Година ХІV • бр. 8 (142) • 1 - 31 август 2018 г. • Цена 1. 00 лв.

Абонирайте се за вестник

КВАНТОВ
ПРЕХОД

абонамент за 2018 г.
Всички желаещи да се абонират
за в. "Квантов преход", каталожен
№618, могат да го направят във
всички пощенски клонове в страната.
Абонамент
за 3 месеца
- 3.00 лв.;
за 6 месеца
- 6.00 лв.;
за 12 месеца
- 12.00 лв.
За контакт: 0887/081 959
Е-mail: kvantov_prehod@dir.bg
Абонамент може да направите
ив
"Доби прес" ЕООД:

В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА
НА ЧОВЕШКАТА ДУША
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От Редколегията

Мъжки времена
Спомен за
ИлинденскоПреображенското
въстание:
Българските
офицери застават
решително до
народа си
Илинденско-Преображенското въстание на
българите в Македония и Одринска Тракия през
1903 г. е най-продължителното, масово и повсеместно въстание в новата българска история.
Оставени по волята на Берлинския диктат от
1878 г. извън пределите на свободната българска

държава, за македонските и тракийските българи
няма алтернатива. Единственият избор за тях е да
продължат борбата за национално освобождение
и обединение – политическа програма и цел, завещана от Възрожденската епоха. Тук с историческата си мисия изпъква Българската екзархия, живата

връзка между двете исторически епохи. Нейната най-важна заслуга е, че създава многобройна интелигенция в Македония и Одринска
Тракия, здраво вкоренена в общобългарската
култура и сплотена около екзархийското учителство и свещенство. 		
На стр. 2

11 август 1877 година:

Решителната
битка за Шипка

На стр. 3

11 август (23.08. по нов стил) 1877 година е един от найдраматичните и кървави дни в българската история. На тази
дата се води решителната битка при връх Шипка, която
предопределя изхода от Руско-турската война и бъдещето на
България.

Руски поручик направи най-прочутата
картина за Шипка

Боевете на Шипка са претворени в изкуството от много творци.
Най-популярната картина за тях е дело на руския художник Алексей
Николаевич Попов (1858-1917). Платното “Защитата на Орлово
гнездо от брянци и орловци 1877 г.” е нарисувано през 1893 г.
В експозицията на НПМ “Шипка – Бузлуджа” е изложено копие,
рисувано през 1977 г. Копието е със същите размери, както и
оригиналът – 204 х 146 см.

Мъжки времена

Сн.: vmro-varna.com
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От стр. 1
От тази среда излизат идеолозите, ръководителите и дейците на една могъща организация –
Вътрешната македоно-одринска революционна
организация (ВМОРО).
Без подкрепата на Българската армия историята на Илинденско-Преображенското въстание,
както и изобщо на националноосвободителната борба на българите от Македония и Одринска Тракия, нямаше да е тази, която познаваме
днес. Само в подготовката и осъществяването на
въстанието участват един генерал и 48 офицери
от Българската армия със звание от подпоручик
до полковник, които през 1903 г. в един или друг
момент се намират на територията на Македония
и Одринска Тракия. Още повече са българските
офицери, които без да напускат своите части и
поделения оказват съдействие за подготовката и
провеждането на въстанието. Не бива да се забравя, че тайните офицерски братства, скритият
двигател на освободителната борба, които стоят
в основата и на Вътрешната организация, и на
Върховния комитет, в навечерието на въстанието
обединяват близо 1000 офицери на действителна военна служба или половината от българския
офицерски корпус по онова време. С опита на
своята професия, а нерядко и с цената на собствения си живот, българските офицери превръщат въоръжения и жаден за свобода народ в
обучена, дисциплинирана и боеспособна въстаническа армия, способна да се противопостави
на превъзхождащия я в чудовищно съотношение
противник в продължение на цели три месеца.
Разбира се, не бива да се забравя и приносът на
фелдфебелите, подофицерите и войниците от
Българската армия, които също участват активно
в македоно-одринското революционно движение
и в подготовката и осъществяването на Илинденско-Преображенското въстание.
Стратегическото паниране на въстанието също
е дело на български офицери. На тях принадлежи
основната идея за последователното или стъпаловидно обявяване на въстанието в различните
окръзи (по стария календарен стил) – на 20 юли
в Битолски окръг, на 27 юли в Скопски и Солунски
окръг, макар само формално, чрез диверсионни
акции и атентати срещу железопътните линии,
на 6 август в Одрински окръг, на 14 септември в
Серски. По този начин с ограничените ресурси на
въстаническата армия борбата продължава близо три месеца, т. е. достатъчно дълго, за да не
може този път Европа да си затвори очите.
Епопеята
На 20 юли (2 август) 1903 г., Илинден, въоръже-

ните сили на Битолския въстанически окръг, наброяващи около десет хиляди бойци, се хвърлят
в битка с вековния поробител. Под вещото ръководство на Главния щаб в състав Дамян Груев, поручик Борис Сарафов и Анастас Лозанчев въстаническите чети и отряди прекъсват телеграфните
линии, разгромяват военните постове, овладяват
най-важните пътища. В ожесточени боеве с редовна войска и башибозук въстаниците установяват пълен контрол над по-голямата част от територията на окръга. С добре подготвени и умело
ръководени нападения са превзети градовете Невеска и Клисура. Най-славен и върхов момент на
въстанието в Битолски окръг е освобождаването
на град Крушево и установяването на Крушевската република.
В нощта на 5 срещу 6 август, Преображение Господне, започват бойните действия и в Одрински
окръг. Тук начело на въстаническите сили стои
Главно ръководно боево тяло в състав Михаил
Герджиков, капитан Стамат Икономов и Лазар
Маджаров. Със стремителни атаки въстаниците
рзгромяват гарнизоните в района на Странджа.
Освободени са градовете Василико (Царево) и
Ахтопол и всички села в Малкотърновска каза.
Тези славни дни остават в съзнанието на въстаналите българи като „Странджанската комуна”.
На 14 септември, Кръстовден, идва ред и на
Серски окрът. Тук, опрели гръб в непристъпния
Пирин, действат обединените чети на Върховния
комитет и Вътрешната организация. Бойните действия се ръководят от Главен щаб начело с генерал Иван Цончев и Димитър Стефанов. Отлично
въоръжени и екипирани, съставени предимно от
военнослужещи и командвани от офицери, въстаническите чети и отряди нанасят големи загуби
на подразделенията на турската армия.
В останалите окръзи – Скопски, Солунски и
Струмишки – въстанието се изразява главно в
партизански действия. Специалнообучени технически отделения осъществяват серия от диверсионни акции срещу железопътни линии и мостове.
Противникът е смразен и объркан от дръзките акции, близо 30-хилядна турска войска е прикована
да охранява основните комуникации.
Повсеместно въстание
срещу пълзящ геноцид
Българската историография по традиция оценява Илинденско-Преображенското въстание
като „втория най-висок връх в борбата за национално освобождение след Априлското въстание“.
Ако приравняваме въстанието на македонските
и тракийските българи от 1903 г. с Априлската

епопея, не бива да го подценяваме в резултатите. Априлското въстание си поставя политическа
цел – освобождението на България – и частично
я постига със създаването на Княжество България и Източна Румелия. Освен автономията на
Македония и Одринско, Илинденско-Преображенското въстание си постави и екзистенциална цел – да спаси македонските и тракийските
българи от геноцид, да предпази българщината
от унищожение. Това ясно и точно е заявено в
„Общия план и цел на въстанието“: „Целта на
въстанието е не ние да победим Турция, а тя
да не може да ни победи“. И веднага след това
се прави аналогия със съдбата на арменците.
Ръководителите на освободителната борба правилно осъзнават, че през първата половина на
1903 г. Османската империя се опитва да пренесе
модела на репресии, с който мачка и унищожава
арменците в малоазиатските вилаети, в европейските си провинции, срещу българите. С този своеобразен „пълзящ геноцид“ се цели в рамките на
няколко години да числеността на македонските
и тракийските българи да бъде сведена до незначително малцинство и по този начин да остави автономната идея без народностна основа, а
на българската държава да отнеме всякакви основания за намеса в нейните вътрешни работи.
Геноцидният план на Високата порта е забелязан
от екзарх Йосиф и обстойно анализиран в неговите изложения до българското правителство още
преди въстанието.
Посланието на историята
Илинденско-Преображенското въстание не е
насочено само срещу османското господство. То
е и мощен протест срещу неправдата на Берлинския диктат от 1878 г., който разпокъса българския
народ. Ръководителите на македоно-одринската
революционна борба неслучайно се обръщат с
меморандуми и апели към великите сили. Тяхната идеология е породена и пропита с ценностите
на европейската цивилизация – зачитане живота,
имота и честта на всеки човек, свободен политически живот, справедливо държавно управление.
Въстанието на българите от Македония и Одринска Тракия през 1903 г. бележи началото на решаващата битка на Европа на нациите срещу Европа
на империите. Една Обединена Европа, видяна
преди сто години от Гоце Делчев като „поле за
културно съревнование на народите”.
Със съкращения
Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров
Източник:"Armymedia.bg''
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От стр. 1

11 август 1877 година:

Решителната битка за Шипка

11 август (23.08. по нов стил) 1877 година е
един от най-драматичните и кървави дни в
българската история. На тази дата се води
решителната битка при връх Шипка, която
предопределя изхода от Руско-турската
война и бъдещето на България.
Турските сили от 27 000 редовна войска и
34 оръдия били предвождани от Сюлейман
паша. Целта на османците е била да преминат
планината и да окажат помощ на обсадения в
Плевен Осман паша. Срещу тази 27 хилядна
армия се е изправил новосформираният
Шипченски отряд, съставен от 7 500 български
опълченци с 27 оръдия. Боевете са започнали
в ранното утро на 9 август и са продължили до
14 август. Два дни след началото е започнало
решителното сражение.
Боят започнал призори на 11 август. Турците
откриват огън по втора и трета опълченски
дружини, но биват неприятно изненадани. През

нощта подпоручик Кисьов с 18 стрелци заема
позиция, която се оказва много сполучлива.
Няколко залпа разгромяват турските стрелци.
През това време артилерийският огън продължава
близо два часа, с което дава възможност
османската пехота да се приближи максимално
до Шипченската отбранителна позиция.
Пехотинците и черкезите нападат с диви викове
и рев към окопите, но както и предишните дни са
посрещнати на нож и с камъни.
Чудото се случва, когато от редиците на трета
дружина майор Челяев запява песента „Шуми
Марица” и изправен със сабя в ръка, без да
обръща внимание на куршумите повежда
българските войни към победата. Този зов за
последен напън дава нови сили на опълченците.
Турците започват финална атака към пеещите
български бойци, които ги посрещат с последните
си снаряди и патрони. По скатовете лежат
труповете на повече от 1380 защитници. В боя се

хвърлят всички, включително и тежко ранените.
Суеверен страх обхваща турците, когато срещу
тях полетяват трупове.
Българските защитниците не трепват дори и в този
момент. Турците спират атаката си, а българските
стрелци с мощно „Ура” ги изтласкват.
Шипка е спасена, а армията на Сюлейман паша не
успява да се съедини с войските на Мехмед Али
паша и да подпомогне Осман паша, отбраняващ
Плевен, и заедно да изтласкат руската Дунавска
армия северно от р. Дунав.
По време на 3-дневните боеве загубите на
Шипченския отряд възлизат на 3100 руски
войници и офицери и 535 български опълченци, а
загубите на противника – на повече от 8200 души.
Турците минават към отбрана, което е повратен
момент във войната за свобода на България и
предначертава бъдещия краен успех.
Източник: vlastta.com

С

лед Освобождението
на България, със заповед от 20 юли 1878
година на руския императорски комисар у нас – княз Александър Дондуков-Корсаков, е
създадена Българската земска войска. Няма друга армия
в света, която да не е позволила нито едно нейно знаме
да бъде пленено в битка и да
бъде изложено във военен музей на друга държава.
1. Битката при Шипка
Въпреки че битката се е
състояла преди официалното създаване на Българската
армия, присъства тук, защото
без нея армия нямаше да има.
За отбраната на Шипченския проход е сформиран така
нареченият Шипченски отряд
– войскова формация с началник, командира на Българското
опълчение генерал-майор Николай Столетов. Той се състои
от 7 500 войници и 27 оръдия.
Решителният и най-тежък
бой започва на 23 август. .
По време на тридневните
боеве загубите на Шипченския отряд възлизат на 3100
руски войници и офицери и
535 български опълченци, а
загубите на противника — на
повече от 8200 души. Турците
минават към отбрана, което е
повратен момент във войната за свобода на България и
предначертава бъдещия краен успех.
2. Битката
при Сливница
Мнозина определят битката при Сливница като бойното
кръщение на младата българска армия. Водена е в района
на град Сливница и село Алдомировци, местностите Три
уши и Мека црев, в периода
17-19 ноември 1885 година.
Съотношението на силите е
приблизително 2:1 в полза на
сърбите, които осъзнават, че
успеят ли да спечелят това
сражение, пътят им към София ще бъде открит. Освен
това Сърбия разполага със
значително повече оръдия от
България – 72 срещу 40. В този
момент въодушевлението на
крал Милан е толкова голямо, че той заявява, че след
седмица ще си пие чая в София. Българската армия обаче

10 от най-успешните битки на българската армия
успява да защити родината си
по един великолепен начин,
което удивлява цяла Европа.
В мъгливата утрин на 17-ти
ноември 1885 година сърбите
предприемат първата си атака
на сливнишката позиция.
Общо за трите дни българските жертви са 1800 убити и
ранени, а сръбските – 2100.
Целта обаче е изпълнена и
в следващите дни българите
обръщат напълно хода на войната и от защитаващи своите позиции преминават в
настъпление. Отрядът на капитан Коста Паница разбива
сръбските войски при Ропот и
Комщица и навлиза в Сърбия,
като с това приключва битката
при Сливница.
3. Битката
при Лозенград
Първото голямо сражение от Балканската война се
свързва с боевете край Лозенград. По план настъпателната
акция трябва да се ръководи от
две български армии – Първа,
командвана от генерал Васил
Кутинчев, Втора, командвана
от генерал Никола Иванов.
Третата армия под командването на Радко Димитриев има
задачата да достигне линията
Татарлар- Каръмза.
Героичната българска войска напълно опровергава надменния маршал Фон дер Голц,
който заявява, че „тази крепост може да бъде превзета
само след 6-месечна обсада,
и то от прусаци“.
Командващият турските войски, Махмуд Мухтар паша,
отчаяно се мъчи с гола сабя в
ръка да спре отстъпващите и
да ги организира за отбрана.
В този момент българските оркестри засвирват „Шуми Марица“ и този паметен боен марш

наелектризира воините да
краен предел. От хиляда крачки те се хвърлят срещу противника на нож, разбиват го и той
побягва панически. Българите
пленяват палатката и личния
багаж на пашата. След боя се
оказва, че няма нито един меден инструмент на военните
музиканти, който да не е пробит от вражески куршум или
шрапнел!
За шест дни 3-та армия прекосява 120 километра през
най-трудно проходимата част
на Странджа, по коларски
пътища и кози пътеки. Изненадващият удар върху десния
фланг на вражеския фронт
е първата голяма победа за
България. В Лозенград са взети ценни трофеи – 58 оръдия,
2 самолета и огромно количество боеприпаси. Генерал Димитриев прибира като символ
на победата златната сабя и
сребърните пищови на Махмуд Мухтар паша. България
дава 532 убити, 1500 ранени,
а Османската империя – 1000
убити и 1000 пленени.
4. Битката при връх
Средногорец
(Родопската Шипка)
Връх Средногорец се намира в сърцето на Родопите, непосредствено до селата Полковник Серафимово и Фатово,
и носи името си в чест на 21-ви
Средногорски полк, воден от
полоковник Владимир Серафимов.
Годината е 1912, а България
трескаво се подготвя за войната, която ще обедини всички
българи в една държава. Докато турците готвят своя ответен удар, българското главно
командване счита за по-добре
да оттегли военните си. Наредено е отстъпление. Сера-

фимов решава да не се подчини на по- висшестоящите и
техните нареждания, обявен
е за бунтовник и отцепник, но
не отстъпва. Срещу него са четите на Явер Паша, 4 пъти поголяма професионална армия
и много по-добре въоръжена.
Българите имат 3 дружини,
съсредоточени край село Аламидере и една хвърчаща чета.
На трети ноември се разгаря
жесток бой. Атаките на противника следват една след друга.
Жени и деца от околните села
носят патрони на изнурените
бойци и помагат на ранените.
Пет противникови щурма са
отбити с много жертви за неприятеля, но той продължава
да напира яростно. В решителния момент средногорци се
разколебават и огъват позицията си. Тогава зад тях изниква
полковник Серафимов с гола
сабя в ръка, на галопиращ
кон, и извиква с гръмовния си
глас: „Срам нямате ли? След
мен, юнаци!“ – прекръства се
и лично повежда своите бойци в решителна контраатака.
Полковата музика на Маестро
Георги Атанасов засвирва
„Шуми Марица окървавена“
и наелектризира войните до
краен предел.
По своя драматизъм и героични подвизи този бой много
напомня величавата Шипченска епопея от 1877 година.
Затова местните хора с любов наричат полесражението
на паметния бой „Родопската
Шипка“!
5. Атаката
на „Дръзки“
След поражението при
Одрин и значителните материални загуби турската армия
изпитвала голяма нужда от
нова техника, боеприпаси и

продоволствие. На 20 ноември
в щаба на флота се получило
сведение, че от Кюстенджа за
Цариград тръгват два египетски кораба с важен товар.
Отряд, състоящ се от флагмана „Летящи“, „Смели“, „Строги“ и „Дръзки“ излязъл през
северния проход на минното
заграждение и при пълна светомаскировка се отправил да
пресече пътя на конвоя. На
32 мили от Варна забелязват
силуета на крайцера „Хамидие“. В първите часове на 21
ноември, отрядът атакува неприятеля. След като останалите пропускат, командирът на
„Дръзки“ , мичман I ранг Георги
Купов, взема самоубийствено решение – приближава се
на 50-100 метра и нарежда
скоростта да бъде намалена,
за да може прицелването да
е по-лесно. Но така българският миноносец е уязвим за
оръдията на турския крайцер.
„Дръзки“ изстрелва торпедото
си и влиза в историята – найуспешната българска морска
атака вече е факт. Торпедото
попада в носовата част на турския кръстосвач и предизвиква взрив, който убива осем
души и ранява около тридесет.
„Дръзки“ опитва да се измъкне
и върху него се изсипва яростта на поразения звяр, който го
обстрелва с тежките си оръдия. Миноносецът е загубил
пара и не може да увеличи
скоростта си, за да избяга. Получава попадение в димовата
тръба, но двигателят му заработва и „Дръзки“ се отдалечава.
Едва по-късно българските моряци разбират, че са се
сражавали с „Хамидие“, а не с
„Меджидие“, както са смятали
първоначално.
(Следва)
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ВЪЛЧАН ВОЙВОДА –
ЛЕГЕНДИ И РЕАЛНОСТИ

Името на Вълчан
войвода
трайно
присъства в народните предания,
хайдушките песни
и иманярския фолклор. Спомене ли
се Странджа планина, веднага възникват асоциации със
съкровищата
на
войводата, скрити
в местните пещери. Митологизираната му фигура се
свързва с подземни
царства, изоставени пещери със златни залежи,
лабиринти и подводни тунели пълни със скъпоценности и дори „жива вода”. В песенния фолклор той
е защитник, спасител, закрилник на бедните и угнетените по време на турското робство. Вълчан е
страшен хайдутин, който отмъщава на злосторниците, морски разбойник и народен герой.
В книгата си „Превъплъщенията на вълкапазител” Драгомир Петров оспорва „историческото
алиби” на Вълчан войвода, поради оскъдните исторически сведения. Авторът поставя под съмнение
съществуването на героя, като твърди, че по време
на турското робство на много места е имало хайдути с името Вълчан, както и други, които се представяли с това име за да открият съкровищата.
Посочени са редица отъждествявания на Вълчан
войвода с дявол, с тракийския цар Орфей, с Язон
и други митични същества, както и редица несъответствия на лица, възпети в народните песни и
предания.
Според изследванията на проф.Тодор Балкански и странджанските краеведи Георги Попаянов,
Горо Горов, Петко Росен, Попстаматов, Иван Бубалов и други, Вълчан войвода е реално съществувала личност. Тези автори посочват като родно
място на войводата Малкотърновски или Лозенградски села, които днес не съществуват или са
в границите на Турция, но със сигурност това е в
Странджа /днес по-голямата част от планината е в
Република Турция/.
Лозенград е основан от българи, които са били
изселени от родните си места и насилствено из-

гонени от турците. Градът е бил известен в миналото като град с четиридесет църкви. Близо до Лозенград /днес Къркларели, Република Турция/ се
намира пещерата Дупница в планината Странджа,
от която извира река Резовска /горното й течение
е границата между България и Турция/. Пещерата
Дупница е едно от любимите места на Вълчан войвода и присъства във всички иманярски карти. Тя
е една от най-дългите пещерни системи в Европа /3200 м/ с три входа, като първият километър
е под река Резовска. Вторият вход е суха пещера
с с два отделни входа, а третият вход е пещерата
Къз. Теренът в пещерата е стръмен, а залата със
скулптурите, изваяни от природата /сватбата, царя
и царицата и др./ оставя без дъх посетителите. От
пещерата, покрай реката и манастира, хайдутите
на Вълчан войвода лесно се спускали до тракийското поле и стигали чак до Мраморно море.
От странджанския песенен фолклор добиваме представа за навиците на Вълчан войвода /”...
всички турци да хванем, парите да им вземем, че
да ги раздадем на нашите братя българи...”/, за неговото либе Лилянка, сестрата на Стоян, на която изпраща три наниза алтъни, според народната
песен и за местата, които посещава - конкретни
механи в Цариград.
Други любими места
на войводата са били
пещерите край Маслен
нос и край Карамлъка /
изворите край Младежко / в Странджа, където
Вълчан е събирал дружината си, която наброявала от 20 до 100 души в
различни периоди, дори
в нея пребивавала за
известно време и негова племенница, според
сведения, събрани от
Иван Бубалов. Авторът
е посочил свидетелства за родословието на
Вълчан войвода, за не-

ца
Страни

на мариана
праматарова

говата биография и
личност.
През 18-19 век
планината Странджа е дом на хайдушките дружини,
които воювали за
свобода и независимост. В нея се
подвизавали
хайдутите на Индже,
Вълчан,
Добри,
Кара Кольо. Според изследователите, Вълчан е син на
Стойчо Вълчанов от
с.Копан, бил е около
тридесетгодишен,
когато след скарване с високопоставен турчин го убил
и избягал в гората да събере дружина. С около 80
души контролирал пътищата из Странджа, Черноморското крайбрежие и реките Ропотамо, Велека
и Реавая, откъдето преминавали турските кервани.
Многократно потеря го е търсила, но пещерите са
го спасявали. Давал е много пари за построяването на църкви, манастири и училища. По сведения
от оригинал на Б.Нейков, Вълчан войвода и Индже
войвода са подготвили т.нар.”Странджанска буна”
при нападението на караевренския спахия Юмер
в Малкотърновско. Това се случило през 18041805 г., когато съгласно таен заговор на българите,
Вълчан е действал като сподвижник на Индже за
провъзгласяването на независимост в Хасекията
и Равногорието. След неуспеха на бунта, Индже
отмъщавал и ограбвал наред, Вълчан войвода се
преместил към Стара планина, а турците опожарили Караеврен.
Безчет легенди има за съкровищата на Вълчан
войвода, скрити в пещерите на Странджа, които са
обект на иманярски набези. Според някои, Вълчан
възнамерявал да ги предложи на руския цар за
освобождаването на България от турско робство
и дори му изпратил пратеник, който обаче не се
върнал. Според други, самият Вълчан е тръгнал
да прави предложение на руския цар и следите му
се изгубват в Румъния. Някои изследователи посочват, че сестрата на Вълчан войвода е била омъжена в Молдова и е възможно да е останал там
до края на живота си. Други твърдят, че войводата
се е завърнал в Лозенградско, доживял дълбока
старост и е починал през 1876 г.
Въпросът: Къде е гроба на Вълчан войвода? –
не е изяснен до днес, но в края на книгата си Иван
Бубалов е препечатил снимка от вестник „Зора”, на
която е фотографиран паметник с надпис: „Паметникът на Вълчан войвода в село Табалси, Болградски район, Молдова”.
А паметник в Странджа над любимата си река
си е направил самият войвода – „Вълчанов мост”
над река Резвая.
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Лунен календар за август 2018 г. от Димитър Стоянов

Откриха огромна
тракийска гробница
край пловдивско село
Екип от археолози попада на
находката, чийто аналог е открит
единствено в римския град
Виминациум в днешна Сърбия
Огромна тракийска гробница откриха български учени в
най-голямата могила на Балканския полуостров - Малтепе
край пловдивското село Маноле. Екип от археолози попада
на находката, чийто аналог е открит единствено в римския
град Виминациум в днешна Сърбия.
Монументална императорска гробница от Римската епоха
откриха археолози до Пловдив. Тя е с размери 7 на 7 метра.
Мащабната находка е на метри от върха на най-голямата
могила в България край село Маноле. Проучванията там
започнаха преди две години.
Гробницата, която е изключително голяма находка, е с размери 7 на 7 метра. Благодарение на електротомографски
изследвания учените са успели да установят и дълбочината
на гробницата - тя е над 5 метра.
„Ние сме още в самото начало. Намираме се на 5 метра
дълбочина от върха на могилата и на практика сме разкрили покрива на гробницата, който частично е разрушен от
вторични иманярски изкопи, но според нашите изследвания,
в дълбочина имаме да проучваме още около 4,55 метра,
докато достигнем същинската гробна камера. Тоест найвероятно гробницата е била висока около 5 метра. Според
мен тя е на тракийски владетел, който е управлявал в средата на III век сл. Хр., по време на така наречените римски
императори, когато властта в Римската империя се взима
от хора, които нямат потекло и нищо общо с властта. Найхарактерният показател, че самата гробница най-вероятно
е свързана с някой от тракийските владетели, е нейното
разположение в могила“, съобщи доц. Костадин Кисьов археолог и директор на Регионалния археологически музей
- Пловдив, пред БНТ.
Около гробницата са открити няколко бронзови монети, както и керамика. „Всъщност датировката се определя не само
от начина на изграждане и материалите, които са използвани, тъй като пак казвам, ние сме на самия покрив, а се
определя и от петте монети и от керамиката, която откриваме разхвърляна около гробницата - това е част от ритуала.
Монетите са бронзови и са именно от средата на III век“,
уточни доц. Кисьов.

Биодинамична характеристика на август 2018 г.
Нов месец с нови надежди за
по- нормални климатични условия.Очакванията са изпълними
и от по-нормалната динамичноскт на планетите. Единствено
Меркурии, който след огнения
Лъв се „разхожда „ за няколко
дни до Рака на края отново се
завръща в Лъва.
Подобна е и разходката на
Марс от Телеца до Стрелец и
отново обратно. Всичко това ни
подсказва за промени, особено
около 3, 4 и 7, 8 август - силни
ветрове до бури.
От останалите планети повече спокойствие и типлина. Сатурн и Плутон в топлия СТРЕЛЕЦ и Уран в Овен.
Нормални за август дни ще
имаме от 8 до края на месеца,
особено до 23.
Периодът на Възходяща
Луна използваме за прибиране
и преработване на получената
от градината реколта. Довършваме несвършеното до края
на месеца при същия период на

Луната от 23 до 30. Времето е
достатъчно. Това е и времето,
когато на освободените лехи засяваме нови култури за различни нужди.
Периодът но Низходяща
Луна от 10 до 23 е подходящ за
прибиране на кореноплодните.
Тук сега засаждаме готовия разсад от зелето.
Важни моменти от месеца
не липсват - на първо място
слънчевото затъмнение от 11
август с максимум в 12,47 ч.
Часовеге преди и след този момент рязко променят импулсите
и тяхното влияние в градината.
Особен и много важен е 21 август. Това е точното време за засаждане на нови коренчета на
ягоди - попълване на старата
леха и создаване на нова. Времето е малко, но при предварителна подготовка ще успеем.
Не разчитайте на импупсите от
Лъв около 13, те са много слаби
- подтиснати са от Перигея на
10 август. Какво имам предвид

- Подготовка на почвата /около
4 и 12/ подхранване и подготовка на новите корени, опъване
на найлона а на 21 само садим
и поливаме. Ще имаме чудесни нови ягоди за пролетта през
сладващата година.
Присаждане на спяща пъпка
- околиране точното време за
добър резултат 4 и 5 до обяд.
Предварително поливаме при
засушаване, остър нож и динамична работа., може и упражнения с върбови клонки. Резервен
вариант е единствено 22 и 23 до
обяд.
През месеца успешно събираме семена за новата земеделска година - точното време
е Възходяща Луна и съзвездие
според растението.
Достатъчно са и дните за
работа с компоста. Внимание
и към двата момента - начало
на есенното подхранване. и да
подготвим новата купчина за
пролет 2019 год.
Успех на всички!
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Марин Дринов

Марин Стоянов Дринов е роден в Панагюрище.
Завършва взаимното и класното училище в родният
си град. Негови учители са Ат. Чолаков, С. Радулов,
Ю. Ненов. През 1855-58 е подучител във взаимното
училище заедно с Н. Бончев. От 1 септември 1858 до март 1861 живее
в Южнославянски пансион в Киев и посещава философския клас
на Семинарията. Следва в Историко-филологическия факултет на
Московския университет (1861-65).
Като домашен учител в семейството на княз Голицин (1865- 70) пътува и
живее в Австро-Унгария, Франция, Италия и Швейцария, където изучава
исторически архиви и събира материали за българската история. През
1869 взема участие в основаването на Българското книжовно дружество
в Бранла и е избран за негов председател.
През 1872 защищава магистърска дисертация в Московския
университет на тема «Заселение Балканского полуострова славянами».
На следващата година е назначен за доцент по славянознание в
Харковския университет. През 1876 защищава докторска дисертация
«Южные славяне и Византия в X веке» и става професор.
През Освободителната война е вицегубернатор на София (1877-78),
а в привременното правителство - управляващ (министър) Отдела на
народното просвещение (1878-79). До края на живота си е професор
в Харковския университет (1876-1906). Действителен член на БКД (дн.
БАН) от 1869, почетен чл. от 1898. Умира в Харков.
Основните научни трудове на Дринов са по българска история. Но той
има трайни интереси и в областта на българския език, литература,
етнография и фолклор. Още през 1869 публикува «Писмо до
българските читалища», в което начертава широка програма за
изучаване езика, народното творчество, литературата и миналото на
българския народ. Дринов проявява голямо научно усърдие, трудовете
му са основани върху грижливо проучване на изворите.
Той спира вниманието си върху важни литературно-исторически
въпроси: началото на българското литературно възраждане («Отец
Паисий, неговото време, неговата история и учениците му», 1871;
«Още няколко бележки за Паисия и неговата история», 1886; «Няколко
забравени списания на Софрония Врачанското», 1884), българската
литература в началото на XIX в. (Теодосий Синаитски, Й. Кърчовски,
К. Пейчинович, Ат. Нешкович) старобългарската литература (Кирил
и Методий и техните ученици, делото на Евтимий Търновски, бълг.
печатари през XVI в.), издирване и изследване на старобългарски
паметници (летописни разкази и бележки, грамоти и др.).
Дринов събира и обнародва народни песни, пише няколко етнографски
и фолклорни проучвания, сътрудничи на вестниците «Време»,
«Македония», «Дунавска зора», на списание «Периодическо списание»
и др. В някои свои публикации се подписва Божков (името на неговия
род).
Дринов има големи заслуги за издигане на българската историческа
и филологическа наука на високо равнище, развива голяма
организационно-научна и просветна дейност. Неговото научно дело
получава висока оценка в Русия и другите славянски страни.
Професор Марин Дринов е един от първите български историографи,
съосновател на Българската академия на науките (тогава Българското
книжовно дружество). С появата си в областта на българската
историография, Марин Дринов внася революционна промяна в
развитието на тази наука. Марин Дринов е патриарх на българската
историография. Той е първият българин, добил специално
образование по славистика, езикознание, етнография и история в руски
университет, под ръководството на едни от най-видните тогавашни
руски учени. Познанията на класическите езици- гръцки и латински,
му отварят достъп към историческите извори, които той може да
използва направо в техните първообрази, а познанието на основните
западноевропейски езици го улеснява в използването на богата
специализирана литература. Той си изработва здрави методи на научно
– изследователска работа и установява своите строго определени
интереси.
Документалното наследство на големия учен и достоен българин
Марин Стоянов Дринов,който отразява научната, публицистичната и
преподавателската му работа за периода 1877-1881г. Документалните
материали са систематизирани в две части: първа включва ръкописното
творческо наследство на Марин Дринов, а втората документални
материали,свързани с живота на Марин Дринов и с обществено политическата му дейност в България за периода от 1877-1879,1881г.
По-голяма част от ръкописното му наследство, свързано
с научноизследователската, преподавателската и
научнопопуляризаторската му дейност, имат характер на работни
материали. Това са преди всичко чернови в незавършен вид. За някои
от тях научаваме от неговата преписка-напремер: за работата си върху
Теодосий Търновски, патриарх Евтимий и др.; също и редакционния
комитет на “Българско отечество” /с представители Константин
Величков, Иван Вазов и др./ още 1897 г. възлага на Дринов следните
монографии “Населението на Балканския полуостров /преди идването
на славяните/”, “Християнството в България до покръщението на
българите. Покръщението на българите и основаването на българската
църква” и “Бялгария под турско иго. Възрождение и освобождение”.
Много от неговите лекции, научни съобщения и доклади са
незавършени не само поради много лични, служебни и обществени
ангажименти, но и поради лошото м у здравословно състояние.
След внезапната смърт на Марин Дринов по негово желание
ръкописното му наследство и цялата му лична библиотека са подарени
на Народната библиотека в София. По страниците на някои книги и
описания той е правил свои бележки, поставял е въпроси, нанасял е
поправки. Всичко това ги прави особено ценни за неговата творческа
биография. През 1909 г. и тленните му останки са пренесени в
България.

Господарят навярно знае, че
Дринов има между друго и тая
заслуга, че по негово настояване
се избра за столица на България
София, като средище на целия
Балкански полуостров.
Иван Шишманов към българския княз Фердинанд

(За неизвестното
документално наследство на проф.
Марин Дринов)
ПИСМО ОТ ПРОФ. М. ДРИНОВ ДО ХРИСТО
СТОЯНОВ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ КАТО
СЪВЕТНИК ПО ДЪРЖАВНИТЕ РАБОТИ
ПРИ СВИЩОВСКОТО ГУБЕРНАТОРСТВО
И С ПОКАНА ДА ПРИЕМЕ ДЛЪЖНОСТТА
СЪВЕТНИК ПО НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА В
НОВАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ СОФИЯ
С. БОГОТ, 12 ДЕКЕМВРИ 1877 Г.
Любезни Стоянов!(1)
Благовествую тебе радость велию!
Отваря се Софийский санджак, Орханийската и Златишка кази са вече в
ръцете ни; има надежда, че скоро щат се
отърват и другите. За софийски губернатор
се назначава агентът на Словенский
комитет Алабин(2), человек, който, до
колкото могох да го разбера, подава
добри надежди. За вицегубернатор тука
щат мене, само за два-три месеца, доде
се тури редът. Ти знаеш, как гледам аз
на София, та недей се чуди, че поемам на себе тая длъжност. Най-голямата ми грижа
ще да е, да се приберат в София колкото е възможно повече и по-скоро добри деятеле.
Захващам от тебе и с настоящото си ида да те питам, пристаяш ли да станеш за сега
„Съветник по казенным делам“ в бъдащата, ако е рекъл Господ, българска столица? Ако
пристаяш, отговори незабавно, по телеграфът, та да ти пратим официална калеска. След
една неделя ние с Алабина търгаме за Орхание, та е желателно до тогава да ми стигне
отговорът ти. Преводваче трябват пет-шест души, - потърси из Свищов и, ако намериш, яви
ми незабавно.
Твой М. Дринов
Тука се очаква Мелетий(3), който, може би, ще търгне с нас наедно за в Орхание и понататък. Зная, че вие сте скарани с него, но в тая кавга не сте виновати - нито той, нито
ти, - турците направиха да се смразите. Заедно с турците нека изчезне и вашата омраза.
Мелетий ще замине през Свищов, - постарай се да се видиш с него, та да се разговорите
добре за софийските работи.
ЦДА, ф 111 К, оп. 1, а. е. 1324, л. 1-2. Оригинал. Ръкопис.

ПИСМО ОТ ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ ДО СТРАШИМИР ДОБРОВИЧ, НАЧАЛНИК НА
ТАЙНАТА КАНЦЕЛАРИЯ НА КНЯЗ ФЕРДИНАНД, ЗА ЗАСЛУГИТЕ НА ПРОФ. М. ДРИНОВ ЗА
ИЗБИРАНЕТО НА СОФИЯ ЗА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ, 1 АПРИЛ 1906 Г.
Любезний Добрович,(19)
Пращам ти исканата скица за телеграма.
Идеята на Господаря, да се изпрати специална депутация от Негово име и името на
народа, е отлична. Само едно не се знае, кога ще стане погребението. Телеграфирах до
ректора на Университета да ми съобщи.
Господарят навярно знае, че Дринов има между друго и тая заслуга, че по негово
настояване се избра за столица на България София, като средище на целия Балк[ански]
полуостров.
Ето защо мисля, че и Кметството трябва по някакъв начин да засвидетелствува своето
съболезнование.
Във всеки случай; ако за бивши министри държавата прави всичко, за да даде на
погребението им характер на народен траур - Дринов заслужава най-много тая чест и като
частна личност и като човек на науката и като глобок патриот.
Твой предан
Ив. Шишманов(20)
ЦДА, ф. 3 К, оп. 8, а. е. 829, л. 17-18. Оригинал. Ръкопис.

Подготви за печат Атанас Панчев, магистър по
"Културно-историческо наследство"
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Това потвърждава работната
хипотеза на проф. Петко Димитров, че някогашното сладководно езеро е било много под морското равнище, измерено спрямо
световния океан. “Следите от
Черноморската Атлантида трябва да се търсят не само по море,
а и на сушата”, категоричен е
ученият. Първата научна експедиция стартира на 1 юли 1985 г. с
руската подводна лодка “Аргус”.
Ето какво споделя професорът: Хипотезата за потопа
се избистри през 1984 г., когато
аз участвах в големия международен проект „Атлантида“.
Поканиха ме руснаците заедно с
моя екип от 4-ма души. Работихме в Средиземно море и Атлантика и по-конкретно на подводна
верига „Подковата“ край Испания, Португалия и Мароко.
Предполагахме, че долу има
обекти, създадени от човешка
ръка. Имах многобройни спускове с руската подводна лодка
„Аргус“ на 130 метра дълбочина. След като се прибрахме насам, предложих да се спуснем
и на дъното на Черно море.
Руски колега ми предложи
„Седни и напиши един проект“.
Аз започнах работа и в последния ден на 1984 г. на Нова година ми се обади и ми каза,
че проектът е приет и за 1985
г. ми отпускат „Аргус“ и кораба „Рифт“ да работи под мое
ръководство в Черно море.
“На 16 юли осъществихме спуск
в палеоруслото на река Провадийска, която се е вливала в
тогавашното сладководно езеро
Черно море, прекосявайки целия
шелф. Там, на старите брегове,
аз попаднах на едни очертания
на дупки на около 95 метра –
това бяха два реда, подредени
симетрично. Беше ясно, че става въпрос за дело на човешка
ръка. След това по-навътре вече
от старите брегове, на около
300-400 метра по-навътре, попаднах и на т.нар. чиния на Ной.
Учените попадат на стар пристан и некропол, намиращи се на
дъното на морето, там където някога е бил брега на езерото.
Проф. Петко Димитров разказва още: ”Много хора ме
питаха за тая чиния – и журналисти,
и
изследователи,
питаха ме кое ме е водило
да я открия, аз казах: „Водеше ме Божията ръка”.
Предполагам, че той е живял
именно тук и че корабът или
Ноевият ковчег се намира погребан под дебел слой пясък по
нашето крайбрежие. И че раят
на Земята е бил именно тук.”
Дясната ръка на професора е
един от най-прочутите дълбоководни изследователи – д-р. Ба-

Ценна находка се намира в България, на
дъното на Черно море и е открита през 1985 г.
лард. Ето обаче какво си спомня П. Димитров: ”Д-р Балард си
тръгна, жестоко обиден от моите
и нашите опоненти в България.
Те бяха много жестоко настроени против потопа в Черно море.”
Директорът на Националния
исторически музей Божидар Димитров коментира така: „Робърд
Балард не правеше археологически експедиции. На неговия
кораб имаше екип от 30 отлични
специалисти геолози, по нефт и
газ, но нито един археолог. Балард проучваше за газ и нефт,
без да плати таксата за проучване. А един периметър от няколко мили, мисля, че струва 1415 милиона долара. А Балард,
плащайки един милион уж за
археологически разкопки, си проучваше за газ и нефт десетки периметри, без да си плати нищо.
Нито имаше разрешение от
българското правителство, нито
от Археологическия институт и
музей към БАН. Аз не го изгоних,
нямам тия правомощия. Просто
писах, че е нарушил законите и
какво прави действителност. И
той отиде в Турция, опита се да
изиграе същия номер, че търси
Ноевия ковчег, който никога не е
потъвал, че да бъде търсен. Турците го изгониха не след 2 години, както аз, а след две седмици.
Тогава турските вестници писаха: „Турският Божидар Димитров
изгони Балард за две седмици”.
И така, основната версия, която е подкрепена от гореспоменатите експедиции е, че древната
цивилизация на кимерийците,
развила се по бреговете до Варна, е в основата на шумерската
култура на Изток след библейския потоп, настъпил около 8000
г. пр. н. е.
Населението, което остава по
нашите земи, пък е в основата
на създаването на тракийската
култура. Хипотезата е на проф.
Петко Димитров, ръководител на
“Морска геология и археология”
в Института по океанология към
БАН във Варна и известния американски учен Уилям Райън от
лабораторията “Ламон Дохърти”
на Колумбийския университет.
Двамата са подкрепени от
друг учен – Уолтър Питман.
Тримата са убедени, че библейският потоп всъщност е бил в
Черно море. Проф. Димитров доразработва идеята в книгата си
“Черно море – Потопът и древните митове”.
Твърденията на учените са
на базата на сравнителен анализ на неолитните находки, открити край Варна и Дуранкулак,
както и от подводните проучвания в устието на Провадийската
река. Там бяха открити потънали праисторически селища.

Тези данни говорят, че по нашите брегове се е намирала люлката на цивилизацията, която
е колонизирала през неолита
европейската част на Средиземноморието и е излязла до бреговете на Атлантическия океан.
Данните са от сравнителен анализ на открити следи и находки
по нашите земи и по бреговете
на Португалия. Те свидетелстват,
че преселението е осъществено
по море с огромни салове и кораби.
Наскоро и варненски инженери, които работят съвместно с
археолози, излязоха с позиция,
че Първата цивилизация се родила край Варна. Металографските анализи показали, че тук
са изработени първите сечива,
които са извадили човека от пещерното му битие. Намерените
оръдия на труда предхождат със
столетия египетските и близкоизточните, смятат инженерите и
археолозите, които с доказателствата си оборват отдавна наложените теории за произхода на
цивилизацията.
Това се подкрепя и от прословутата “чиния на Ной”, която
проф. Петко Димитров открива
при експедиция в Черно море на
6 юли 1985 година. Най-ценни са
откритите по нея 27 писмени знаци, които според специалистите
може да се окажат най-древната
писменост на човечеството.
Съпоставка с писмените находки
на шумерите показва сходството
и близостта между двете цивилизации.
Учените изследвали и златните находки от Варненския халколитен некропол, открит през
1972 г. край Варненското езеро.
Това злато ПРЕДХОЖДА с близо
3000 години египетските пирамиди и е белег на най-ранната цивилизация, развивана по нашите
земи.
Металографски анализи и тук
доказват идентичността на златните съкровища от Североизточна България със суровините и
помощните материали, с които
са създадени. А от всичко това
следва, че и първата металообработка в света се е състояла
по нашите земи, е заключението
на специалистите.
Друг знаков за световната и
европейската история район у
нас е Големият остров — Дуранкулак, известен сред специалистите като “Европейската Троя” и
“Езерният град”, Там са открити:
–
находки
от
палеолита (над 100 века пр.Хр.)
– селищата на първото найдревно културно, уседнало, земеделско и занаятчийско население в Европа (54 век пр.Хр.)
– първите каменни граде-
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жи в Европа (51 век пр.Хр.)
–
най-старото
обработено
злато в света (50 век пр.Хр.)
– първи наченки на писмени знаци в човешката история (50-48 век пр.Хр.) предвестник на праисторическата Дунавска протописменост
– най-ранните форми на
парично-разменни
ценности
(50-48
век
пр.Хр.)
– тук е идентифицирана е найстара фаза (начало 55-54 век
пр.Хр.), наречена Блатница, по
древното име на днешното село
Дуранкулак, на европейската
неолитна култура Хаманджия
Във варненското езеро е открит
комплекс от селища, още в началото на века от братя Шкорпил.
Те са унищожени абсолютно целенасочено при “драгиране за
строителни работи в езерото”.
Северните плитчини на Черно
море бяха изследвани подробно
и от американски военни експедиции веднага след идването на
“демокрацията”.
Множеството извадени археологически находки, снимките на
дъното сканирано със специален
ехосаундер, проникващ в дълбочина в грунта на които се виждат
квадратни и правоъгълни основи
на постройки и всички останали
данни бяха засекретени. Но и
без тях всяка логика и очевидни
факти които не могат да се прикрият ни разкриват истината. Например сероводорода изпълващ
по – дълбоките части на нашето
море е резултат от гниенето на
удавената природа – растения,
хора и животни населявали някога Едема.
Бреговете на Босфора пасват
идеално един в друг като пъзел,
показвайки къде е бил разломът.
Районът е сеизмично активен
и се намира в непосредствена
близост до границата между две
тектонски плочи – Евроазиатската и Африканската. Водата е достигала до ниските части на Стара планина, където могат да се
видят вкаменелости на морски
миди и следи от древни пристанища.
В земите на днешна България, южна Украйна и Крим (Стара велика и Дунавска България)
пощадените от Божия гняв праведници поставят началото на
новата цивилизация. Този Богоизбран род произлиза от нашия

праотец Ной. Едно от главните
доказателства за това, че ние,
българите, сме техни преки наследници е един стар документ
от IV-ти век наречен “анонимен
римски хронограф”, който се
съхранява във библиотеката на
Ватикана. През 354-та година
там е записано “ ZIEZI EX QUO
VULGARES “ – ЗИЕЗИ, ОТ КОЙТО ПРОИЗЛИЗАТ БЪЛГАРИТЕ.
Зиези е наш баща и внук на праотеца Ной.
СПРАВКА:

Според легендите плаващият
ковчег, в който Ной спасил по един
екземпляр от всички живи твари
на земята при големия потоп, е
бил огромен, приличащ на днешните лайнери за далечни плавания.
Оказва се обаче, че това не е така.
Древен клинопис от Вавилон доказва, че Ноевият ковчег е бил тръстиков сал с кръгла форма, пише
английският вестник “Гардиън”.
Това откритие е можело да се узнае още през 40-те години на миналия век. Но тогава историкътлюбител Леонард Симънс, открил
глинени плочки с инструкции за
построяването на сала на възраст
около 3700 години, не им дал гласност.
Симънс завещал плочките на
сина си Дъглас. И добре, че той
запознал с откритието на баща
му експерта от Британския музей
Ървинг Финкел.
Когато Финкел разчел надписа, останал като гръмнат.
Древните плочките са първото и засега единствено писмето доказателство, което описва формата на Ноевия ковчег.
Финкел превел 60 реда клинопис, в
който се съдържат наставленията на Бог към шумерския цар Атрахасис, смятан за праобраз на Ной.
Върху плочките пише как Господ
повелява преди Потопа да бъде
построен плавателен съд с кръгла форма, на който дължината и
ширината му да бъдат еднакви.
Указва се съдът да е от тръстика
и палмови влакна, споени със смола
за непромокаемост
Точното местонахождение на
находката не се знае с точност.
Самият проф. Петко Димитров все
още търси мястото, където е открил артефакта. Поради липсата
на апаратура преди 24 години това
е много трудна задача. Този път
ученият е въоръжен със съвременна техника, а на помощ пристигна
световният експерт Бил Райън
от Колумбийския университет.
Най-старото население, обитавало земите около Черно море, са
кимерийците. След потопа хора са
бягали и панически, и постепенно.
По 10 – 12 сантиметра на ден се е
повишавало нивото. Потопът спира до изравняване на Черно море с
Мраморно море.

СЪОБЩЕНИЕ

На 21 юли 2018 година в залата на асоциацията на
индустриалния капитал в България в София, ул. "Тракия" 15, беше основано Сдружение с нестопанска цел
за осъществяване на дейност в частна полза „Камара
на създатели на зелен транспорт в България”, което
е добър пример за обединяване на усилията на творческата инженерно-техническа интелигенция за опазване
на чистотата на въздуха и прекрасната природа на България, с цел съхраняване на доброто здравословно състояние на българския народ и подготовка, осигуряване с технологии и материали и реализиране на
Издателска къща
наличния опит и потенциал за екологосъобразен
„Новата цивилизация” ЕООД,
транспорт в България. Беше приет устав с предСофия
мет и дейност, цели и средства за тяхното постигаПърва Инвестиционна Банка
не и изисквания за членство, права и задължения.
АД, гр. София
Камарата се създава като непартийно, доброIBAN:
волно, независимо сдружение на обществени наBG13FINV91501016554266
чала на дееспособни физически лица и на юриBIC KOD: FINVBGSF
дически лица за обществено полезна дейност в
Отдел Разпространение
частна полза и е със седалище в гр= София 1138,
и абонамент: 0888 69 33 59
кв. Горубляне, ул. "Лазар Плачков" 10 и адрес за
Атанас Ралчев Панчев
кореспонденция: 1784 София, ж.к „Младост 1” бл.
(за пощенски услуги)
54 А, вх .1, ет.4, ап. 12.

Уведомяваме читателите, че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.

спорно!
Но ако е вярно?!
Сензационна находка се
намира в банков сейф във
Варна. Вместо да се проучи
и да привлича туристи, този
феноменален артефакт стои
прашен и забравен.
Открива я Петко Димитров
на 15 юли 1985 г. на около 93
метра дълбочина и на 65 километра навътре в морето от
Варна. Диаметър 40 см. Височина 10 см, отдолу е със
седло. Става въпрос за много
фина изработка. Много симетрична. Предполага се, че не е
от глина, а от пясъчник.

Ценна находка, открита през 1985 г., се
намира в България, на дъното на Черно море
Откритите писмени знаци
върху нея са стара писменост,
предполагаемо съществувала
до потопа и се среща в шумерската, египетската, индийската и гръцката писменост.
Израелци са направили
оферта на проф. Петко Димитров да купят находката за 60
000 долара. „Разбира се, че
отказах. Това е безценна находка“, уточни изследователят. Става въпрос за така наречената чиния на Ной.

Древната история на България започва от времената на
потопа – преди около 7500 г.
Богоизбраният народ е живял
там, където сега се намира
огромната северна плитчина
на Черно море, както и Азовско море. Той е населявал
плодородните
територии,
разположени около голямо
сладководно езеро, където
днес морето рязко става подълбоко.
Земите са били напоява-

ни от пълноводните Дунав,
Днепър, Днестър и Дон и са
наричани в Библията Едем.
Следите на старата цивилизация лежат по дъното на Черно
море и Варненския залив.
Проф. Петко Димитров,
ръководител на две експедиции по нашия шелф, обяви, че
преди 8000 г. старите брегове на Черно море са били на
сушата и на 60 км източно от
Варна, където са живели прадедите ни.

Оттогава датира мегаприливът
на
океанските
води през Босфора в найголямото сладководно езеро.
Нахлуването е със силата на
200 Ниагарски водопада, припомни своята теза проф. Уилям Райън от Колумбийския
университет, който е за втори
път в България и участва в експедицията.
През 2011 г. с научноизследователския кораб “Академик”
учените успели да пробият
пясъка, запечатан от тинята,
нахлула с мощния поток от
световния океан.
На стр. 7

СЪОБЩЕНИЕ
От 07. до 12. август 2018 г. в Бургас, в Морската градина,
ще се проведе Четвъртото издание на изложението "С
книга на плажа".
Издателска къща "Новата цивилизация" кани читателите
си, които по това време са на море, да посетят нашия
щанд №5 (намира се в експоцентър "Флора", в Морската
градина в гр. Бургас).
В края на изложението ще бъдат представени бургаски
поети и писатели.
На 12 август от 17.00 ч. ще се потопим в поезия и музика
в испански ритми, благодарение на участието на тенора
Георги Икономов.
Вход свободен
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Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници “Хеликон”, “Сиела”, “Колхида”,
“Бард”, “Белканто”, “Нанси”, "Паола", “Букспойнт”, "Български книжици", “Нова епоха”,
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kvantov-prehod.org и да бъдат доставени с куриер на посочен от вас адрес.

