянова.

Подредени са тема-
тично над 1000 експо-
нати, знаци на градове, 
исторически личности, 
култура, спорт, промиш-
леност и др. Такава из-
ложба в днешно време е 
изключителна рядкост.

На стр. 3

ПЕТА ЮБИЛЕЙНА 
САМОСТОЯТЕЛНА 

ИЗЛОЖБА 
НА МЕДАЛНА 

СКУЛПТУРА НА 
ЖУРНАЛИСТА 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ 
ОТ ЛОМ

Интервю на Иван Тренев 
с Мерсия Макдермот

- Г-жо макдермот, след 
30 години активен творче-
ски живот в българия, след 
огромния непрекъснат труд 

да изследвате делото на 
Апостола Васил Левски, мо-
жете ли да намерите в све-
товната история (защото 
вие сте и историк) аналог на 
този български борец, стра-
тег, човеколюбец и скромен 

мъж, отдал живота си за сво-
бодата на всички роби по 
света?

Мерсия отговори катего-
рично: - Няма аналог и скоро 
няма да има!!! Всички след него 
се учат от него в световната 

история!
- С какво се занимавате 

сега?
Мерсия: – С геология, есте-

ствените науки, еволюция. 
Когато писах тези биографии, 
нямах време за нищо. Сега 

Какво е Левски? Чудото на България. 
Нейното най-голямо съкровище и

най-скъпоценният й дар към човечеството

чета разни неща. Обичам да 
чета за историята на Венеция, 
за Ирландия. Миналата годи-
на се навър шиха 100 години 
от въстанието в Дъблин и има 
много паралели между ирланд-
ските революционери и хората 
на Априлското въстание.

- Кои са тези паралели ?
Мерсия: – Те са идеализъм, 

готовност за България или за 
Ирландия, недостатъчна под-
готовка… с комитетите . Не са 
демонстрирали , че предпочи-
тат да умрат; отколкото да жи-
веят в робство, а една победо-
носна революция.

* * *
Мерсия Макдермот е родена 

на 7 април 1927 година в град 
Плимут - важна военноморска 
база в Англия. На 1 годинка , тя 
пътува с родителите си в Ки-
тай, където баща й е директор 
на военноморската болница и 
военен хирург. Мерсия до 5 го-
дини успява да научи китайски 
и дори да превежда на родите-
лите си. След завръщането си 
в Англия учи в частен интернат. 

ФОруМ ПО 

рОДОЛюБИЕ

На стр. 2

Мерсия Макдермот
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Летописите на софийските улици крият 
неизвестни страници. Малцина знаят, че 
малко преди Освобождението в града са обе-
сени четирима софийски книжари. Петият се 
спасил по чудо. Смъртните присъди са изпъ-
лнени на 15 ноември 1877 година.

В София, както и в другите градове на импе-
рията, се вдигали два вида бесилки. Около 
градските порти са бесени „приходящите 

престъпници”. Това ставало при портата, от която 
осъденият е бил пристигнал в града. Така и Лев-
ски е обесен при Орханийското шосе, откъдето е 
„влязъл” в София.

Осъдените от самия град са екзекутирани по 
мегданите. В местността „Капана”, близо до дюкя-
на си, е обесен книжарят Стоян Недялков Табаков. 
На вратата на книжарницата, край пътя за Бистри-
ца, увисва бистричанинът Никола Стефанов Чола-
ка. Книжаря Георги Стоицев екзекутират на „Шарен 
мост”– оттам очаквали руските войски, а техният 
сътрудник Киро Селянина – на Конски пазар.

Никола Чолака се захваща с книжарлък, след 
като вече се е размонашил. родом от с. Бистрица, 
той е активен помагач на Апостола в Софийско. За 
авторитет пред заптиетата Никола Чолака пътува 
от село в село, облечен „ала франга”. Никола Сте-
фанов Крушкин (Чолака), наричан още „Шопският 
апостол“ е роден през 1836 г. в Бистрица. Като дете 
пада в огнището и си изгаря ръцете, оттам идва 
прякорът му - чолав, чолак. Запомнен е с четири 
имена - Никола Стефанов Крушкин Чолака.

Самият Никола отговаря пред тайния револю-
ционен комитет в София за три манастира. Между 
тях е и Драгалевският. Именно Никола е деецът из 
Шопско, който развежда Левски, облечен ту като 
дървар, ту като въглищар.

Негов пръв помощник е Георги Стоицев – Песно-
певецът, псалт, „таен” човек на делото. Песните му 
извън църквата са опасни, в тях се размахват саби 
и се търкалят хайдушки глави. И именно те ще го 
пратят на бесилото.

Киро Геошев Хранов (Киро Селянчето, Киро Ка-
феджи) е пътуващ книжар, но държи и бакалски 
дюкян с книжарница кафене.

София е единственото селище в поробена 
България, в което книжарите образували нещо като 
своя „Завера”. Това се дължи най-вече на Никола 
Чолака. По свидетелство на Анастасия Чолакова, 
съпругата на Никола Чолака, близките на мъжа й 
знаели, че в дъното на феса си Никола е изписал 

Четиримата обесени книжари – 
символите на Лъвов мост

стихотворна ругатня. Когато поздравявал турските 
първенци, приятелите му разбирали какво значи 
това.

Някъде между 1876-1877 г. Стоян Табаков и Ни-
кола Вардев започват разпространяването на „На-
родна песнопойка” със стари хайдушки песни. С 
продажбата ѝ се залавят още Никола Чолака, Киро 
Геошев - Селянчето и Георги Стоицев.

Докато европейската дипломация преговаря 
усилено за свикването на Цариградската конфе-
ренция, а в Лондон се провежда „Парламента на 
протеста”, в София не е спокойно. Градът не въста-
ва през април 1876 г., но дейността на софийските 
книжари оказва влияние върху населението. Власт-
та подозира, че то се организира за съпротива, но 
не става известно кой е вдъхновителят.

В конака пристига донос срещу книжаря Геор-
ги Стоицев. Той бил на път. Конниците го настигат 
около радомир. Георги Стоицев се греел на огъня 
на един овчар. разбрал, че търсят него, Стоицев 
си спомня думите на Никола Чолака: „Заловят ли 
те – всичко в огъня и „Нищо не зная!”

Георги бил вече разпространил „опасната“ си 
стока. Останала само една небезобидна книж-
ка. Побързал да я хвърли в жаравата, но вместо 
ръкописната песнопойка с хайдушки песнопения, в 
пламъците се оказва тескерето му. Песнопойката 
била заловена от преследвачите.

При разпита в София Георги Стоицев отрича аб-
солютно всичко, като твърди, че намерил книгата 
по пътя. Но съдът успява да разбере от майка му, 
че песнопойките се разпространяват не само от 
него. Арестуват и останалите. Присъдата е смърт 
чрез обесване.

И петимата имат семейства, а Никола Чолака 
очаква дете. До Никола Вардев допускат невръ-
стната му дъщеря Катерина. С най-необходимите 
вещи тя донася и гребен, на който Никола Десов 
е надраскал с игла: „Преструвай се, че приемаш 
исляма. русите идат!”. решават, че трябва да се 
спаси поне един от тях – Никола Вардев, за да 
остане поне един, който да се грижи за децата на 
обесените.

15 ноември 1877 година
Стоян Недялков – Табака, облечен като за праз-

ник, тръгва пръв към бесилницата. За да повдигне 
духа на приятелите си, Стоян се сбогува с думите: 
„Не се боя! Бесилката ми е причастие!”

Никола Чолака обесват пред книжарницата му. 
Преди да го изведат за екзекуцията, той праща 
човек при жена си Анастасия със заръка: „Когато 
ме водят, излез да ти кажа две думи!”. Бременна с 
единственото дете на Никола, от ужас тя не излиза.

Така останало в тайна онова, което шопският 
апостол искал лично да й каже. Неговите думи пред 
бесилницата били: „Аз роб ще умра, но български-
ят народ свободен ще живее!”.

Тихият, мечтателен песнопевец Георги Стоицев 
обесили при „Шарен мост”, а Киро Геошев – на Кон-
ски пазар.

Поведението им по време на обесването прави 
силно впечатление на английския репортер на в. 
„Стандарт”, който след това откупува дрехите, с 
кои то е облечен Стоян Табака и ги подарява на му-
зея на мадам Тюсо в Лондон.

Дик де Лонли, кореспондент на френския вест-
ник „Le monde illustre”, пише:

„Едно момче от осъдените пеело славянска па-
триотична песен”, като специално отбелязва почти 
невръстната му възраст. Не се знае за кого от два-
мата – Георги или Киро – е оставеното от френския 
кореспондент свидетелство, тъй като и двамата са 
много млади. А песента, която пеел, е „Вятър ечи, 
Балкан стене”.

Веднага след Освобождението, възрожденецът 
Христо Г. Данов, родоначалникът на книгоиздава-
нето, предлага на мястото на някогашния Шарен 
мост да се изгради паметник на обесените книжа-
ри. Това е днешният Лъвов мост, на който лъво-
вете символизират четиримата обесени от турците 
българи книжари.

ФОруМ ПО 

рОДОЛюБИЕ

Когато избухва Втората све-
товна война, тя с облекчение 
се прибирала през ваканци-
ите в малкото село Дитчлинг, 
графство Съсекс, селото на 
нейното детство и безметеж-
на радост. Войната прави зна-
ков поврат в представите й 
за Съветския съюз. В Англия 
всички навсякъде се възхища-
вали от доскоро ненавистната 
русия. Червеният цвят залял 
улиците и магазини.  Все по 
това време младата Мерсия 
чува за идеите на социализма 
и смятала, че това е руска ха-
рактеристика. Но срещата й с 
английски комсомолски вест-
ник я подтиква да кореспон-
дира с един от редакторите на 
вестника - виден деец на ан-
глийската компартия. Мерсия 
харесва идеала и теорията на 
социализма. Даже и днес, тя е 
убедена: „Само социализмът 
(истинският) може да осигури 
на всички страни това, което 
им е необходимо за един хубав 

живот, материално и културно 
богатство.” 

Последователна във възгле-
дите си, тя започва да се ин-
тересува от битието на велики 
мъже от 19 и началото на 20 
век. Есента на 1945 Мерсия е 
Студентка в Оксфордския уни-
верситет „Св. Ана” - специал-
ност „руска филология”. През 
1947 е председател на мла-
дежки социалистически клуб, 
делегат на световния студент-
ски фестивал в Прага. Тук тя се 
запознава и общува с българи 
и е по-близка поради руския 

език, отколкото с другите .
Мерсия заминава следва-

щата година на студентска 
бригада в югославия. Там се 
запознава с Павел Матев. Тя 
е впечатлена от българските 
бригадири, които били трудо-
любиви, ентусиазирани, пеели 
и танцували. 

През 1948 е бригадир в 
България. работи на язовир 
„Копринка”. Среща се с ми-
нистър-председателя Георги 
Димитров и с други английски 
студенти. Тази среща в дворец 
„Евксиноград‘‘ тя никога няма 

да забрави. Мерсия е станала 
силно отговорна с култивирано 
чувство за дълг млада жена, 
която взема решение да по-
свети себе си на България- 
„класическата страна на сла-
вянството‘‘, макар че първата 
й любов е русия. През 1958 тя 
е в Англия и оглавява Англий-
ско-българското дружество до 
1973. Годините я зареждат с 
лекции, беседи, доклади, пу-
блични изяви пред обществе-
ността за България. разбира 
се и за делото на Кирил и Ме-
тодий. Тя започва по-дълбоко 
да вниква в българската исто-
рия. Положителните отзиви и 
рецензии за писателски изяви 
я окуражават и тя открива за 
себе си Апостола Васил Лев-
ски. През юни 1962 е в Кар-
лово. Става преподавател в 
английската гимназия. През 
февруари 1966 Мерсия изпра-
ща в Лондон статия за Васил 
Левски. Нейни сънародници 
изразили съмнения за великия 

Карловец, че той наистина е 
съществувал. Казали й, че та-
кива чисти и светли личности 
можем да срещнем само в при-
казките. Мерсия е убедена,че 
такъв „блестящ идеолог и орга-
низатор с по-правилни схваща-
ния за теорията и практиката 
на революцията от Левски не 
съществува”! Новото и основ-
ното в идеологията на Левски 
е, че „революцията не може да 
бъде внесена с чети, а трябва 
да бъде огранизирана в стра-
ната посредством мрежа от 
тайни комитети, които да под-
готвят целия народ на всеобщо 
въстание‘‘. През 1973 Мерсия 
идва повторно в България и 
остава 15 години. „Апостолът 
на Свободата” излиза преве-
дена на български през 1973 и 
1977. 

Следващият герой на Мер-
сия е Гоце Делчев, за което 
получава  университетска Па-
исиева награда. През 1987 из-
дава книгата „За свободата и 
съвършенството”, Биография 
на Яне Сандански. 

От стр. 1 Какво е Левски? Чудото на България...

Стоян Табаков (вляво) и Никола Вардев (вдясно) 

На стара фотография, публикувана в списание Сердика от 1940 г., са другите двама 
книжари – Стоян Табаков и съименникът на Никола Чолака – Никола Вардев.
Дюкянчето на двамата книжари в Златарската чаршия е с тайник – ниша, в която се 
съхранява опасната за продан стока. С тайници е впрочем всеки дюкян на
предосвобожденска София.

София е единственото селище в поробена България, в което книжарите образували 
нещо като своя „Завера”. Това се дължи най-вече на Никола Чолака. По свидетелство 
на Анастасия Чолакова, съпругата на Никола Чолака, близките на мъжа й знаели, че в 
дъното на феса си Никола е изписал стихотворна ругатня. Когато поздравявал турските 
първенци, приятелите му разбирали какво значи това.

Някъде между 1876 – 1877 г. Стоян Табаков и Никола Вардев започват 
разпространяването на „Народна песнопойка” със стари хайдушки песни. С продажбата 
ѝ се залавят още Никола Чолака, Киро Геошев – Селянчето и Георги Стоицев.

Докато европейската дипломация преговаря усилено за свикването на Цариградската 
конференция, а в Лондон се провежда „Парламента на протеста”, в София не е 
спокойно. Градът не въстава през април 1876 г., но дейността на софийските книжари 
оказва влияние върху населението. Властта подозира, че то се организира за съпротива, 
но не става известно кой е вдъхновителят.

Стоян Табаков 
(вляво) и Никола 
Вардев (вдясно) 

Никола Чолака 

Никола Чолака обесват пред книжарницата му. Преди да го изведат за екзекуцията, той 
праща човек при жена си Анастасия със заръка: „Когато ме водят, излез да ти кажа две 
думи!”. Бременна с единственото дете на Никола, от ужас тя не излиза.
Така останало в тайна онова, което шопският апостол искал лично да й каже. Неговите 
думи пред бесилницата били: „Аз роб ще умра, но българският народ свободен ще 
живее!”.

Тихият, мечтателен песнопевец Георги Стоицев обесили при „Шарен мост”, а Киро 
Геошев – на Конски пазар.

Поведението им по време на обесването прави силно впечатление на английския 
репортер на в. „Стандарт”, който след това откупува дрехите, с които е облечен Стоян 
Табака и ги подарява на музея на мадам Тюсо в Лондон.

Дик де Лонли, кореспондент на френския вестник „Le monde illustre”, пише:

„Едно момче от осъдените пеело славянска патриотична песен”, като специално 
отбелязва почти невръстната му възраст. Не се знае за кого от двамата – Георги или 
Киро – е оставеното от френския кореспондент свидетелство, тъй като и двамата са 
много млади. А песента, която пеел, е „Вятър ечи, Балкан стене”.

Веднага след Освобождението, възрожденецът Христо Г. Данов, родоначалникът на 
книгоиздаването, предлага на мястото на някогашния Шарен мост да се изгради 
паметник на обесените книжари. Това е днешният Лъвов мост, на който лъвовете 
символизират четиримата обесени от турците българи книжари.

 

Никола 
Чолака 

Георги Стоицев 

В конака пристига донос срещу книжаря Георги Стоицев. Той бил на път. Конниците го 
настигат около Радомир. Георги Стоицев се греел на огъня на един овчар. Разбрал, че 
търсят него, Стоицев си спомня думите на Никола Чолака: „Заловят ли те – всичко в 
огъня и „Нищо не зная!”

Георги бил вече разпространил „опасната“ си стока. Останала само една небезобидна 
книжка. Побързал да я хвърли в жаравата, но вместо ръкописната песнопойка с 
хайдушки песнопения, в пламъците се оказва тескерето му. Песнопойката била 
заловена от преследвачите.

При разпита в София Георги Стоицев отрича абсолютно всичко, като твърди, че 
намерил книгата по пътя. Но съдът успява да разбере от майка му, че песнопойките се 
разпространяват не само от него. Арестуват и останалите. Присъдата е смърт чрез 
обесване.

И петимата имат семейства, а Никола Чолака очаква дете. До Никола Вардев допускат 
невръстната му дъщеря Катерина. С най-необходимите вещи тя донася и гребен, на 
който Никола Десов е надраскал с игла: „Преструвай се, че приемаш исляма. Русите 
идат!”. Решават, че трябва да се спаси поне един от тях – Никола Вардев, за да остане 
поне един, който да се грижи за децата на обесените.

15 ноември 1877 година

Стоян Недялков – Табака, облечен като за празник, тръгва пръв към бесилницата. За да 
повдигне духа на приятелите си, Стоян се сбогува с думите: „Не се боя! Бесилката ми е 
причастие!”

Георги 
Стоицев 

Иван 
Тренев с 
Мерсия 

Макдермот
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В своето приветствено слово 
към присъствуващите и гостите 
Георги Петров каза: „Имах ща-
стието да бъда сред основате-
лите на първото Нумизматично 
дружество „Поломие” в Лом, да 
общувам с колеги нумизмати  
от крайдунавските градове от 
Видин до Силистра и от цялата 
страна. И така в продължение 
на десетки години  направих 
една сериозна колекция, част 
от която показвам сега.” , -каза 
Георги Петров при откриването 
на изложбата. 

Журналистът и общественик 
Георги Петров обогати своята 
колекция с първия златен ме-
дал за България  и други ня-
колко отличия, които му връчи 
примата на  българската худо-
жествена гимнастичка Мария 
Гигова за дългогодишната им 
чиста дружба. Журналистът бе 
удостоен и с плакет „За хората 
с добри сърца” от фондация 
„Помогни на нуждаещите се” и 
наградата на Международната 
академия по журналистика и 
ЕВрОПрЕС  връчена от дирек-
тора на двете институции Геор-
ги Найденов. Политикът журна-
лист получи и наградата „Злат-
ното перо” от СБЖ връчена му 
от доайенът на българската 
журналистика Величко Хинов.

Алексей Алексиев зам. 
Председател на Агенцията за 
ядрено регулиране  София му 
връчи поздравителен адрес  и 
плакета 60 години АЯр. 

Поздравителен адрес получи 
и от председателя на съвета на 
директорите  от АЕр Козлодуй 
Симеон Симеонов и от начал-
ника на МВр полковник Монов.

Председателката на бълга-

ро-швейцарското дружество в 
Лом, Зоя Апостолова му връчи, 
цветя, поздравителен адрес и 
плакета Луи Айер 1991 – 2017г.

Най-сърдечно бе поздравен 
от Николай Светлев от в-к Ми-
наха години, от Александър Ни-
колов бивш директор на АЕЦ – 
асистент в института по ядрена 
енергетика София, от  зам. об-
ластния управител на Монтана 
Цветко Цветков, от председа-
теля на сержантите и офице-
рите от запаса и резерва в Лом 
– полковник Асен Горанов, от 
кмета на гр. Лом Пенка Пен-
кова, от гостите на изложбата  
Донка Лулчева и Цеца Грозева 
ръководители на художествена 
самодейност от гр. Стрелча. 
Присъстваха много граждани и 
гости на изложбата.

Петата по  ред нумизматич-
на изложба на Георги Петров е 
по повод 75-годишния юбилей 
и 55-годишна журналистическа 
дейност. роден е в легендарно-
то село Медковец. През 1959 
год. успешно завършва Техни-
кумът по строителна керамика 
Попово. След казармата завъ-
ршва Педагогически институт 
и преподава Технология на III 
и IV курсове в керамическия 
техникум Попово през 1967г. 
се завръща в Лом и започва 
работа в Керамичния завод 
като технолог, а в последствие 
и като директор на предпри-
ятието. В продължение на 12 
години е самодеен актьор в 
ломския театър на ОБНЧ „По-
стоянство” Лом при режисьори-
те Петър Николов и Леонтина 
Ардити и участва  в 12 поста-
новки. По решение на тогаваш-
ното ръководство на града е 

изпратен във военна школа по 
гражданска отбрана – София, 
която завършва успешно и е 
назначен за началник щаб на 
гражданската отбрана в ком-
плекса  Опитна станция Лом. 
 Първата си статия написва  на 
19 години във вестник „Грани-
чар” и така 55 години до днес 
активно сътрудничи на „Земе-
делско знаме”, Трета възраст”, 
„Втора младост”, „Минаха 
години”,,Септемврийско сло-
во”, „Слово плюс” –Монтана и 
др. За 50-годиншият му юбилей 
е награден със златна значка 
на Националния съвет на ОФ 
от член на политбюро Пенчо 
Кубадински.

През 1982 г. започва работа 
в АЕЦ Козлодуй и активно уча-
ствува в строителството на V и 
VI енергоблокове, където е на-
граден със златната значка на 
Кольо Фичето, отличник на ми-
нистерството на строежите.

работил е като работниче-
ски кореспондент на вестник 
„Труд”, Българското радио и 
Телевизия, където всекидневно 
е съобщавал за монтажа на от-
говорните съоръжения като ре-
акторите, лепеските, парогене-
раторите, дизелгенераторните 
станции, транспортния коридор 
и други. 

Като журналист е публику-
вал над 2800 статии, репор-
тажи, очерци и информации. 
Взел е участие при проверки от 
агенция „МАГАТЕ” на блокове-
те, които имат отлична оценка 
на световно ниво за качество 
и безопасност, но поради вли-
зането Ни в Европейския съюз 
блоковете са спрени и закрити.

След пуска на двата хиляд-
ника е назначен в АЕЦ-експлоа-
тация, в отдел Ядрена безопас-
ност в центъра за управление 
на авариите. За дългогодишна-
та си дейност в АЕЦ е носител 
на наградите: медал „25 Години 
гражданска отбрана”, „Отлич-
ник на министерството на енер-
гетиката” и др.

Гордост за юбиляра са него-
вите дъщери Милена и Краси-
мира, зетьовете Васил и Кирил 
и внучките Грация, Полла и ру-
мяна! 

Текст и снимки: 
Любомир Замфиров, Лом

      ПЕТА ЮБИЛЕЙНА 
САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА 
НА МЕДАЛНА СКУЛПТУРА НА 

ЖУРНАЛИСТА ГЕОРГИ ПЕТРОВ 
ОТ ЛОМ

ВОЙНАТА В ДОКУМЕНТИ
При тържествена обстановка директорката на историческия 

музей в Лом Даниела Замфирова направи кратко експозе:
- За нас е удоволствие да сме домакини на колегите от 

Държавен архив Монтана, с които от години имаме ползотворно 
сътрудничество и днес ни гостуват с изложбата „Войната в до-
кументи”. Сред нас тази вечер са г-жа Ангелина Емилова - на-
чалник отдел Държавен архив Монтана и г-н Мариян Замфиров 
- старши експерт.

През тази година отново отбелязваме 100 години от участи-
ето на България в Първата световна война, като чрез настоя-
щата изложба ще имате възможност да видите това историче-
ско събитие по различен начин. През Първата световна война 
огромно значение има и участието на гордостта на ломчани - 15 
пехотен ломски полк и Втори конен полк „Княгиня Мария Луиза”.

В паметта на поколенията ще останат многобройните жертви, 
подвига на храбрите български войници, на славните генерали 
и офицери, проявили изключителен героизъм в тежките боеве 
при Тутракан, в Македония и за освобождението на Добруджа, в 
Дойранската епопея.

Настоящата изложба ще представи г-н Мариян Замфиров. 
Изложбата е посветена на всички знайни и незнайни войни от 
регион Монтана, участвали в Първата световна война. Целта 
на изложбата е чрез документи, съхранявани в Държавен ар-
хив - Монтана да се напомни на обществеността техните имена, 
вписани в Пантеона на безсмъртните, да се отдаде почит към 
българския войник от Фердинандско, Ломско и Берковско.

Преклонение пред делото на българския воин и съпричаст-
ност към изявата с присъствието си изразиха представители на 
държавни и общински институции, приятели на архива, гражда-
ни от Монтана.

В изложбата, на 16 табла, са експонирани 96 документа, от 
които 55 броя снимки. Два документа са от фондовия комплекс 
на Държавен архив - Ловеч и два от личния архив на г-н Жори 
Томов от с. Септемврийци. Останалите документи, включени 
в изложбата се съхраняват в Държавен архив - Монтана в уч-
режденски и лични фондове, сред които архивните фондове на 
общинските управления - гр. Фердинанд, селата Люта (Владими-
рово), Бойчиновци, Горна Гнойница (Септемврийци), Превала, 
Бели мел; читалище Берковица и с. Мала Кутловица; областен 
съд - Лом и др., в личните архивни фондове на Дико Илиев, Ди-
митър Бонев, Иван Кръстин, Христо Михайлов, както и в 2 ча-
стични постъпления.

В изложбата е показан манифестът, изпратен с телеграма до 
околийския управител в гр. Фердинанд за оповестяване на на-
селението; проследени са моменти от мобилизацията и рекви-
зицията на територията на региона; както и военните действия 
в първите дни, след включването на страната ни във войната.

Акцентът в изложбата е върху самите участници във войната 
от Монтана регион. На 5 от таблата са експонирани снимки, пис-
ма, лични документи на войници.

В изложбата могат да се видят и писма от домакина на 6-и 
пехотен Търновски полк до кметовете на селата Мърчево, Люта 
(Владимирово), Портитовци и Кобиляк, с които уведомява за 
изпратени парични суми, полагащи се на убити войници, за 
да бъдат предадени на семействата им; списъци на загинали; 
снимки на военнопленнци.

В края на изложбата е отделено място на документи, които 
отразяват преклонението пред паметта на героите, документи за 
изграждането на възпоменателни паметници и паметни плочи в 
знак на признателност. 

С особено вълнение и интерес посетителите разгледаха из-
ложбата и коментираха експонираните документи.

За спомоществувателство и съпричастност към изявата, 
Държавен архив - Монтана удостои с благодарствена грамота 
Община - Монтана и Художествена галерия „Кутловица”- Мон-
тана.

Гости на изложбата бяха кметът Пенка Пенкова, общинските 
съветници, библиотекарите, учители, ученици и много граждани.

Текст и снимки: Георги Петров, журналист от Лом

От стр. 1
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От стр. 1

Често бяха представяни хронисти, който поста-
вяха началото на Българската държава и поя вата 
на българите извън територията на Балканския 
полуостров. Сред имената на тези автори фигури-
рат Теофан и Никифор, които локализират Стара 
Велика България в Приазовието. Там според тях 
е древната родина на предците ни. Други автори, 
като Михаил Сирийски, ни запраща още по-далеч – 
край планината Имеон в Средна Азия.

учените не допускат възможността  българи да 
присъстват край Кавказ или Имеон. Днес някои 
автори показват, че планината Имеон е всъщност 
Стара Планина. Както при всеки голям и силен на-
род, част от предците ни периодично са напускали 
родните си места  и са се заселвали на територии, 
както на изток, така и на запад, както на север – 
така и на юг.

Именно миграциите на дедите ни обясняват, 
защо тяхното име се свързва с толкова много дру-
ги региони освен с Тракия. Това са Кавказ, Средна 
Азия, Ирландия, да не забравяме и Скандинавия. 
За последното място знаят малко хора. Отец Паи-
сий споменава бегло скандинавляните, за българи 
в Скандинавия прочитаме и в Зографска История. 
Още по-рано корените на народа ни са поставени 
в Северна Европа от Мавро Орбини. Той цитира 
Йордан, Методий Мъченик и Франц Иреник, според 
които българите произлизат от Скандинавия.

Това е и виждането на шведа Олаус Магнус. Той 
създава интересна творба, а и карта. На нея в спе-
циална таблица са посочени народите, чиято ро-
дина е Скандинавия. Това, че сред тях са шведите 
и датчаните, не би учудило никого. Магнус обаче 
представя също хуните и българите като изконни 
жители на Скандинавия.

1. Със стрелка е посочено името на българите 
в таблицата на Магнус.

Сведението на шведския учен е интересно, но 
трябва да се разгледа критично, както и всеки друг 
исторически извор. В случай че дедите ни бяха гер-
мански народ, то езикът, културата, а и външният ни 
вид щяха да са като тези на германите. Ние обаче сме 
твърде различни, сред нас преобладава понтийският 
антролологичен тип, т.е. на хората, обиталвали Чер-
номорското крайбрежие от най-дълбока древност.

Едва ли се дължи на случайност фактът, че в Евро-
па българия и Дания имат най-много погребални 
могили в съотношение територия-брой на древни 
паментици. В Дания могилите са около 40 000, а у 
нас са малко повече - 50 000. 

2. Гундеструпският котел, открит в земите 
на Дания. Според учения М. Дж. Грийн е израбо-
тен от траки.

Докато този интересен артефакт е от II-I век пре-
ди Христа, то други, не по-малко интересни обекти 
са от времето на Бронзовата Епоха. Става дума за 
торкви, шлемове, мечове, върхове на копия, брад-
ви и т.н.

Комбинацията на значително количество погре-
бални могили в Дания и артефакти от тракийски 
произход са индикация за това, че преди няколко 
хиляди години част от дедите ни се е заселила в 
Скандинавия. Датските учени признават, че обича-
ят на кремацията не е бил типичен за страната им 
и че е донесен от чужд народ, който е дошъл от 
юг... Отново народ от юг въвежда бронза и нов вид 
въоръжение. Кой точно е този народ, датските из-
следователи на миналото не коментират. 

Намират се обаче учени, като W. von Brunn, кой-
то посочва без колебание аналози между различни 
находки от Скандинавия и такива от ареала на 
трако-кимерийците. Други примери за взаимоот-
ношения между Балканите и Скандинавия са спо-
менати от Й. Атанасова и П. Кишачки.

Между многото интересни находки, които тра-
ките оставят в Дания, присъстват няколко, които 
изследователите не са споменали. Каква е причи-
ната за това е трудно да се каже, но артефактите 
са от изключителна важност. Става дума за особен 
вид брадви от Бронзовата епоха. На някои от тях 
са изобразени особени знаци. Един от тези знаци е 
типичен за културата на старите българи – IYI.

3. На обектите с номер 46 и 47 може да се види 
съвсем ясно българския знак IYI.

Този знак IYI се среща в България още преди хи-
ляди години. Изсичан е върху скали, каменни бло-
кове на крепости, изписван е на глинени съдове, 
срещаме го и по пръстени, медалиони и, разбира 
се, розетката от Плиска. Знакът IYI е използван 
дори като хералдически знак от нашите владетели.  

Няма абсолютно никакви сведения, които да 

свържат Дания с тюрки или иранци, но за сметка на 
това връзките на Дания с тракия са изобилни. 
Благодарение на това, че старите българи са отъ-
ждествявани с траките в продължение на хиляда 
години, а и че знакът IYI е типичен за културата на 

старите българи, разбира-
ме защо Олаус Магнус по-
ставя корените на народа 
ни в Скандинавия. По вре-
мето на шведския изсле-
довател името на траки-
те е заменено от това на 
българите, както знаем от 
летописеца Фулко. Нашите 
учени, разбира се, смятат 
това сведение за обърква-
не.

Какво търси обаче 
българският знак IYI в 
Дания? Защо Орбини, 
Магнус, Йордан, Методи 
Мъченик, Франц Иреник 
и др. свързват българите 
със Скандинавия? най-
логичното обяснение е 
това, че българи и траки 
са имена на един и същ  
народ, но от различни 
периоди. 

Проф. Ганчо Ценов нарече северните траки тра-
ко-кимерийци. Някои други автори предпочитат 
само дефиницията кимерийци. Става дума за дре-
вен балкански народ, който е колонизирал земи в 
Приазовието, Мала Азия и Северна Европа. През II 
век преди Христа кимерийците, познати  и като ким-
бри, замалко не унищожават рим. Най-известният 
цар на кимбрите носи името бойо-рикс. Цитирай-
ки Стоукс, Холдер пояснява, че елементът бойо се 
тълкува с помоща на бояти сен - боя се. 

Друга възможност е бойо да се свърже със стблг. 
бои - бойци, колкото до рикс - това не е нищо друго 
освен чуждото предаване на тракийската дума рез 
- цар. Бойорикс означава или цар на бойците, или 
цар, който внушава страх, боязън. Но може да се 
твърди, в светлината на новите изследвания, че 
бойо идва от племенното название боьо – отнася-
що се за българите, живели на север от кутайските 
племена. Запазено е сведение в древнокитайските 
хроники, в което се казва как на 22 окт. 2137 г. пр. 
р.Хр. племенният съюз на Бойо победил китайците. 
Нещо повече – споменава се, че тяхната държава 
се е наричала БОГОр или БОХОр, а техният вожд 
САМ или ШАМ. 

За местата, обитавани от кимерийците, се спо-
менава в Зографска История - „болгарский на-
родъ изъде древле отъ Чернаго мориен, отъ реки 
Волги, из Великиен Скандинавии и звахо се тамъ 
гимери и кимери”. Явно авторът на този летопис 
е бил запознат с друг, по-стар извор, в който бълга-
рите са локализирани в Скандинавия. Това, че 
трако-кимерийците са обитавали севера е ясно не 
само от многобройните тракийски находки в Дания 
и Швеция, но и от най-старото име на Дания – 
Кимбрийски, Кимерийски полуостров.

Дедите ни не само са били в Скандинавия, но 
са дали и името на една държава! За друго древ-
но скандинавско име, обяснимо на български език,  
съобщава Георги Сотиров. Цитирайки Плиний Ста-
ри, нашият изследовател представя хидроднима 
мори маруса, тълкувайки го като морье мороза 
– „Морето на Мраза“, „Северно Море“. В същия ре-
гион е и остров балкиа, за чието име лингвистите 
избягват да дават тълкуване. 

Ето колко е просто всичко, когато цялата инфор-
мация се представи. Част от дедите ни, познати 
под името кимерийци и кимбри, са колонизирали 
Дания за значителен период от време. Там те са 

ДРЕВНОБЪЛГАРСКИЯТ ЗНАК IYI: 
ОТ ТУК - ДО СЕВЕРНИТЕ МОРЕТА И 

ВЕЛИКА СКАНДИНАВИЯ
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оставили огромен брой погребали могили, топоними, 
а и интересни артефакти. Най-интересният, от които, 
разбира се,  е брадвата със знак IYI. Той е поредното 
доказателство, че предците ни не са азиатци, а дре-
вен европейски народ, който е колонизирал много 
земи.

най-древната земя на кимерийците е българия. 
Тук са намерени най-старите техни артефакти. Тази 
информация обаче се укрива. Бойните кимерийски 
брадви, намерени във Варненския некропол от пето 
хилядолетие преди Христа, са наречени... клинове.

Има достатъчно изображения на кимерийци върху 
вази. Там може да се види и тяхното типично оръжие 
– брадвата с шип. В нашите земи тя се използва от 
4500 преди Христа до 1500 след Христа, т.е. около 
6000 години. 

Няма земя, която да покаже такава силна тради-
ция по отношение на ползването на даден тип оръ-
жие. Това не е случайно, този тип брадва не е просто 
оръжие. Той е и символ на царска власт. Най-ранните 
скиптри, тези от Варненския некропол са във форма-
та на бойна брадва.

Не случайно в древността е казано, че съдбата 
помага на силните, а и преследва слабите. Хилядо-
летното развитие на българската държава, народ и 
култура  показва, че ние - българите, все още не по-
знаваме своята история и културни достижения. 

Ще е грях народът, с който историята започва, да 
изчезне без следа. Ще е грях да се предадем, без да 
се опитаме да направим това, което дедите ни са мо-
жели най-добре – да се прераждат отново и отново. 
Тях не ги унищожиха нито бесилките, нито кладите, 
нито куршумите. Много от предците ни дадоха живота 
си, за да живеем ние, за да има българи и в бъдеще-
то. Наш дълг е да направим така, че и след нас да има 
българи, трябва да направим така, че идното поколе-
ние да се прекланя пред нас, а не да ни проклина.
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  Нимфеумът в Мадара е около Голямата пещера – скален на-
вес с височина около 30 метра и намиращата се наблизо малка пе-
щера. И двете пещери са обитавани от най-древното население на 
Балканите. Внушителните скали с необичайната си вода, изтичаща 
от тях, са били най-големия култов комплекс на Балканите (много 
по-древен и по-мащабен от Делфи, Додона и др.). Трите нимфи от 
Голямата пещера са покровителки на гората, водите и природата. В 
Мадарската голяма пещера са намерени оброчни плочки на Богиня-
та майка Бендида, на Трите нимфи и на Асклепий, както и фрагмент 
от мрамор със зодиакалните знаци. Античният извор е бил светили-
ще на прорицател и подобно на родопските светилища, нимфеумът 
се е посещавал от българи, гърци и римляни. Мадара е древно 
българско светилище и наименованието е еднакво с името на древ-
ната свещена планина Мадара. В понятието има дълбок религио-
зен смисъл, видно от древните индоевропейски езици, към които се 
числи и прабългарският – мантра, мотхар, мадра, мъдър, маг и др. 
производни със значение на гадание, заклинание, магия. Близо до 
Голямата пещера е бил изграден манастирски комплекс, който по-
късно е бил разрушен. От времето на българския цар Борис Михаил 
са съхранени няколко постройки, църкви и манастири. Скалният ма-
настир от 14-15 век е с десетки килии и  е най-значителният такъв 
по нашите земи.

 Старозагорските минерални бани се намират на 15 км от Стара 
Загора и като селище са възникнали 5 хиляди години пр.Хр. Първи-
те хора, които се заселили тук се установили край топлите мине-
рални извори. Занимавали се с добив на медна руда. През годините 
мястото станало привлекателно и за други племена. В разкопаната 
голяма селищна могила са намерени ценни музейни експонати, ко-
ито нямат аналог в Европа – шедьоври на праисторическата култо-
ва пластика (мраморна човешка фигурка, двойна глинена фигура с 
изобразени мъж и жена, глинен таралеж) и др.култови предмети. В 
местността „Богородична стъпка” може да се види саркофаг. През 
римския период върху минералните извори е построена голяма 
баня, която е съществувала около 12 века. Подът е бил покрит с 
цветна мозайка, а стените и пода на басейна са били облицова-
ни с мрамор. При археологически проучвания са открити мраморни 
релефи, плочки на Трите нимфи, жертвеник с посвещение на бог 
Долихен и тоалетни принадлежности. В банята е имало три басей-
на (за хладка, гореща и студена вода) и  голяма зала – Нимфеум. 
Използвана е от римските воини за лечение и възстановителни про-
цедури. По време на турското робство (17 в.) жената на валията 
построява женска баня в местността.

  На няколко километра от главния път Хасково-Пловдив се на-
мира Светилището на нимфите и Афродита край с.Каснаково – обектът е национален паметник на кул-
турата. Светилището включва останки от култови постройки, датирани от 2-ри век, амфитеатър от  4-ти 
век и архитектурно оформени три извора с басейни, разположени като елипса. Нимфеумът е място за 
почит на трите митични и красиви същества – пазителки на изворите, към които местното население се 
отнасяло със страхопочитание, а Афродита е почитана като богиня на красотата, пролетта и природата.  
Светилището на трите нимфи и Афродита е вградено в скала, с колонади, а в стените са вкопани 3 ниши 
(каптажи) на малки извори. Местните хора вярват, че изобразяват танца на нимфите. По-късно светили-
щето на нимфите и Афродита попада в границите на частна римска вила собственост на Тит Флавий. 
При римляните Трите нимфи са известни като грациите, а при гърците като харити. Правоприемник на 
нимфите в българския фолклор са самодивите.

  На интересен паметник с изображение на Трите нимфи проф.Иван Венедиков посвещава цяла ста-
тия. Паметникът е от фонда на Античния отдел в Археологическия музей – София. Плочата е с размери 
69 см дължина, 60 см височина и дебелина 9 см и е релеф на Трите нимфи от Ново село, Сливенско. 
За разлика от други изображения на нимфите, тази оброчна плочка е с двулицево изображение. Върху 
едната страна са представени три еднакви, облечени с  хитон, прави жени със спуснати коси, хванати за 
китките на ръцете си – трите богини, познати от оброчните релефи в Тракия като трите нимфи. Другата 
страна на плочката изобразява Аполон – конник с разклонено дърво и елен. Изобразяването на двата 
сюжета в една плочка е изключително рядко и символизира култа към природата и хероя. 

  Оброчни плочки на Тракийския херос и голям релеф на конника са намерени и при археологическите 
проучвания в Кабиле, а в експозицията на музея може да види и релеф на Трите нимфи.

  От най-древни времена е познат и Извора на трите нимфи в Бургаските минерални бани, където също 
при разкопки на терена е намерена плочка с изображение на нимфите. По-късно през римския период 
баните се ползвали  от римските легиони, а от по-ново време е построената на това място баня на Сю-
лейман Великолепни. 

  Известен е култът към водата в римската империя. Деултум е колония, създадена през 69 г. от во-
йници-ветерани на римския император Веспасиан. Като колония от свободни римски граждани Деултум 
емитира свои пари. На монетите са посочени датите на основаването на колонията, посещенията на 
императори, градската среда, божествата и  религиозните сгради. Интересна информация за фонтана в 
Деултум намираме в монетите. Дълги години специалистите не са могли да разберат какво представлява 
уникалния градеж, но благодарение на изображенията на монетите станало ясно, че това е много рядък 
фонтан, какъвто имало само в Коринт и рим. Наподобяващото на пчелен кошер конусовидно тяло всъщ-
ност било фонтан, който се стича по овалните стени към прилежащия отдолу  храм с фронтон.

 И в по-нови времена култът към водата и Нимфеумите не престава. В Двореца – Балчик има храм 
на водата (Нимфеум), където светилището на нимфите е от колони с издялани цели каменни блокове, 
високи около 2 м. Каменната чешма е от 1865 г. и е изградена от балчишки камък, а басейна и баните  са 
били любимо място на кралица Мария.  
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НИМФЕУМИТЕ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ
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трансглутаминаза - опАСният ензим

вече се слага в почти всички храни

Наскоро стана ясно, че родни производители 
слагат в сиренето ензима трансглутаминаза, чиято 
цел е да направи така, че от по-малко мляко да се 
направи повече сирене. Той действа на принципа 
на лепилото, като прави мостове между отделните 
вериги. Ензимът се явява като мрежа, като него-
вата цел е да втвърди или слепне храната, обясни 
биологът д-р Сергей Иванов.

Всъщност се оказва, че трансглутаминазата е 
един нов и иновативен начин производителите 
и търговците да ни пробутат отпадъчно месо 
или изрезки под формата на сочни и вкусни 
свински и пилешки пържоли, телешки бифтеци 
и стекове. 

До момента тя се е слагала само в месата и в 
част от сладкарските изделия. Отскоро обаче се 
слага и в сиренето.

Именно ензимът е една от причините повечето 
телешки бифтеци да изглеждат с толкова добре 
разпределена структура между протеини и маз-
нини. Имаме предвид, че точно правилното раз-
пределение на червено и бяло месо придават един 
сочен и привлекателен вид на бифтеците и стеко-
вете.

Кои храни съдържат трансглутаминаза?

Месо и месни продукти, риба и морски делика-
теси – рулцата от рак, шунка и варено-пушени де-
ликатеси, млечни продукти – сирена, кашкавал и 
кисело мляко, брашно и в цялостното хлебопроиз-
водство. При направата на Тофу също се използва 
този слепващ агент.

Колко е вреден ензимът?

Проблемът е там, че нито температурата, нито 
химикалите, нито термичната обработка не мо-
гат да повлияят активността на трансглутамина-

зата. Има данни 
за експеримент 
от японски уче-
ни, които хранили 
мишка с трансглу-
таминаза и след 
две седмици тя е 
починала, като при 
аутпосията са от-
крити само слепе-
ни парчета месо, 
няма органи, нито 
бъбреци, нито 

черен дроб, нито черва. Когато човек употребява 
колбаси и подобен тип меса, които съдържат този 
ензим, ферментът се натрупва в организма. 

Какво всъщност се визира 
под ЛепиЛо зА меСо? 

Трансглутаминазата се произвежда чрез изку-
ствено отглеждане на бактерия или се добива от 
кръвта на свине и крави, като се изолира коагулант, 
който е отговорен за съсирването на кръвта.

Основното действие на трансглутаминазата е да 
свързва протеините в храната.

ето ви и един цитат директно от сайта 
на фирма вносител на суровина 

трансглутаминаза и за какво се използва тя:
- спояване/слепване на недотолкова качествени 

остатъци от месо;
- подобрява консистенцията и среза;
- подобрява текстурата и консистенцията на 

кашкавала и сиренето и предотвратява разтроша-
ването им;

- намалява загубата на вода в киселото мляко и 
сирената.

През 2007 година изследване на WCRF (World 
Cancer Research Fund International – занимават се 
с проучвания и изследвания, които правят  връзка-

та между рака и начина ни на хранене, теглото и 
физическата активност) откри, че яденето дори на 
една наденичка на ден значително може да увели-
чи риска от заболяване на рак на дебелото черво.

Приемът средно на 500 грама преработени меса 
(тип наденички, кренвирши, салами) увеличава 
риска от рак с 20%. Други проучвания на същата 
организация споменават и други факти - ежеднев-
ното приемане на преработени меса увеличава ри-
ска от:

- рак на пикочния мехур с 59 процента;
- рак на стомаха с 38 процента;
- рак на панкреаса с 67 процента.

много хора ще си кажат – е, ами то нищо не 
трябва да се яде!

Ами ние ще ви отговорим, че не е така – просто 
подбирайте източниците!

ето ви няколко насоки за това как да намери-
те нормално и натурално месо, а не такова, което 
е слепено с трансглутаминаза и е продавано като 
вкусни телешки пържоли, пилешки филенца и т.н.:

- Препоръчително е животното да е хранено с 
трева, а не смески и други подобни храни съдържа-
щи ГМО и т.н.;

- Почти в цялата страна има места и села, къде-
то с малко повече търсене можете да си намерите  
месо, което е прясно.

- Търсете малки производители и местни клан-
ници, които разфасоват месото на място.

- Огромен плюс за качеството на месото е, ако то 
е живяло в нормалните и естествените си среди и е 
хранено по естествен начин.

истинското месо не е вредно, преди години не 
е имало рак и такъв бум на болести, свързани с 
храните. Всичко идва от изкуствените добавки към 
храните, които се използват от производителите 
с цел намаляване на разходите и увеличаване на 
приходите, удължаване на срока на годност и т.н.

Източник: pompai.com

Учени: отровата в сиренето слепва органите, опасният 
ензим вече се слага в почти всички храни

Хлябът в магазините масо-
во се прави от некачествена 
пшеница. Тя е произведена 
от вносни сортове, които да-
ват високи добиви, но имат 
лоши хлебопекарни каче-
ства.

За да бухне насъщният и 
да изглежда бял и апетитен, 
голяма част от производите-
лите влагат в брашното пре-
калено много консерванти, 
подобрители и коректори, 
сочат наблюденията на гл.ас. 
Иван Алексиев, ръководи-
тел отдел „Бюро за научно 
обслужване и маркетинг” в 
Института по растителни ге-
нетични ресурси „К. Малков” 
в Садово.

„Хлябът е основна и еже-
дневна част от трапезата на 
българите и затова трябва 
да има много строг контрол 
върху качеството му в ма-
газинната мрежа. Самите 
произ водители също тряб-
ва да са внимателни какво 
брашно влагат, от каква пше-
ница е приготвено. За пред-
почитане е да се използват 
качествени пшеници, селек-
ционирани у нас, а не внос-
ните, които дават високи до-

биви, но нямат качество”, е 
категоричен гл.ас. Алексиев.

По думите му, ако при хляб 
с етикет „бял” филийката си-
вее или е с бледо кафеникав 
цвят, то със сигурност браш-
ното не е било от българска 
пшеница. „Това е вредно за 
всички. Както за българския 
зърнопроизводител, още по-
вече за потребителите, а и за 
всяко едно производство. Бе-
лият хляб трябва да е каче-
ствен и бял не само на етике-
та, но и вътре като съдържа-
ние”, смята той.

Гл. ас. Алексиев е катего-
ричен, че българите не консу-
мират и истински ръжен хляб. 
Такъв няма и не се продава 
по магазините у нас. „ръжен 
хляб в България няма. Една 
част от продавания като 
такъв е направо „оцветен“, 
а преобладаващата част е 
получен при смесване на 
ръжено и пшеничено браш-
но. От чисто ръжено брашно 
хляб с добър външен вид не 
се получава. Той е плосък, 
хлътнал, без обем, средина-
та е влажна, има кисел аро-
мат, на вид не е хубав, и не е 
вкусен”, казва ученият. Той е 

разговарял с производители, 
които правят ръжен хляб за 
масовия потребител и те са 
му признавали, че повече от 
10-15% ръж не влагат в хля-
ба, въпреки че на етикетите 
пише „ръжен хляб”. Това е 
така, защото докато при пше-
ницата у нас сеят над 10 ми-
лиона декара, за да се полу-
чи над 5 млн. тона зърно, то 
при ръжта площите са едва 
40 – 50 000 дка, а продук-
цията - 12-13 хил. тона.

За предпочитане при 
произ водството на хляб е 
да се използват качествени 
пшеници, селекционирани у 
нас, а не вносните, които да-
ват високи добиви, но нямат 
качества

Добре е да се обърне и 
специално внимание на мо-
дерния през последните го-
дини лимец. Задължително 
е да се знае, че под това 
наименование са известни 
два вида от рода на пше-
ниците Triticum. Това са T. 
monococcum – еднозърнест 
лимец и T. dicoccum – двузър-
нест лимец. Основна и важна 
разлика при тях е, че в ед-

нозърнестия лимец съдържа-
нието на глутен е нулев и той 
е подходящ за безглутенови 
диети и най-вече за хората с 
алергии (непоносимост) към 
глутена, но е възможно и при 
него да има съдържание на 
глутен до 2-3 %. В двузър-
нестия лимец глутенът си е 
като при качествена пшени-
ца, 26-28 %.

„Спекулацията с това е 
страшна, защото може да 
убие човек. Опасно е, нека 
да не си играят със здравето 
на хората. На етикета пише 
– безглутенова храна, без-
глутенов лимец. Взимам го 
от магазина, меря и ми дава 
18% глутен. Това е недопу-
стимо”, ядосва се главният 
асистент. Той опровергава и 
написаното на етикетите за 
чисто брашно от лимец, тъй 
като продаваните пакетчета с 
такива етикети в магазините, 
не винаги отговарят на исти-
ната. „Това, което се предла-
га в магазините за продажба 
и на етикетите е изписано 
„брашно от лимец”, всъщност 
почти навсякъде е шрот”, за-
явява той. По думите му 
шротът е от цялото зърно на 

лимеца, смляно с външната 
обвивка. „Чистото брашно от 
лимец е много фино, красиво 
жълто, сладко, със захарен 
аромат. Много приятно на 
вид, но чисто брашно от ли-
мец досега не съм срещал.

Обичам да влизам в био-
магазините, но не съм виж-
дал. Пише брашно от лимец, 
но се предлага за продажба 
“пълнозърнест” шрот”, казва 
ученият.

В Института по растителни 
генетични ресурси „К. Мал-
ков” - Садово, са създаде-
ни много сортове българска 
пшеница. Техен е стандартът 
за качествените пшеници – 
сорт „Победа”, както и ком-
плексния стандарт „Садово 
1”. Последният признат сорт 
обикновена зимна пшеница 
е „Гинра”. През тази годи-
на той спечели конкурса за 
иновации на международ-
ната изложба „АГрА 2017”. 
Сортът „Гинра” има висок до-
бив, устойчивост на болести 
и качества, които го правят 
подходящ за включване в си-
стемите за биологично земе-
делие.

Учени от Садово с шокиращи разкрития с какво е бъкан 
хлябът, който купуваме от магазините и ядем 
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обСиДиАнЪт В бЪЛГАРия и неГоВото 
изпоЛзВАне В пРАиСтоРиЧеСКАтА епоХА

Здравко Kовачев 
- оокторант към 
катедра „Архивно 
документално 
наследство и 
културономия” към 
Университета по 
библиотекознание 
и информационни 
технологии

Обсидианът е природно, вулканично стъкло. Об-
разува се при бързoто охлаждане на лавата. Сре-
ща се предимно в черен цвят, но не са изключени и 
оранжев, червен, сив и син цвят. Могат да се срещ-
нат и различни комбинации от цветове, сливащи 
се и преплитащи се в различни петна. Съдържат 
от 35% до 85% силициев диоксид. Твърдостта му е 
5–6 по скалата на Моос. Има мидест лом. Блясъкът 
му е стъклен. 

Най-големите находища на обсидиан са открити 
в Исландия, Италия и Япония. 

употребата му започва още в  Праисторията, 
поради голямата му твърдост първите хора са го 
използвали като сечиво. Обсидианът, заедно с кре-
мъка  са първите камъни използвани от човека в 
неговия бит. Древните народи са изработвали раз-
лични остриета и оръжия от обсидиан, а също така 
статуи, огледала и различни накити. Обейдската 
култура1, датирана към периода 6500 – 3800 година 
Пр. р. Хр. ,изработвала ножове от обсидиан. 

Древните египтяни използвали обсидиан, който 
внасяли от Източното Средиземноморие (от древ-
ните български земи). До сега науката не е давала 
обяснине къде се намират тези находища в Източ-
ното Средиземноморие. Също така, обсидианови 
находища се срещат и в южните региони на Чер-
вено море, които също са били експлоатирани от 
праисторическите хора. 

В България по откритите човешки кости от пе-
риода на неолита и енеолита се установява, че са 
извършвани сложни хирургически операции, вклю-
чително и трепанации! В последните години ,науч-
ните изследвания показаха,че оръдия на труда, из-
работени от обсидиан в България са се използвали 
още по-рано,около – 6 600 г. пр. р. Хр. За тези слож-
ни хирургически намеси свидетелстват човешките 

e-mail: boko_business@abv.bg
facebook.bg: Боко Бизнес

Офис 1: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър,
ул. Венко Наков, бл. 129 А, партер

Тел. 0988 980 446; 0883 549 003
Офис 2: гр. София, ж.к. Студентски град

ул. Проф. Христо Данов №21 (пред блок 34)
Тел. 0988 990 924

б б
Боко

Бизнес
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останки, намерени в гробове в праисторическото 
селище при с. Дуранкулак, община Шабла, област 
Добрич. Там в този некропол е намерен череп с 
много правилно изрязан отвор в него. учените ня-
мат обяснение с какъв инструмент (острие) е из-
вършена тази манипулация. Предполага се, че тя е 
осъществена с обсидианов скалпел. Въпреки това 
такъв или подобен на него инструмент не е открит 
до сега. 

Инките са били експерти в областта на мозъчни-
те операции за това свидетелстват десетките гро-
бове в Древно Перу с изрязани отвори в черепите. 
Тяхната датировка е 400 г. пр. р. Хр. 

Безспорен факт е, че в Европа векове по-рано 
са се извършвали подобни трепанации. установе-
но е, че инструментите за тези хирургични намеси 
са изработвани от обсидиан. Находища на обсиди-
ан, макар и с ограничена наличност, има в райо-
ните на нашето южно Черноморие, или по-точно 
казано, на около 20 км югозападно от българското 
южно Черноморие, където р. Даръ дере се движи 
югозападно и се влива във Факийска река. При те-
ренни проучвания сравнително големи друзи от об-
сидиан се откриха в този район, както и в района 
на пристанището на гр. Ахтопол. Вероятно от това 
и от други пристанища на южното ни Черноморие 
през древността са изнасяни големи количества от 
този рядък Европа и Азия вулканичен материал, с 
който древните праисторически хора са търгували 
по цялото Средиземноморие. Вероятно, поради за-
силената експлоатация находищата на обсидиан в 
България да са се изчерпали. Необходимо е да се 
извършат целеви проучвания в тази насока, за да 
се установят, къде са се намирали тези находища. 

Много фино обработени предмети от мрамор, 
кварцити или от вулканични скали през периодите 
на неолита и на халколита са намерени не само в 
България, но и в районите на първите разселения 
на древните хора, особено през 4 000 г. пр. р. Хр. 
Открити са и различни малки фигури на животни 
и на птици от периода на неолита, изработени не 
само от обсидиан,но и от нефрит, мрамор, кост, фо-
сили и кремък. Те са характерни за Причерномори-
ето и за Средиземноморието, както и за Мала Азия 
и за Кавказ. Изработването на фигурки на животни 
е свързано с развитието на тотемизма - почитане 
на дадено животно като родоначалник (тотем) на 
съответното племе. Тотемът е вид предмет, най-
често това е животно, изпълняващо особено важна 
етнообединителна или етногенетична роля. 

Едно ново проучване показва, че наскоро са на-

мерени в южния Пасифик инструменти за татуира-
не, които са направени от обсидиан и са на въз-
раст над 3000 г. При изследване, проведено през 
последните 25 години, учените са открили 5000-го-
дишни татуировки на мумии в Алпите. Но такива из-
ключително запазени човешки останки са рядкост, 
което прави тяхното изучаване по-сложно. При про-
учването са открити инструментите, използвани за 
рисунки по човешката кожа. До този момент архео-
лозите са намерили съвсем малко такива пособия, 
тъй като повечето от тях са изработени от нетрайни 
материали. Това не важи за вулканичното стъкло. 
Някои учени смятат, че татуирането е много важна 
културна практика по земите край Тихия океан и до 
днес. Специалистите анализират 15 артефакта от 
обсидиан, събрани от Соломоновите острови. Ин-
струментите били къси и с много остри ръбове. За 
създаване на рисунка на повърхността на кожата, 
пособията трябва да са така приготвени, че да мо-
гат да вградят пигмента, така, че да се запази дъл-
готрайно, дори след заздравяването на раната. 

Още от древността са се формирали различни 
мистични представи за божествените свойства на 
предметите, изработени от обсизиан.  Поверието 
гласи, както за повечето редки и красиви камъни, 
така и за обсидиана, че има силата да дава ясен 
поглед върху разрешаването на житейските про-
блеми и за предсказване на бъдещето. . 

 
1Обейдската култура е енеолитна археоло-

гическа култура в Месопотамия, датирана към 
периода 6500-3800 г. пр. Р. Хр. . Наречена е на 
първият изследван археологически обект Тел ал-
Обейд. 
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Вероника Трайчева Здравкова, или както всич-
ки я наричаха Верчето или Вери, е родена на 2 де-
кември 1991 г. в град Никопол в семейството на 
Надя и Трайчо Трайкови. Има сестра – Миросла-
ва, която е с шест години по-голяма от нея.

През 2010 г. завършва средно образование в род-
ния си град Никопол. През същата година е приета 
да учи специалност „Публична администрация” 
във Великотърновския университет „Св. св. Ки-
рил и Методий“. През 2014 г. завършва бакалавър, 
след което записва магистратура и започва работа 
в мебелна къща „Явор” във Велико Търново.

Не успява да завърши образованието си, тъй като на 28 февруари 
2015 г., докато се прибира от работа, е нападната и пребита до смърт 
на пътеката, която води от гарата до Южния пътен възел, в близост 
до апартамента ѝ във Велико Търново.

През краткия си живот Вероника участва в различни училищни 
проекти, а през 2010 г. печели първо място за област Плевен в кон-
курс за есе, организиран от политическа партия. Наградата е пъту-
ване до Брюксел и посещение на Европейския парламент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Издателска къща “Новата цивилизация” Цена 7  лв.

СТИХОСБИРКА 
– АЛБУМ НА
ВЕРОНИКА 

ЗДРАВКОВА

Остров Егина се намира в Средиземно 
море, на 27 км от Атина. До него се стига за 1 час с 
ферибот от пристанище Пирея, като пътуването е 
комфортно и много приятно. 

Островът има формата на сърце и  е един от 
най-гелемите гръцки острови. Известен е от най-
дълбока древност с храма-светилище на бог Апо-
лон, а по-късно като родното място на Платон. Тук в 
древността са изсечени първите сребърни монети 
в света. Населението на остров Егина е пръснато 
в няколко градчета и села, като основният поминък 
на острова е отглеждането на шам фъстък и цело-
годишен туризъм.

Остров Егина е красив, спокоен и уютен през 
месец ноември, когато го посетихме. Сред забеле-
жителностите на острова са останките от храма на 
Аполон, Археологическия музей, църквите и мана-
стирът „Свети Нектарий”. 

  На 9-ти ноември православната църква почи-
та паметта на най-обичания съвременен светец и 
чудотворец – Свети Нектарий Егински. Светецът е 
роден през 1846 г. в Силиврия, Тракия / днес  град 
Силиври  на Мраморно море, на 69 км от Истан-
бул, република Турция/ с името Атанасий Кефала. 
Поради бедност в многолюдното си семейство, 
още на 13 годишна възраст заминава да работи в 
Цариград в тютюнева фабрика. Случаен търговец 
видял, че собственикът го бие и тормози и го взел 
със себе си за работа в магазин. Атанасий започ-
нал да ходи на училище и църква и след като се 
изучил заминал да работи като учител на остров 
Хиос. Имал желание да стане монах и през 1877 г. 
е ръкоположен за дякон с името Нектарий. Живял 
е в Атина и Александрия. Завършил е Богословски 

факултет и през 1889 г. е хиротонисан за Пентапол-
ски епископ. Става жертва на клевети от завист-
ници в църковните среди, които виждали в негово 
лице заплаха за собствените си амбиции относно 
патриаршеския трон. Бил е преследван и прогонен 
в Атина, оставен без работа и в крайна мизерия. 
След много перипетии и тормоз от интриганти и 
врагове, най-накрая през 1891 г. Нектарий бил ре-
абилитиран и  започнал  да преподава в семина-
рията в Атина през 1894 г. След пенсионирането 
си през 1908 г. се оттегля в изоставен манастир на 
остров Егина. Именно тук се проявяват първите 
свидетелства за неговата святост – лекувал с мо-
литви и славата му се разнесла из цялата страна, 
което отново навлякло озлоблението на враговете 
му. Подложен бил на гонения и труден живот, а не-

говият манастир не бил узаконен приживе. Починал 
е през 1920 г., като тялото му останало нетленно 30 
години. Безброй чудеса се извършват до днес по 
неговите молитви. Многострадалният Нектарий е 
един от най-големите съвременни църковни авто-
ри и богослови, канонизиран е за светец  на 20-ти 
април 1961 г.  и е най-обичания гръцки светец. 

В двора на красивия и нов манастир „Свети 
Нектарий” на остров Егина има аязмо с лековита 
вода, а в саркофаг са мощите на светеца, за ко-
ито се твърди, че помагат за излекуване от най-
страшни болести и безплодие. Манастирската 
църква „Света Троица” е огряна от лъчите на по-
лилей с интересна история, в която се разказва, 
че пътник носел полилея за друг манастир в един 
от гръцките острови, но на пристанището в Пирея 
изпуснал кораба, а по онова време корабите за 
островите били на 10 дни веднъж и когато се чудел 
какво да прави някакъв местен му съобщил, че на 
остров Егина търсят полилей и нямат средства да 
си го закупят, а корабът  идва. Тогава пътникът за-
несъл полилея в манастира на остров Егина. Ми-
ряните твърдят, че стоенето под този полилей има 
чудотворно действие. Новата църква в манастира 
„Свети Нектарий” е просторна,  с красив иконостас 
от дърворезба.

Чудесата продължават да се случват тук. През 
2001-ва година жителите на остров Егина пишат 
писмо до владиката да им изпрати свещеник, кой-
то да им отслужи литургия за предстоящия Велик-
ден, за да могат и те да посрещнат християнския 
празник подобаващо. Владиката попитал няколко 
от свещениците дали могат да отидат, но всички от-
казали  с мотива, че са ангажирани вече. Така ни-
кой не отишъл на острова, но след Великденските 
празници владиката получил ново писмо от жите-
лите на Егина, в което му благодарели за свеще-
ника, който им изпратил, като пишели, че по-благ, 
по-добър и по-праведен отец никога не са среща-
ли. Владиката отново попитал свещениците кой 
е ходил в Егина за Великден и  те му отговорили, 
че никой не е бил там. Тогава владиката стегнал 
ескорта и отпрашил със свитата си по прашния път 
към манастира в Егина, за да провери лично в ма-
настирския дневник кой е  свещеника, от когото са 
толкова доволни миряните, защото според църков-
ните закони, свещеникът дори и един ден да е слу-
жил някъде се записва в църковната книга. Влязъл 
в манастира владиката и се отправил веднага  към 
олтара, взел дневника  и го изпуснал от ръцете си 
падайки на колене, след като прочел написаното с 
красив почерк:  „Цяла седмица служил в това село 
Нектарий, Митрополит Пентаполски”.  

  Болни и страдащи търсят утеха и изцеление 
при мощите на светеца и  разказват, че чудесата се 
случват. Свети Нектарий Егински е наричан „Све-
тецът на века”. 

  у нас на български език е издадена книгата на 
Свети Нектарий Егински  „Опознай себе си” с без-
ценни нравствени съвети за човека, стремящ се 
към Божията благодат. Книгата е ценен наръчник 
за себепознанието, а в Калоферския девически 
метох се съхраняват частици от мощите на Свети 
Нектарий. 

Мариана Праматарова
Остров Егина, ноември, 2017 г.

Чудесата в манастир 
„СВЕТИ НЕКТАрИЙ” 
на остров ЕГИНА


