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Подписването на Ньойския договор 
и последиците за България

1 ноември - Ден на 
народните будители 

Посветен	e	на	делото	на	книжовниците,	просветителите,	бор-
ците	за	национално	освобождение.	Тези,	които	са	съхранили	
духовните	ценности	и	морал	на	българската	нация	през	веко-
вете.	Сред	тях	са	имената	на:	Йоасаф	Бдински,	Григорий	Цам-
блак,	Константин	Костенечки,	Владислав	Граматик,	поп	Пейо,	
Матей	 Граматик,	 св.	Иван	Рилски,	Неофит	Бозвели,	 братята	
Димитър	и	Константин	Миладинови,	Георги	Стойков	Раковски,	
Васил	 Левски,	 Христо	 Ботев,	 Иван	 Вазов,	 Стефан	 Караджа,	
Хаджи	 Димитър,	 Любен	 Каравелов,	 Добри	 Чинтулов	 и	 още	
стотици	радетели	за	народна	свяст	и	българско	самосъзнание.	
За	първи	път	Денят	на	народните	будители	се	чества	през	1909	
г.	в	Пловдив.	От	1	ноември	1923	г.	с	указ	на	цар	Борис	Трети	е	
обявен	за	общонационален	празник	в	памет	на	заслужилите	
българи.	През	1945	г.	празникът	е	забранен.	Честването	му	се	
възстановява	едва	през	1992	г.	от	Народното	събрание,	когато	
е	обявен	официално	за	Ден	на	народните	будители	и	неучебен	
ден	за	всички	училища	в	страната.		

Демонстрация срещу Ньойския договор, 1929 година Границите на България след подписването на Ньойския договор

1965: България през 
очите на един немски 
турист (спомени от 
един забравен албум)
Вижте уникалните архивни 
снимки на едни от най-
известните кътчета в 
България

“Приносът на проф. 
Марин Дринов 
за избора на гр. 
София за столица на 
България”,  доклад	на	Атанас	Панчев,	
изнесен	на	Международна	научна	конференция	
“Проф.	Марин	Стоянов	Дринов	-	учен,	общественик,	
държавник”,		19-20.10.2018	г.,	гр.	Панагюрище

J.P. Morgan има 
дата за следващата 
финансова криза: 
2020
В	момента	изглежда,	че	политиците	нямат	
необходимото	парично	и	фискално	пространство,	
за	да	извадят	икономиките	от	рецесията
Николай	Киров	
Източник:	Thinkstock/Guliver
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В	 края	 на	 Първата	 световна	 война,	 българската	
държава	има	нещастието	да	е	от	страната	на	загубили-
те	най-големия	дотогава	световен	конфликт.	Тя,	както	
и	останалите	съюзници	от	Централните	сили,	е	прину-
дена	да	моли	за	мир.	Така	на	27	ноември	1919	година	
се	подписва	безспорно	една	от	най-пагубните	спогодби	
в	цялата	българска	история,	а	именно	–	Ньойският	до-
говор.	Всички	въпроси	относно	бъдещите	взаимоотно-
шения	между	победители	и	победени	 се	 уреждат	на	
Парижката	мирна	конференция	(открита	на	18	януари	
1919	година).

Българската	делегация	е	в	състав	Те-
одор	Теодоров	–	министър-председател	
и	министър	на	външните	работи	и	изпо-
веданията,	 ръководител	 на	 делегация-
та,	Венелин	 Ганев	 –	министър	 на	 пра-
восъдието,	Янко	Сакъзов	–	министър	на	
търговията,	 промишлеността	 и	 труда,	
Александър	Стамболийски	 –	 министър	
на	обществените	сгради,	Михаил	К.	Са-
рафов	–	бивш	министър.	Заедно	с	 тях	
са	редица	вещи	лица	и	секретари,	които	
оказват	помощ.	Сред	 тях	 се	отличават	
имената	на	Иван	Евстратиев	Гешов,	на-
чалникът	на	Генералния	щаб	ген.	Иван	
Луков,	 посланикът	 в	САЩ	Стефан	Па-
наретов,	депутатът	от	комунистическата	
партия	Никола	Сакаров,	Димитър	Михалчев.

Впечатление	 прави	 и	 присъствието	 на	 Надежда	
Станчова,	дъщеря	на	българския	дипломат	Димитър	
Станчов,	чието	семейство	поддържа	добри	контакти	с	
общественици	от	Франция	и	Великобритания.	Както	се	
вижда,	това	са	някои	от	най-подготвените	и	способни	
български	държавници,	дипломати	и	политици.

Техните	умения	обаче	скоро	се	оказват	от	малко	зна-
чение.	Обстановката	по	посрещането	на	делегацията	
сякаш	загатва	бъдещия	диктат.	Тя	пристига	в	Париж	на	
26	юли	1919	година.	Членовете	ѝ	са	настанени	в	хотел	
„Мадридски	замък“,	в	предградието	Ньой	и	поставени	
под	полицейски	надзор.	Контактите	им	с	външни	лица	
не	могат	да	станат	без	зоркия	надзор	на	органите	на	
реда.	Това	значително	ограничава	способността	на	де-
легацията	да	провежда	преки	контакти,	чрез	които	да	
търси	разбиране	за	своите	интереси.

В	предварителните	заседания	на	комисията,	която	
се	занимава	с	българския	въпрос	става	ясно,	че	стра-
ната	ще	пострада	изключително	сериозно	заради	уча-
стието	си	във	войната.	Мерките,	които	Великите	сили	
вземат	се	оказват	твърде	крайни.	Самият	президент	на	
САЩ	–	Удроу	Уилсън,	отявлено	им	се	противопоставя	
и	заявява,	че	подобно	решение	на	проблема	би	дове-
ло	само	и	единствено	до	втора	световна	война	(така	и	
става	през	1939	година).

Портрет	на	Удроу	Уилсън,	худ.	Станислав	Рембски,	
1945	година.	

По	време	на	обсъжданията	България	получава	из-
вестна	 подкрепа	 срещу	 някои	 прекомерни	 искания	
на	нейните	балкански	съседи.	Това	става	най-вече	от	
страна	на	САЩ	и	Италия.	Така	например	още	на	21	
юли,	на	заседание	на	комисията	за	границите	е	про-
четен	доклад,	 в	 който	е	 изразена	американската	 по-
зиция:	 „Американската	делегация	смята,	 че	ще	бъде	
нецелесъобразно	да	се	наложи	на	една	нация	с	цел	тя	
да	бъде	наказана	загубата	на	територия,	върху	която	
тя	има	справедливи	етнически	и	икономически	претен-
ции“.

Въпреки	множество	подобни	заявления,	делегация-
та	на	САЩ	трябва	да	се	съобразява	с	мнението	на	сво-
ите	съюзници	от	Антантата	и	в	крайна	сметка	успява	
единствено	да	ограничи	в	известна	степен	претенци-
ите	на	българските	съседи,	без	да	проявява	упоритост	
в	преговорите	със	своите	съюзници.	От	друга	страна	
италианското	застъпване	е	провокирано	от	засилване-
то	на	Гърция	и	лесно	е	преодоляно	от	англо-френския	
блок	чрез	отстъпки.

Проектодоговорът,	изготвен	изцяло	от	победители-
те,	е	представен	на	българската	делегация	на	19	сеп-
тември,	когато	под	охрана	нейните	членове	са	съпро-
водени	 до	 Министерството	 на	 външните	 работи	 на	
Франция.	Даден	е	срок	от	25	дни	за	запознаване	с	тек-
ста	и	евентуално	изказване	на	възражения.	Искането	
на	българските	представители	този	срок	да	се	удължи	
на	два	месеца	не	е	уважено.

Клаузите	предизвикат	реакция	на	българските	пред-
ставители.	 Делегацията	 изразява	 несъгласието	 си	 с	
откъсването	 на	Южна	 Добруджа,	 Западните	 покрай-
нини	и	Западна	Тракия.	По	отношение	на	Македония	

тя	 предлага	 населението	 само	 да	 определи	 съдбата	
си	 чрез	 провеждане	 на	 допитване	 на	 населението.	
Възражения	се	изказват	и	по	отношение	непосилните	
за	България	репарации	и	останалите	финансови	теже-
сти.

„Мадридският	замък“	
На	 3	 ноември	 е	 изпратен	 отговор	 на	 българските	

възражения,	а	заедно	с	това	и	окончателният	текст	на	
договора.	 Българските	 претенции	 са	 отхвърлени	 и	 е	
даден	срок	от	десет	дни	за	положителен	или	отрица-

телен	отговор.	Възможността	за	отказ	от	
страна	 на	 България	 е	 до	 голяма	 степен	
единствено	на	хартия.	Съюзниците	изрич-
но	посочват,	че	при	такъв	сценарий	дей-
ствието	 на	 Солунското	 примирие	 ще	 се	
смята	за	преустановено.

При	 тази	 затруднена	 ситуация	 ми-
нистър-председателят	 Теодор	 Теодоров	
не	се	решава	да	подпише	договора	и	по-
дава	оставка.	Действието	реално	не	пред-
ставлява	 съгласие	 или	 отказ,	 но	 може	
единствено	да	отложи	неизбежното.

Така	 отговорността	 пада	 върху	 новия	
министър-председател	Александър	Стам-
болийски.	 Неговите	 последни	 опити	 за	
смекчаване	на	някои	от	клаузите	също	са	
неуспешни	–	няма	възможност	да	проведе	

срещи	с	ключовите	фигури	от	делегациите	на	Антанта-
та,	а	балканските	им	съюзници	настояват	за	по-бързо	
сключване	на	договора.

Договорът	е	подписан	официално	в	парижкото	пред-
градие	 Ньой	 на	 Сена	
от	 министър-предсе-
дателя	 Стамболийски	
за	 България	 и	 от	 по-
бедителите	 в	 лицето	
на	 Съединените	 аме-
рикански	щати	 (САЩ),	
Британската	 империя,	
Франция,	 Италия	 и	
Япония	 като	 главните	
съюзени	сили	и	техни-
те	 съюзници	 Белгия,	
Китай,	 Куба,	 Гърция,	
Хиджас	(днес	Саудитска	Арабия),	Полша,	Португалия,	
Румъния,	Сърбо-хърватско-словенската	държава	(а	не	
кралство,	както	понякога	неправилно	се	твърди),	Сиам	
(днешен	Тайланд)	и	Чехословакия.	Според	някои	из-
точници,	след	подписването,	лидерът	на	БЗНС	счупва	
нарочно	писалката	си.

Най-голямо	значение	се	отдава	на	териториалните	
клаузи,	според	които	българската	държава	е	лишена	
от	Западните	покрайнини,	които	са	с	важно	стратеги-
ческо	значение	–	Царибродско,	Босилеград-
ско,	части	от	Трънско	и	Кулско	минават	под	
властта	 на	 Сърбо-Хърватско-Словенската	
държава,	която	получава	и	град	Струмица	с	
неговата	 околност.	Южна	 Добруджа	 остава	
част	от	Румъния,	а	Беломорска	Тракия	е	по-
ставена	 под	 контрола	 на	 съюзниците,	 като	
нейното	бъдеще	остава	 за	 решение	на	 по-
късен	етап.	Въпреки	това,	чл.48	предвижда	
икономически	достъп	на	България	в	Егейско	
море.	Само	година	по-късно,	на	конференци-
ята	в	Сан	Ремо,	Беломорска	Тракия	е	пре-
дадена	на	Гърция,	а	обещанията	по	чл.	48	
остават	неизпълнени.

Според	 финансовите	 клаузи	 държавата	
е	задължена	да	изплати	2	млрд.	и	250	млн.	
златни	франка	с	лихва	от	5%	(с	изключение	
на	първите	две	вноски,	които	са	с	лихва	от	
2%)	или	общо	за	37	години	сумата	възлиза	
на	почти	5	млрд.	златни	франка	–	сума,	непо-
силна	за	българското	правителство	по	оно-
ва	време.		В	срок	от	пет	години	природните	
ресурси	 от	 мините	 край	 Перник	 трябва	 да	
се	изнасят	за	Сърбо-хърватско-словенската	
държава.	Впечатление	прави,	че	за	разлика	
от	споразуменията	с	останалите		победени	сили,	сума-
та	е	точно	определена.

Документът	за	ратификация	на	Ньойския	договор	от	
страна	на	България.	

Освен	репарациите,	клаузите	на	договора	предвиж-
дат	 допълнителни	 финансови	 тежести:	 окупационен	
дълг,	издръжка	на	смесените	арбитражни	съдилища,	
комисиите	по	разоръжаването	и	репарациите,	реститу-
ции		др.	По	ирония	на	съдбата	България	отново	трябва	

да	поеме	и	част	от	османския	дълг.	Интересно	е	виж-
дането	на	победителите	за	размера	на	репарациите.	
Според	тях	сумата	е	значително	по-малка	от	щетите,	
които	България	нанася	на	своите	врагове	по	време	на	
войната	и	нейният	размер	е	намален	единствено	по-
ради	осъзнатата	от	съюзниците	невъзможност	българ-
ската	държава	да	изплати	една	по-голяма	сума.

Военните	клаузи	обричат	България	на	една	посто-
янна	несигурност.	Премахната	е	наборната	система	и	
съставът	на	българската	армия	се	формира	единстве-
но	на	доброволен	принцип.	В	рамките	на	тази	своео-
бразна	 професионална	 войска	 е	 забранено	 общата	
цифра	на	военнослужещите	(включително	офицерите	
и	 чиновниците	от	допълващите	 части)	да	надхвърля	
20	000	души.	Броят	на	офицерите	не	може	да	надхвъ-
рля	1/20	от	целия	състав	на	войската,	а	при	подофице-
рите	1/15.

Направено	е	изключение	за	числото	на	стражари,	
митничари,	 горски	 стражари,	 местни	 и	 общински	 по-
лицейски	 агенти	 и	 др.,	 което	 не	 може	 да	 надхвърля	
броя	на	изпълнявалите	подобни	длъжности	към	1911	
година,	но	в	никакъв	случай	над	10	000.	Точната	цифра	
следва	да	се	определи	от	Съюзническата	военно-кон-
тролна	комисия.	На	България	е	позволено	да	набере	
до	3000	души	гранична	стража	(отново	на	доброволен	
прицнип),	а	общото	число	на	пушките	в	потребление	
да	не	надхвърля	33	000!

Нещо	повече,	определено	е	едно-единствено	воен-
но	училище,	а	във	всички	останали	образователни	ин-
ституции	и	клубове	е	забранено	занимаването	с	какви-
то	и	да	е	военни	въпроси.	В	часовете	по	гимнастика	не	

се	позволява	практическо	упътване	за	
употреба	на	оръжие	и	всякакви	други	
упражнения,	свързани	с	война.

Ньойският	договор	съдържа	и	някои	
куриози,	породени	от	известно	препо-
втаряне	на	клаузите	от	Версайския	до-
говор	между	победителите	и	Германия	
като	например	забраната	на	България	
да	притежава	подводници,	дирижабли	
и	др.	Въпреки	това	те	могат	да	се	раз-
глеждат	и	като	една	добра	застрахов-
ка	за	Съюзниците.

В	 заключителните	 разпореди	 се	
предвижда,	че	договорът	влиза	в	сила	чрез	ратифика-
ция,	като	това	не	зависи	от	ратификацията	на	всички	
съюзени	сили.	Ньойският	договор	няма	срок,	нещо	ко-
ето	е	напълно	логично,	имайки	предвид	намерението	
на	победителите	да	създадат	един	ненарушим	следво-
енен	ред.		България	ратифицира	договора	на	15	фев-
руари	1920	година.

Сенатът	 на	 Съединените	 щати	 обаче	 отказва	 да	
ратифицира	 Парижките	 мирни	 договори,	 воден	 от	

собствени	 външнопо-
литически	 съображе-
ния.	Това	се	отнася	и	
за	 Ньойския	 договор.	
Как	тогава	се	уреждат	
отношенията	 между	
България	и	САЩ?	Ад-
министрацията	на	но-
вия	 президент	 Уорън	
Хардинг	(4	март	1921–
2	 август	 1923	 година)	
предлага	 сключва-
нето	 на	 сепаративен	
договор	 с	 България,	
какъвто	 подход	 Ща-
тите	 предприемат	 с	
Германия,	 Австрия	 и	
Унгария.

През	 декември	
1921	 година	 държав-
ният	 секретар	 Чарлз	
Хюс	 изпраща	 до	
пълномощния	 ми-
нистър	 в	 София	 про-
ектодоговор,	 в	 който	

е	изразено	„желанието	да	се	развиват	приятелски	от-
ношения,	 както	и	да	 се	окуражи	 търговският	обмен“.	
Проектът	 за	 споразумение	 е	 представен	 на	Стамбо-
лийски.	Естествено	по	неговото	съдържание	възникват	
спорове,	но	падането	на	кабинета	на	БЗНС	след	пре-
врата	от	9	юни	1923	година	и	тежката	ситуация	вътре	
в	България	след	това	не	позволяват	да	се	преодолеят	
спорните	моменти.

Демонстрация	срещу	Ньойския	договор,	1929	годи-

Подписването на Ньойския договор 
и последиците за България

Теодор Теодоров 

Александър Стамболийски 
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Все	пак	дого-
ворът	има	и	ня-
кои	 положител-
ни	 страни.	 Той	

открива	 възможността	 за	 при-
съединяването	на	България	към	
Обществото	 на	 народите	 (ОН),	
чийто	 статут	е	неразделна	част	
от	 договора.	 Така	 България	 е	
една	от	първите	победени	стра-
ни,	 членуваща	 в	 организация-
та,	като	влиза	заедно	с	Австрия	
през	1920	година.	В	следващите	
години	ОН	заема	важно	място	в	
опитите	 на	 България	 за	 мирна	
ревизия,	 както	 и	 в	 прекратява-
нето	 на	 гръцката	 агресия	 през	
1925	 година.	 Съгласно	 догово-
ра,	 България	 се	 присъединява	
и	 към	 Международната	 органи-
зация	 на	 труда	 (МОТ).	 В	 след-
ващите	години	тя	приема	всички	
нейни	по-важни	решения	и	раз-
вива	 впечатляващата	 социална	
система	и	трудово	законодател-
ство	за	времето	си,	въпреки	фак-
та,	че	нивото	ѝ	на	индустриали-
зация	е	по-ниско	от	това	на	други	
европейски	държави.

Разпадът	на	Югославия	през	
90-те	години	на	ХХ	век	предизви-
ка	редица	въпроси	около	Ньой-
ския	 договор,	 наред	 с	 които	 и	
възможността	за	неговата	реви-
зия	в	частта	му	за	Западните	по-
крайнини.	Сърбия,	както	и	оста-
налите	 четири	 държави	 възник-
нали	на	мястото	на	Югославия,	
са	 правоприемници	 на	Югосла-
вия	 съгласно	 споразумението	
между	тях	от	2001	година.	Виен-
ската	конвенция	за	правоприем-
ство	от	държавите	по	отношение	
на	договорите	обаче	изрично	из-
ключва	въпроса	за	установените	
чрез	договор	държавни	граници.	
Освен	 всичко	 това,	 България	 е	
обвързана	и	по	Парижкия	мирен	
договор	от	1947	година,	в	чийто	
чл.1	 границите	 на	 страната	 са	
такива,	 каквито	 съществуват	 на	
1	януари	1941	година,	т.е.	без	За-
падните	покрайнини.

Ньойският	договор	маркира	и	
Втората	 национална	 катастро-
фа.	 Българският	 национален	
въпрос	не	само	не	е	решен,	но	
преминава	във	фаза,	при	 която	
негово	осъществяване	става	из-
ключително	трудно.	Почти	всич-
ки	 придобивки	 от	 Балканските	
войни	са	изгубени	(с	изключение	
на	Пиринска	Македония	и	Родо-
пите).	България	е	в	дипломати-
ческа	изолация	и	в	следващите	
години	нейните	правителства	се	
стремят	 първо	 да	 преодолеят	
тази	 изолация	 и	 на	 следващо	
място	се	ориентират	към	мирна	
ревизия	на	договора.

Но	 сякаш	 най-пагубната	 по-
следица	 е	 разбиването	 на	 на-
ционалното	 единство.	 От	 този	
момент	 се	 забелязва	 особено	
ясно	разделението	в	обществото	
както	по	отношение	приоритети-
те	във	външна	политика,	така	и	
в	посоката	на	развитие	вътре	в	
страната,	 значително	 влошено	
от	Ньойския	диктат.	В	следващи-
те	 години	България	е	залята	от	
политически	 убийства,	 превра-
ти,	 атентати,	опити	 за	въстания	
и	 непрестанни	 конфронтации	
между	 различните	 обществени	
групи.	 Години	 по-късно,	 	 спо-
менът	за	трагедията	от	Ньой	из-
играва	важна	роля	за	политиче-
ските	решения	на	цар	Борис	III.	
По	 време	 на	 Втората	 световна	
война,	България	отново	застава	
зад	своята	предишна	съюзничка	
–	Германия.

Проф.	 Марин	 Стоянов	
Дринов	 е	 роден	 през	 далеч-
ната	 1838	 г.,	 на	 20	 октомври,	
в	 китното	 балканско	 градче	
Панагюрище.	 Той	 е	 известен	
възрожденски	 историк	 и	 фи-
лолог,	 един	 от	 основополож-
ниците	 на	 българската	 исто-
риография,	член-съосновател	
и	 първи	 председател	 на	
Българското	книжовно	друже-
ство,	 днес	 Българска	 акаде-
мия	на	науките.

В	 много	 ранна	 възраст	
започва	 да	 учи	 в	 духовната	
семинария	 в	 гр.	 Киев,	 а	 впо-
следствие	 в	 Московския	 уни-
верситет,	 където	се	дипломи-
ра	 през	 1865	 г.	 През	 1872	 г.	
получава	 докторска	 степен	 и	
от	1873	 г.	е	доцент	в	Харков-
ския	университет.

В	 края	 на	 1876	 г.	 е	 при-
знат	 за	 редовен	 професор.	
Между	1878	и	1879	 г.	Дринов	
завежда	 отдела	 за	 народно	
просвещение	 и	 духовни	 дела	
в	рамките	на	Временното	ру-
ско	 управление	 в	 България.	
През	 този	 период	 участва	
активно	 в	 изграждането	 на	
държавното	 устройство	 на	
Третата	 българска	 държава.	
Той	 е	 един	 от	 съставителите	
на	Търновската	конституция.

Успехът	 на	 руските	 вой-
ски	 в	 България	 през	 1877/78	
г.	 изтъква	 на	 преден	 план	
и	 въпроса	 за	 столицата	 на	
бъдещата	свободна	държава.	
Още	 през	 време	 на	 войната	
се	 явяват	 мнения	 за	 Търно-
во,	 Пловдив,	 Одрин	 и	 Со-
фия,	поддържани	от	различни	
лица.	Обаче	скоро	надделява	
схващането,	че	София	трябва	
да	стане	столица	на	България.

В	 това	 отношение	 голя-
ма	роля	изиграва	софийският	
вицегубернатор	 и	 по-късно	
управляващ	 отдела	 на	 про-
свещението,	 проф.	 Марин	
Дринов.	Той	поддържа,	че	Со-
фия	 се	 намира	 в	 центъра	 на	
българските	етнографски	пре-
дели	 (Македония,	 Моравско,	
Тракия,	 Северна	 България	 и	
Добруджа),	 затова,	 естестве-
но	е	тя	да	бъде	определена	за	
столица.	Дори	и	след	Берлин-
ския	договор,	когато	България	
беше	 окастрена,	 мнението	
за	 София	 придобива	 нови	
поддръжници	—	така	столица-
та	ще	бъде	по-близо	до	поро-
бените	български	краища.

Схващането	 на	 Дринов	
надделява.	С	него	са	съглас-
ни,	в	своите	писма	до	Дринов,	
видните	 тогавашни	 дейци	
Драган	 Цанков,	 Христо	 Сто-
янов,	 Григор	 Начович,	 Марко	
Балабанов,	Петко	Каравелов,	
митрополит	Милетий	и	т.н.

Така	 още	 на	 19	 април	
1878	г.	Начович	пише	от	Плов-
див	на	Дринов:	„Ако	има	град,	
който	да	заслужава	най-малко	
да	бъде	столица	на	българско-
то	 княжество,	 то	 е	 Пловдив.	
Такъв	град,	без	патриотизъм	у	
българите,	на	когото	повече	от	
половината	жители	се	гърчеят	
и	 са	 явно	 наши	 неприятели,	
може	 ли	 да	 бъде	 столица	 на	
нашето	 пеленаче	 княжество?	
София	—	направете	я	 краси-

ва,	 посъбудете	 й	 жителите,	
които	поне	не	 са	неприятели	
на	 отечеството	 си,	 ако	 и	 да	
казват,	че	са	останали	назад,	
и	 нека	 стане	 София	 българ-
ска	столица.	Пловдив,	на	кой-
то	половината	от	жителите	са	
турски	шпиони,	 не	 трябва	да	
е	 сърдцето	на	нашето	отече-
ство!“

А	 търновският	 вицегу-
бернатор	Драган	Цанков	пише	
на	15	март	1878	г.	до	Дринов:	
„Дано	 Бог	 вразуми	 българи-
те	да	не	поддържат	да	стане	
Търново	столица.	Аз	ти	казах	
и	други	път,	че	ти	си	честит	да	
си	при	едно	население,	което	
не	е	като	търновското“.

На	7	август	1878	г.	Петко	
Каравелов	 пише	 на	 Дринов:	
„Аз	 се	 радвам,	 че	 сте	 избра-
ли	 София,	 а	 не	 Търново,	 за	
бъдеща	 столица	 на	 Бълга-
рия“.

Как	става	самият	избор?	
Заедно	 с	 руските	 войски	 се	
движи	и	един	щаб	от	граждан-
ски	лица,	който	ще	организи-
ра	 административно	 страна-
та.	Началник	на	гражданското	
управление	 е	 княз	 Черкаски,	
но	той	умира	внезапно	и	бива	
заместен	през	май	1878	 г.	 от	
княз	Дондуков	Корсаков.

И	 двамата	 в	 началото	
определят	 за	 своя	 резиден-
ция	 Пловдив,	 но	 още	 княз	
Черкаски	 вижда	 в	 София	
бъдещата	 столица	 на	 Бълга-
рия,	 която,	 според	 както	 той	
пише,	 има	 в	 очите	 на	 бълга-
рите	 първостепенно	 полити-
ческо	значение.	Скоро	в	това	
се	убеждава	и	княз	Дондуков,	
главно	под	влияние	на	проф.	
Дринов.

Според	 Берлинския	 до-
говор	 Търново	 било	 опреде-
лено	 за	 място,	 гдето	 да	 се	
съберат	 по-видните	 българи,	
за	 да	 изработят	 конституция	
и	 изберат	 княз.	 Там	 смятали	
да	 пренесат	 и	 резиденцията	
на	 императорския	 комисар.	
Обаче	княз	Дондуков	се	про-
тивопоставя	 и	 в	 едно	 дълго	
писмо	 от	 24	 юли	 1878	 г.	 до	
военния	министър	Милютинъ	
в	Петербург	моли	да	му	бъде	
разрешено	да	остави	за	своя	
резиденция	София.

Той	излага	обширно	сво-
ите	доводи:	близостта	на	Со-
фия	до	Македония	и	Източна	
Румелия,	 удобство	 на	желез-
ните	 пътища	 и	 сношенията	
със	 Западна	 Европа,	 Цари-

град	 и	 Русия,	 изгодно	 стра-
тегическо	положение,	 удобни	
помещения	 за	 правителстве-
ните	 учреждения,	 казарми,	
болници,	 магазини,	 складове	
и	т.н.

На	 4	 август	 същата	 го-
дина	 военният	 министър	 от-
говаря,	че	е	докладвал	на	им-
ператора	и	че	предложението	
на	 княз	 Дондуков	 е	 прието	 с	
една	 бележка:	 преместване-
то	 на	 резиденцията	 да	 има	
временен	 характер,	 за	 да	
не	 се	 предрешава	 въпросът	
за	 бъдещата	 столица,	 която	
трябва	 да	 бъде	 избрана	 не	
от	русите,	а	от	самите	бълга-
ри	 и	 Учредителното	 народно	
събрание.

В	случая	предпазливост-
та	 обаче	 е	 била	 излишна,	
защото	 българите	 са	 били	
убедени	 в	 предимствата	 на	
София	като	столица.

При	 приемане	 на	 кон-
ституцията	 във	 Великото	 на-
родно	събрание	в	Търново,	в	
заседанието	на	22	март	1879	
г.,	 се	 повдига	 и	 въпросът	 за	
столицата.

Предложението	 за	 Со-
фия	 се	 възприема	 с	 пълно	
единодушие,	 без	 всякак-
ви	 разисквания.	 Народните	
представители	стават	на	кра-
ка	 с	 издигнати	 ръце	 и	 сил-
но	 въодушевление	 и	 цепят	
въздуха	 с	 виковете:	 София,	
София,	София!

Наскоро	 бе	 отбелязана	
юбилейната	 годишнина	 от	
избора	на	София	 за	 столица	
на	 България.	 Всеизвестен	 е	
фактът,	че	за	този	избор	най-
голяма	е	заслугата	на	акаде-
мик	 Марин	 Дринов,	 един	 от	
първите	 български	 историци,	
основател	 на	 Българското	
книжовно	 дружество.	 След	
неговата	 смърт	 проф.	 Иван	
Шишманов	 дебело	 подчер-
тава	 това	 пред	 тогавашния	
български	 княз	 Фердинанд.	
„Господарят	 навярно	 знае,	
че	Дринов	има	между	друго	и	
тая	заслуга,	че	по	негово	на-
стояване	се	избра	за	столица	
на	България	София,	като	сре-
дище	на	целия	Балкански	по-
луостров.“	Призивът	на	акад.	
Шишманов	е	и	към	Столична-
та	община,	която	не	трябва	да	
забравя	заслугите	на	големия	
български	и	руски	учен	проф.	
М.	Дринов.	

Историческата	 наука	
разполага	 с	 две	 издания	 на	
съчиненията	на	проф.	Марин	
Дринов	 -	 едното,	 тритомно,	
под	редакцията	на	проф.	Ва-
сил	 Златарски(1)	 и	 второто,	
двутомно,	под	редакцията	на	
проф.	 Иван	 Дуйчев(2),	 които	
отдавна	 са	 библиографска	
рядкост.	 Българската	 ака-
демия	 на	 науките	 и	 Харков-
ският	 университет	 издадоха	
и	 сборници	 в	 чест	 и	 в	 памет	
на	големия	български	и	руски	
учен(3).	 Българската	 научна	
общественост	 в	 Харков	 и	 до	
днес	 продължава	 делото	 на	
видния	 български	 учен	 и	 за-
почнаха	да	издават	поредица	
от	 „Дриновски	 сборници“	 на	
изключително	 високо	 научно	

ниво,	 определено	 представ-
ляващи	 гордост	 на	 българи-
стиката.

Личният	 архив	 на	 проф.	
Марин	 Дринов	 в	 Българския	
исторически	 архив	 към	 На-
родната	 библиотека	 „Св.	 св.	
Кирил	и	Методий“	пази	ценна	
документация	за	живота	и	на-
учното	творчество	на	учения.	
В	него	има	информация	и	за	
първите	 стъпки	 на	 възстано-
вената	българска	държава,	 в	
устройството	 и	 управлението	
на	която	участва	и	той(4).	Ма-
рин	Дриновата	библиотека	се	
съхранява	 също	 в	 Народна-
та	 библиотека(5).	 Документи	
за	живота	 и	 дейността	му	 се	
пазят	и	в	Научния	архив	към	
Българската	академия	на	на-
уките,	 Централния	 държавен	
архив,	 ДА-София	 и	 на	 други	
места.

Макар	 че	 досега	 много-
кратно	 са	 публикувани	 от-
делни	 документи	 на	 проф.	
М.	 Дринов,	 както	 от	 неговия,	
така	и	от	други	лични	и	учреж-
денски	 архиви,	 все	 още	 не	
разполагаме	 с	 пълното	 изда-
ние	на	неговия	изключително	
богат	 и	 ценен	 за	 науката	 ар-
хив.	 Сред	 тях	 са	 публикаци-
ите	 на	 кореспонденцията	 на	
проф.	Марин	Дринов	с	проф.	
Константин	 Иречек,	 Кузман	
Шапкарев,	 Райко	 Жинзифов,	
Петко	 Р.	 Славейков,	 Григор	
Д.	 Начович,	 Васил	 Д.	 Стоя-
нов,	Васил	Друмев	(Митропо-
лит	 Климент),	 Тодор	 Пеев	 и	
др.(6)	 Въпреки	 направеното,	
определено	може	да	се	каже,	
че	 цялостното	 му	 докумен-
тално	 наследство	 все	 още	
не	е	напълно	познато	и	пред	
историци	и	архивисти	стои	от-
говорната	задача	за	публику-
ването	му.
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професору М. С. Дринову его уче-
никами и почитателями, Харьков, 
1908; Изследвания в чест на Марин 
С. Дринов, София, 1960.
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Дринов в сб. Изследвания в чест на 
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Годишник на Народна библиотека 
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121-281; Ив. Д. Шишманов, Кузман 
Шапкарев и Марин Дринов, сп. Ма-
кедонски преглед, г. I, кн. 3, София, 
1925, с. 51-80; П. Динеков, Писма на 
Кузман Шапкарев до проф. Марин 
Дринов, сп. Македонски преглед, г. 
IX, кн. 2, София, 1934, с. 25-56 и кн. 
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ков, Из историята на българската 
книга. Хр. Г. Данов и Марин Дринов в 
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Към	 многовековната	 история	 на	 манастира	
„Света	Троица”	ни	отвежда	легендата	за	създава-
нето	 на	 манастира	 по	 времето	 на	 иконоборство-
то	725-843	г.	Пастирът	Петър	с	козите	си	отишъл	
при	пещерата	„Вехтата	църква”	в	Сакар	планина,	
където	скрил	две	особено	ценни	икони	–	на	Све-
та	Троица	и	на	Светите	апостоли	Петър	и	Павел.	
След	време	сънувал	хубава	църква,	а	в	нея	Свети	
Петър,	който	му	съобщил,	че	ще	му	даде	ключ	от	
небесното	царство,	ако	отвори	църква	и	прибере	
в	нея	иконите.	След	време	Петър	продал	козите	и	
съградил	първата	църка.
Историята	разказва,	 че	 на	около	800	метра	от	

сегашния	манастир	е	имало	антично	селище,	откъ-
дето	е	минавал	старинният	път	Атеоло,	известен	и	
като	Войнишкия	път,	който	свързвал	Аугуста	Тра-
яна	 (Стара	Загора)	и	Адрианопол	 (Одрин).	За	да	
се	охранява	пътя	имало	построено	 кале	по	река	
Манастирска	 (съществуват	 до	 днес	 останки	 от	
укреплението	и	римско	 гробище).	 	По	материали	
на	Христо	Теодосиев,свещеник	Михаил	Попов	от	
с.Вакъф	и	Веселин	Кълвачев,		по	време	на	турско-
то	 робство	 манастирската	 обител	 е	 била	 убежи-
ще	на	дружините	на	Христо	войвода,	Кара	Кольо,	
Ангел	войвода,	Индже	войвода,	Вълчан	войвода	и	
много	други.	Два	пъти	манастирът	е	опожаряван,	
но	благодарение	на	християните	от	селата	Стрем,	
Вакъф	(Устрем)	и	Еникьой	(Мрамор)	светата	оби-
тел	е	успяла	да	се	съхрани	като	религиозно	и	кул-
турно	средище	на	българите	от	региона.
През	 1570	 г.	 в	 района	 вилнеели	 и	 зверствали	

турци,	 еничари	 и	 татари,	 които	 почти	 заличили	

с.Устрем.	Жителите	потърсили	спасение	в	мана-
стира.
По	запазени	сведения	за	манастира	е	видно,	

че	през	1787	г.	манастирът	и	църквата	в	него	са	
се	 наричали	 „Св.Петър	 и	Павел”.	 В	 този	мана-
стир	се	е	лекувал	дълго	време	Индже	войвода,	
след	 почти	 смъртоносния	 изстрел	 от	 пушката	
на		дете	свинарче.	Тази	драматична	случка	е	по-
вратна	точка	в	живота	на	Индже	–	той	си	спом-
ня	дадената	клетва	да	дарява	част	от	плячката	
като	 кърджалийски	 войвода	 за	 съграждане	 на	
манастир	и	претърпява	душевен	катарзис	след	
лечението	си	в	пещерата	до	манастира	–	той	и	
съратниците	 му	 Кара	 Кольо	 и	 Христо	 войвода	
стават	защитници	на	бедните	и	страшилища	за	
главорезите.
През	1810	г.	направили	манастирските	чешми:	

едната	с	два	чучура,	другата	с	един.	На	първа-
та	е	имало	каменна	плоча	с	образите	на	Свети	
Апостоли	Петър	и	Павел.	По-късно,	вече	възра-
стен	Христо	войвода	приема	монашеския	сан	и	
става	 пръв	 управител	на	манастира	 под	името	
Хрисант.	 При	 неговото	 управление	 манастирът	
процъфтявал	и	се	посещавал	от	много	миряни.	
Войводата	е	починал	през	1813	г.
Кара	Кольо	е	от	с.Омарчево.	Бил	е	байрактар	

на	 Индже	 войвода	 и	 негов	 най-доверен	 човек,	
съратник	е	на	Христо	войвода	и	Вълчан	войво-
да.	Според	предание	от	с.Мрамор,	семейството	
на	 Кара	 Кольо	 било	 заможно,	 имали	 воденица	
и	къшли.	Именно	във	воденицата	турци	напад-
нали	баща	му	и	изнасилили	малката	му	сестра.	

Кара	Кольо	дочул,	че	турци	тръгнали	към	водени-
цата	на	баща	му,	отишъл	бързо	там	и	като	видял	
какво	 става	 взел	 брадвата	 и	 убил	 насилниците,	
след	което	грабнал	оръжие	и	негов	дом	станала	
Сакар	планина.	
По	време	на	гръцкото	управление	манастирът	

се	наричал	Вакъфския	манастир.	Именно	тук	при-
стигнал	за	един	от	годишните	сборове	Одринския	
владика	(грък),	който	увещавал	местния	чорбад-
жия	да	му	донася	за	хайдутите	в	Сакар	планина.	
Чорбаджията	 отказал	 и	 напуснал	 софрата,	 а	 от	
гората	 изскочили	 въоръжени	 мъже,	 които	 завъ-
рзали	владиката	и	го	отвели	при	Вълчан	войвода,	
който	наредил	да	го	обесят.	От	тогава	местността	
се	нарича	„Владишки	гроб”.
През	1818	г.	върлувала	чума	и	много	хора	наме-

рили	спасение	в	манастира	като	направили	голе-
ми	дарения.	Построени	били	още	стаи	на	първия	
етаж,	хамбар,	готварница	и	други	помещения.	
През	1836	г.	на	мястото	на	старата	църква	„Св.	

Апостоли	Петър	и	Павел”	е	построена	сегашната,	
наречена	„Света	Троица”.
Заради	 натрупаните	 богатства,	 както	 и	 бор-

бата	 на	 българите	 за	 самостоятелна	 църква,	
манастирът	 става	 много	 апетитен	 за	 гръцкото	
духовенство,	 което	поставя	за	управител	гръцки	
духовник	след	клевети	и	интриги	през	1870	г.	Бор-
бите	продължили	до	1881-1882	г.,	когато	свобод-
ните	жители	завели	дело	пред	Сливенския	окръ-
жен	съд	за	земите	си	и	изгонили	гърците.
От	1909	г.	манастирът	става	девически.	

УСТРЕМСКИ МАНАСТИР „СВЕТА 
ТРОИЦА” – ЛЕГЕНДИ И ИСТОРИЯ

СТРАНИЦА
НА	МАР

ИАНА	

ПРАМАТ
АРОВА
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Често	връщаме	лентата	
назад,	за	да	ви	разкажем,	а	
и	покажем	различни	етапи	от	
историята.

Историята	започва	в	Хамбург,	
Германия,	а	годината	е	2018.

Ренате	закусва	заедно	с	
другите	обитатели	на	дома,	
приказват	си,	шегуват	се	с	
персонала.

«Ти	беше	от	България,	
нали»,	пита	тя	едно	от	
момичетата,	които	се	грижат	
за	хората	в	дома.	«Да»,	
отговаря	Лили.

Ренате й подава албум с 
красива декорация.

«Това	остана	от	съпруга	ми.	
Беше	в	страната	ви	през	65-
та	и	после	събра	всичките	
си	спомени	от	пътуването	
си	в	този	албум.	Мъжът	ми	
почина	преди	време	и	ще	
се	радвам	ти	да	вземеш	
албума.	Сигурно	ще	ти	е	
интересно…»

Албумът	се	оказа	истинско	
съкровище.	Запечатани	
са	най-емблематичните	
места	от	нашата	страна	
така,	както	са	изглеждали	
тогава,	преди	53	години.	

Съпругът	на	Ренате	–	
Роналд	Кунерт	(Roland	
Kuhnert)	внимателно	е	
надписал	всяка	снимка.	
И	е	допуснал	малка	
грешчица	заради	
сходния	начин,	по	
който	се	изписват	
градовете	Плевен	и	
Пловдив.

От стр. 1

1965: 
България 
през очите 
на един 
немски 
турист 
(спомени 
от един 
забравен 
албум)

София Шумен

Бургас
Ловеч

Плевен

Кърджали

Пловдив
Варна

Русе
Видин Сливен
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От	„J.P.	Morgan“	вече	имат	дата	за	следващата	финансова	
криза	и	знаят	колко	лоша	ще	е	тя.
Десетилетие	след	фалита	на	четвъртата	по	големина	банка	

в	света	„Lehman	Brothers“	и	колапса	на	пазарите,	стратезите	
на	„J.P.	Morgan“	изчислиха	времето	и	тежестта	на	следващата	
финансова	криза.
Използваният	нов	модел	се	базира	на	продължителността	

на	 икономическата	 експанзия,	 потенциалната	 продължител-
ност	на	следващата	рецесия,	степента	на	задлъжнялост,	це-
ните	на	активите	и	нивото	на	дерегулация.
Прогнозата	е,	че	следващата	финансова	криза	ще	порази	

САЩ	през	2020	г.	със	спад	на	икономиката	от	около	20%.	Це-
ните	на	газта	и	петрола	ще	паднат	с	35%,	индустриалните	ме-
тали	ще	поевтинеят	с	29%.	Цената	на	застраховката	на	дъл-
га	на	развиващите	се	страни	–	т.	нар.	лихвен	суап,	ще	скочи	
средно	с	2,79	процентни	пункта.	Стойността	на	активите	им	
ще	падне	с	48%,	а	валутите	им	ще	поевтинеят	с	14,4%.
Преминаването	от	активно	към	пасивно	управление	на	ак-

тиви,	намалява	способността	на	пазара	да	предотвратява	и	
да	се	възстановява	от	сътресения.
В	същото	време,	според	„J.P.	Morgan“	в	момента	изглежда,	

че	политиците	нямат	необходимото	парично	и	фискално	прос-
транство,	за	да	извадят	икономиките	от	следващата	рецесия.

Николай Киров 

Има	парадокс	в	сърцето	на	глобалното	финанси-
ране.	Американският	дял	от	световната	икономика	
се	понижава	в	продължение	на	десетилетия,	а	сега	
президентът	Доналд	Тръмп	все	повече	оттегля	САЩ	
от	ролята	им	на	глобален	изпълнителен	директор,	
пише	„Блумбърг”	(Bloomberg).

И все пак щатският долар остава, както се каз-
ва, „всемогъщ”.
„Американската	изключителност	никога	не	е	била	

толкова	очевидна”,	посочва	Рухир	Шарма,	ръково-
дител	за	развиващите	се	пазари	и	главен	глобален	
стратег	в	„Morgan	Stanley	Investment	Management”.
Според	последната	оценка	на	Европейската	цен-

трална	банка,	в	долари	са	деноминирани		две	трети	
от	международните	дългове	и	по-голямата	част	от	
световните	 валутни	 резерви.	 Суровините	 като	 пе-
трол,	стомана	и	злато	се	оценяват	в	долари,	а	не	в	
йени	или	евро.
Когато	 сомалийските	 пирати	 превземат	 кораб	 в	

морето	те	искат	долари.	Дори	ефектът	на	санкци-
ите,	налагани	от	САЩ,	се	базира	на	американската	
валута.

Не е преувеличено да се каже, че влиянието 
на долара е поне толкова ценно за Вашингтон, 
колкото няколко бойни групи със самолетоноса-
чи.
Сега	 обаче	 нещата	 започват	 да	 се	 променят.	

Жан-Клод	Юнкер,	президентът	на	Европейската	ко-
мисия,	заяви	през	септември,	че	е	„абсурдно”	евро-
пейските	компании	да	купуват	европейски	самолети	
с	американската	валута	вместо	с	евро.
Русия	понижи	доларовите	си	резерви	през	тази	

година,	с	твърдението,	че	зелените	пари	„стават	ри-
сков	инструмент”.
Френският	 министър	 на	 финансите	 Бруно	 Льо	

Мер	заяви	пред	репортери	през	август,	че	иска	фи-
нансови	 инструменти,	 които	 са	 „напълно	 незави-
сими”	от	САЩ,	добавяйки:	 „Искам	Европа	да	бъде	
суверенен	континент,	а	не	васал”.

Тази промяна на отношението спрямо долара 
не е добра новина за САЩ.	Те	могат	да	 загубят	
своята,	по	думите	на	Валери	Жискар	д›Естанг,	„пре-
комерна	привилегия”	в	глобалното	финансиране.
Последната	глобална	криза	показа	силата	на	до-

лара.	Въпреки	че	тя	тръгна	от	САЩ	инвеститорите	
потърсиха	убежище	именно	в	американската	валу-
та.

Според	 Бари	 Ейхънгрийн	 от	 Калифорнийския	
университет	в	Бъркли,	въпреки	че	ерозията	на	дола-
ровия	статут	ще	отнеме	години,	САЩ	вече	не	могат	
да	приемат	своето	превъзходство	за	даденост.

Най-непосредственият риск за долара идва от 
опита на Европейския съюз да заобиколи санк-
циите срещу Иран	чрез	специален	фонд	с	помощ-
та	на	Китай	и	Русия.	Това	е	безпрецедентен	случай	
на	сътрудничество,	насочен	срещу	волята	на	САЩ.	
Напредъкът	обаче	бавен,	така	че	няма	да	има	го-
товност	навреме,	за	да	се	облекчат	дори	санкциите	
срещу	Техеран,	които	влизат	в	сила	през	ноември,	
смята	 Карстен	 Бржески,	 бивш	 служител	 на	 Евро-
пейската	комисия,	който	сега	е	главен	икономист	на	
ING-DiBa.
Всъщност,	 съветникът	 по	 националната	 сигур-

ност	на	САЩ	Джон	Болтън	не	приема	сериозно	ев-
ропейския	план,	като	след	края	на	заседанието	на	
Общото	събрание	на	ООН	в	края	на	септември	по-
сочи,	че	ЕС	е	„силен	в	реториката	и	слаб	в	послед-
ващите	действия”.

Доларът е силен, защото неговите конкуренти 
са слаби. Еврото	представлява	паричен	съюз	без	
централно	данъчно	облагане	и	финансов	министър.	
В	 Китай	 властва	 комунистическа	 партия,	 която	 е	
предпазлива	към	отварянето	на	пазара,	необходи-
мо	за	една	глобална	валута.	Япония	пък	от	години	
се	намира	в	демографска	криза.

Най-голямото дългосрочно предизвикател-
ство за доларовото положение обаче е това, 
което икономистите наричат   парадокса на „Три-
фин”.	Белгийско-американският	икономист	Робърт	
Трифин	отбелязва	през	1959	г.,	че	САЩ,	доставяй-
ки	пари	на	останалата	част	от	света,	трябва	да	се	
справят	 с	 дефицит	 в	 търговията.	 Търговските	 им	

партньори	 съхраняват	доларите,	 които	 печелят	 от	
износа,	 в	 резервните	 си	 сметки,	 вместо	 да	 ги	 из-
разходват	за	американски	стоки	и	услуги.	В	крайна	
сметка	 хроничният	 дефицит	 подкопава	 доверие-
то	в	долара.	Точно	този	процес	накара	президента	
Ричард	Никсън	да	изостави	златния	стандарт	през	
1971	г.
„Сега	казват,	не	е	проблем,	че	дългът	ни	не	е	га-

рантиран	със	злато.	Но	дългът	в	крайна	сметка	е	га-
рантиран	от	стоките	и	услугите,	които	една	икономи-
ка	произвежда.	А	нашият	дял	от	световния	брутен	
вътрешен	продукт	се	свива”,	смята	икономистът	от	
Харвард	Кармен	Рейнхарт.

Дългът позволява на американците колек-
тивно да консумират повече, отколкото произ-
веждат.	Но	външното	търсене	на	долари	повишава	
обменния	 курс,	 правейки	 американските	 продукти	
по-малко	конкурентни	на	световните	пазари.	А	на-
трупването	 на	 долари	 извън	 САЩ	 представлява	
прехвърляне	на	богатство	към	други	държави.	Всич-
ко	 това	 се	 крепи	 на	 доверие,	 влияние,	 доминира-
щата	роля	на	САЩ	в	международните	институции	
и	военна	сила.
Страните,	които	разчитат	на	американския	ядрен	

чадър,	 като	 Япония	 и	 Германия,	 имат	 много	 по-
голям	дял	на	доларате	в	 своите	валутни	резерви,	
отколкото	държавите,	притежаващи	собствен	ядрен	
арсенал.
Но	както	призна	и	бившият	финансов	министър	

на	САЩ	Джак	Лю	през	2016	г.,	когато	още	заемаше	
поста,	колкото	по	силно	Вашингтон	използва	долара	
за	налагане	на	външната	си	политика,	толкова	по-
голям	 е	 рискът	 останалите	 държави	 да	 преминат	
към	други	резервни	валути.

„Блумбърг”: Идва краят на  
  тиранията на долара
доларът е силен, защото неговите конкуренти са слаби

От стр. 1

J.P. Morgan има дата за 
следващата финансова 
криза: 2020

Николай Киров 

Руският	президент	Владимир	Путин	
предупреди,	че	се	задава	глобална	
икономическа	криза,	каквато	светът	
отдавна	не	е	виждал.

„Днес	виждаме	дори	не	ерозия,	а	
подкопаване	на	фундаментите”	на	
икономиката,	заяви	Путин,	говорейки	пред	
аудиторията	на	Световния	икономически	
форум	в	Санкт	Петербург.
Според	него	тези	фундаменти	са	
свободата	на	предприемачество	и	
търговия,	стабилност	и	предсказуемост	
на	правилата.	Те	са	подкрепени	от	
традиционните	форми	на	протекционизъм	
като	кредитиране	и	субсидии.
Сега	този	протекционизъм	е	заменен	с	
рестрикции	и	мита	под	„фалшив	претекст,	

свързан	с	интересите	на	националната	
сигурност”.
„Стартиралата	спирала	от	санкции	и	
ограничения	се	върти	и	удря	все	по-голям	
брой	страни	и	компании”,	каза	Путин.
По	думите	му	последиците	от	тези	
търговски	войни	могат	да	предизвикат	
„непредсказуеми	технологични	промени”.
„Това	може	да	доведе	до	системна	криза,	
която	светът	не	е	виждал	от	дълго	време”,	
предупреди	президентът	на	Русия.
Като	пример	за	негативните	тенденции	
в	глобалната	икономика,	Путин	посочи	
намаляването	на	броя	на	споразуменията	
в	рамките	на	Световната	търговска	
организация.	Той	призна,	че	СТО	не	е	
идеална,	но	не	може	да	бъде	изоставена	
без	да	се	създаде	нещо	на	нейно	място.	В	
противен	случай	„само	силата	ще	решава	
кой	е	прав	в	търговските	спорове”.

Путин предупреди: Задава се 
глобална икономическа криза
Стартиралата спирала от санкции и ограничения се 
върти и удря все по-голям брой страни и компании, каза 
президентът на Русия
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РЕДОВЕ НА 

ЧИТАТЕЛЯ

В	паметния	 ден	 на	 ок-томври	 2018	 година	
ветерани	 и	 потомци	

от	 Съюза	 на	 ветераните	 от	
войните	 отново	 тръгнаха	 на	
автопоход	 от	 София	 и	 Ско-
пие	към	Страцин,	към	хълма,	
където	 се	 развихри	 кървава-
та	драма	тогава.	Беше	21	ок-
томври	2018	година.
През	 онзи	 кървав	 октом-

ври	на	1944	 година	бойци	от	
Първа	 Софийска	 дивизия,	
Втора	 Пловдивска	 и	 Едина-
десета	 Македонска	 дивизии	
премериха	 сили,	мощ	и	 бой-
ни	 изкуства	 срещу	 немските	
нашественици	 из	 свещената	
земя	 на	 Самуилова	 Бълга-

СЛОВА И ЦВЕТЯ ПРЕД БЕЗСМЪРТНАТА 
ПАМЕТ НА  ПАРАШУТНАТА ДРУЖИНА 
ПРИ ХЪЛМА НА СТРАЦИН

Доброволци	от	град	Велинград	преди	заминаването	на	фронта	с	27-ми	Чепински	полк

Частите на-
влизат в Маке-
дония през про-
хода деве баир

рия.
Частите	 навлизат	 в	 Ма-

кедония	 през	 прохода	 Деве	
баир.
Изключително	 тежък	 бе	

бойният	път	на	младата	ни	от-
ечественофрон-
товска	 България	
от	 Гюешево	 до	
Скопие,	но	битка-
та	ни	на	Стражин	
бе	 връхна	 точка	
на	 боевете	 към	
Скопие.
Ето	 защо	 към	

това	 място	 поеха	
път	 нашите	 вете-
рани	 и	 потомци,	
за	да	почетат	 па-

метта	 на	 загиналите,	 да	 се	
срещнат	там	с	народа	на	кра-
товско,	кумановско	и	скопско.
В	уречения	ден	–	21	октом-

ври	 крачим	по	неравната	ас-
фалтова	 улица	 на	 Страцин,	

спираме	 се	 пред	 хълма	 с	
металните	 препятствия,	 кра-
чим	 стотици	 хора	 –	 българи	
и	македонци	с	цветя	в	ръце-
те	и	свещичка	към	паметното	
място.

Парашутистите	–	юначните	
войни	на	генерал	Явор	Мате-
ев	обират	погледите	на	мно-
жеството,	 защото	 напомнят	
за	щурма	 на	 софийските	 па-
рашутисти	в	жестоката	битка	
тук	от	преди	74	години.

До	 тях	бе	ядрото	на	 сред-
ношколците	от	спортното	сто-
лично	 училище	 „Владимир	
Стойчев”	начело	с	директора	
на	 учебното	 заведение.	 Ре-
спектиращо	 средношколско	
ядро	от	самодиви	и	аполони!	
Ядро	 от	 самодиви	 и	 аполо-
ни	 назовани	 от	 ораторите	 с	
умалителното	 наименование	
„децата	на	България”.	От	на-
чалото	 до	 края	 в	 словата	 си	
ораторите	 все	 тая	 дума	 из-
ричаха	 вместо	 другата	 тра-
диционна	 дума	 в	 родния	
език	 –	 наша	бодра	 смяна	 на	
утрешна	България.	За	мен	те	
бяха	самодиви,	аполони,	а	не	
„деца	на	България”!?!
Вълнуващо	 слово	 изнесе	

полковник	 от	 резерва	 Петър	
Нейков,	 прекъсвано	 много-
кратно	 с	 аплодисменти	 и	
„Браво”.
Министърът	 на	 отбраната	

в	 лицето	 на	 генерал	Матеев	
награди	 заслужили	 дейци	 от	
Съюза	 на	 ветераните	 от	 во-
йните	от	българско	и	вардар-
ско	 с	 юбилейно	 отличие	 100	
години	 от	 епичната	 отбрана	
при	 Дойран	 и	 Беласица,	 при	
Каймак	 Чалан	 и	 Завоя	 на	
Черна.
Положените	венци	от	цветя	

освежиха	 бурените	 и	 ръжди-
вите	 метални	 препятствия	
на	 святия	 хълм	 и	 шепот	 от	
гняв	 и	 надежда,	 че	 грозната	
панорама	на	хълма	ще	бъде	
заменена	 с	 мемориал	 както	
на	 загиналите	 в	боевете	при	
Стремска	 Митровица,	 Вуко-
вар,	Харкан	и	Печ.
Поклон!	Поклон!	
Слава!	Вечна	 слава	на	 ге-

ройски	 загиналите	 войни	 в	
прослава	 името	 на	 родината	
в	 Отечествената	 война	 през	
1944	–	1945	година!

Ваш дядо Борис Гърнев 
– ветеран от войни-

те от дом „Илинден” в 
с.Бойково, Пловдивско



ИК	„НОВАТА	ЦИВИЛИЗАЦИЯ”	•	НОВИ	КНИГИ

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

■	 селскостопански	застраховки
■	 автомобилни	застраховки
■	 застраховки	на	отговорности
■	 финансови	консултации

ВАШАТА СИГУРНОСТ  
Е НАШЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ!

застраховки	
осигуряване	
финансови	
консултации

0886/44-33-44
0899/б55-77-55

НОВО ОТ ОМНИТЕХ ЕООД
МОБИЛНИ,	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ	УСЛУГИ:	
ВАДЕНЕ/ЕКСТРАКЦИЯ	НА:
-	ПОДГРЕВНИ	СВЕЩИ	
-	ЗАПАЛИТЕЛНИ	СВЕЩИ	
-ДЮЗИ
-	ШПИЛКИ	И	БОЛТОВЕ	
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	РЕЗБИ	НА:
-	СВЕЩИ
-	ОБТЕГАТЕЛНИ	РОЛКИ
-	СИЛОВО	ЗАКПРЕПВАНЕ
-	КАРТЕР

ЕКСПЕРТНИ КОНСУЛТАЦИИ GSM: 0876 577 576
    e-mail: omniteh@gmail.com

АВТО 

ИНСТРУМЕНТИ

www.vdi-broker.com
■	 имуществени	застраховки
■	 застраховки	„Живот“
■	 застраховки	финансови	рискове
■	 лични	застраховки

9:30	Откриване	На	Конференцията
09:40	-	10:00	Проф.д-р.Борис	Донев	
Борисов-ВТУ-,
.Св.св.Кирил	и	Методий“-„Средновековни	
селища	в	североизточна	Тракия	XI-XII	в.“
10:00	-	10:20	Д-р	Галина	Грозданова	-НАИМ	
-	БАН	-	„СевернаТракия	между	античноста	
и	средновековието.	10:20	-	10:40	Пламен	
Караилиев	-	директор	на	археологическия	
музей	Марица	Изток“-Раднево	-	
„Средновековни	селища	на	територията	на	
Радневска	и	Гълъбовска	община“.
10:40	-	11:00	Проф.	Иван	Танев	Иванов	-	
Тракийски	университет	-	„Къде	се	намира	
Потука	-	родното	градче	на	уникалния	
български	светец	-	змееборец	МИХАИЛ	
ВОИН“.
11:20	-	11:40	Илия	Спасов	Тентилов	-	
Исторически	музей	Разлог.„Египетски	знаци	
в	Разлог.“
11:40	-	12:00	Акад.Цветан	Гайд	-д-р	
на	академия	Орфика	и	на	институт	по	
Т-наука-„Древнотракийски	руни /оугом	/
огам/в	концепциите	на	предците	ни,	за	
структурата	на	вселената.	Възраждане	
на	традиционните	ценности	при	древните	
корени	на	модерната	българска	доктрина	за	
„общоевропейско	бъдеще.
12:00	-	13:00	Обедна	Почивка
13:00	-	13:20	Проф.д-р	Евгений	Сачев	
-УНИБИТ	-	Българите	са	в	основата	на	
човешката	цивилизация“.
13:20	-	14:00	Акад.	Атанас	Панчев	-	издател	
на	в.	„Квантов	преход“-	„Тракийските	царе	от	
Одриската	империя	и	влиянието	им	върху	
древния	град	Берое	”.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 
НА СТАРА ЗАГОРА ДРАКИЯ И БАЛКАНИТЕ” - 2-3 ноември 2018 г.

14:00	-	14:20	Акад.Варта	Корисян	-	Меолина	
-„КАН	Тервил.	14:20	-	14:40	Виктория	
Стоянова	-журналист,	издател	на	в.	НБП	-	
„СТАРА	ЗАГОРА	-люлка	на	духа,	люлка	на	
духовници	-будители	в	миналото	и	днес.“
14:40	-	15:00	Д-р	Николай	Иванов	Колев	
-	„Забравените	трудове	на	нашите	
възрожденци“.
15:00-15:10	КАФЕ	ПАУЗА
15:10	-15:30	Проф.Димитър	Стоянов	
УНСС	-	„Идеята	за	славянското	единство	
във	възгледите	и	дейността	на	проф.	
Стефан	Бобчев.“	15:30	-	15:50	Проф.
Румен	Атанасов	Баташки	-	Шуменски	
университет	-„Епископ	Константин	
Преславски“-	„	Католическата	пропаганда	в	
Старозагорската	епархия“.	15:50	-16:10	Д	-р	
Христо	Смоленов	-„Несъкрушимата	памет	
на	основите	на	Плиска	и	Велики	Преслав“.
16:10-16:30	РИМ	-	Стара	Загора	.
16:30-	16:50	Д-р	Емилия	Петрова	
Жунич	-	гл.ас.	в	ИИИзк-	БАН	-„Будителят	
Старозагорската	опера“.
16:50-17:10	Георги	Данчев	Сираков	и	
Димитър	Събев	-	„Тайните	кодове	в	
българската	азбука	-	част	2	-	Истината	за	
СЛОВОТО“.
17:10-17:30	Д-р	Мариана	Праматарова	
-УНИБИТ	-	„Ранно	християнските	
манастирски	комплекси	край	Варна“.	17:30-	
17:50	Веселин	Ванчев	-	изследовател.
18:00-18:10	доц.д-р	Милена	Тонкова	-	НАИМ	
-	БАН	-	„Следи	от	паметници	на	тракийската	
култура	от	Чирпанските	възвишения“.
18:10-18:30	Христо	Танев	-	заключително	
слово.

Град телефон e-mail

Цялата страна и София 02 963 30 81, 963 30 82, 963 30 93 abonament@dobipress.bg dobi@
dobipress.bg

Варна 052 501 378, 0879 101 229, 0879 101 246 dobi_varna@dobipress.bg

Бургас 0879 101 236

Добрич 0879 837 466, 058 600 147

Велико Търново 0879 603 839, 0879 101 241 dobi_vtarnovo@dobipress.bg
Русе 0879 101 261, 0886 934 830 dobi_ruse@dobipress.bg
Ловеч 0879 603 840 dobi_lovech@dobipress.bg

Благоевград 0879 101 257, 0897 690 376

Плевен 0879 603 845

Шумен 0879 101 231

Абонаментна кампания 2019 година
Уважаеми читатели,

При         ДОБИ ПРЕС ЕООД ще намерите в. "Квантов преход", като ДОБИ 
ПРЕС ЕООД ще го достави до Вашата пощенска кутия.  Моля не забравяйте – 

абонирането за период от една година ще Ви спести средства.   
Как да се абонирате? 


