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Атанас Панчев,
доктор „Културноисторическо наследство“
Здравейте приятели,
съмишленици, читатели
и симпатизанти на в.
„Квантов преход“!
Преди всичко искам да ви
благодаря за подкрепата, която оказахте на ПП „Русофили
за възраждане на Отечеството“ на последните парламентарни избори (14 ноември
2021 г.).
През изминалата година
преминахме през четири избора – три за парламент и
един за президент.
Нашата кауза за силна и независима България продължа-
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Родолюбие,
здраве,
благополучие
през 2022 г.!
ва да е на дневен ред. За нашата млада и сега организираща
се партия тези избори бяха
тежки, но и полезни. Българите разбраха, че съществува
и друга алтернатива, която
може да промени пътя на България към по-добро.
Нашата програма се различава коренно от всичко, което
се предложи на българския
избирател - най-вече България да заеме своето достойно
място в новия многополюсен
свят и да отскочи от прословутото последно място по
всички показатели в Европа.

Явно нашите послания за
силна държава и традиционни ценности не достигнаха
до много от българите.
Ние предложихме редица
икономически мерки: посредством Русия да се осигури евтин ток и газ за нашата
икономика, а посредством
Китай да привлечем солидни и стабилни инвестиции,
благодарение на които да се
открият множество работни
места у нас.
За тези от нашите читатели, които не са се запознали с
програмата на ПП "Русофили

за възраждане на Отечеството", може да се информират от
сайта на партията: ppvo.bg
Всички ние се нуждаем от
промяна във всеки един сектор от живота ни.
В момента сме потърпевшки от лавинообразното увеличение на цените на тока, на
стоките от потребителската
кошница, галопиращата инфлация, задължителното ваксиниране. Едва ли това очаквахме от поредицата избори,
които ни минаха през главата.
Времето е най-големият барометър за нещата, които се
случват в живота ни.
Но нашият - българският,
кураж и оптимизъм са пословични. Надявам се, в съвместното ни бъдеще, когато трябва
да правим избор, да направим
правилния такъв за децата и
семействата си.
Пожелавам на всички наши
читатели топло и с равносметка посрещане на Коледа и на
новата 2022 г., здраве и благополучие на всички българи!

ПЕТЪР
ДИМКОВ ПОСЛАННИК
на ДУХА
Новият човек
творец на
съдбата си
„От що е съставено
щастието на нашия
живот?
От малко любезности,
приети и направени услуги,
красиви думи, светли усмивки, приятелски жестове,
добри пожелания и добри
дела.“
За величието на всеки човек съдим по светлите спомени на поколенията след
него, а и по количеството
хора, които го споменават,
благославяйки го.
И ето- вече 40 години
след смърта му, но името на
Петър Димков се произнася с любов и благоговение
в цяла България от толкова
различни поколения и социални прослойки, че можем
само да замълчим смирено
На стр. 4

СЛОВО

ЗА

ДУДИТЕ

В българския език думата „дуда“ означава плодът на дървото черница, но напоследък започнах
да я свързвам с представата си за тесногръд европейски политик, който гледа единствено от висотата на своята черница и не може (или не иска) да
погледне от друга гледна точка.
Наскоро полският президент Анджей Дуда заяви, че ако България продължи да стопира преговорите между македонистите и Европейския съюз,
той щял да инициира процедура за приемане на
нови правила, които да заобиколят българското
вето. Така Дуда даде воля на страстното си желание Северна Македония на всяка цена да бъде
откъсната от сръбско-руската орбита, като бъде
вкарана в Евросъюза.
Чудя се дали от невежество, или от политически егоизъм Дуда иска да наложи едно решение,
което на този етап е не просто несправедливо и не
е просто против интересите на страната-членка на
съюза България, а е и против нейната духовност.
Такова решение няма да намали противоречията
на Балканите, а ще ги задълбочи.
Полският президент очевидно няма и доверие в
НАТО, защото Северна Македония е член на този
военен съюз и това би трябвало да бъде достатъчна гаранция за освобождаването
На стр. 6

Проф. Боян Дуранкев в интервю за в. "Труд":

Димитър Петров, коментар за Tribune.bg:

Съдбата на енергетиката
не се решава чрез
преговори във Фейсбук!

Подривната дейност на
„Америка за България“

Хубавото е, че поне не става дума
за производството на български
космически кораби
- Г-н Дуранкев, започнаха преговорите за
управленската програма на евентуално ново
правителство. Според Вас правилен ли е
подходът да се събират всички идеи накуп и
да се обещава, че всичко ще бъде изпълнено?
- Образно казано, вероятно ще е много приятна
гледка в едно книжно томче да се съберат всички
значими литературни произведения на ХХ-ти век,
или пък един оркестър да се опита да изсвири всички симфонии на Бетовен и Брамс едновременно.
На стр. 2

Миналата седмица журналистическо разследване
на „Труд“, предизвикано от статус на Кристиян Шкварек, разкри интересни взаимовръзки в бъдещата
парламентарна група на „Продължаваме промяната“.
Оказа се, че голяма част от депутатите на тази партия са навързани като свински черва в сложна мрежа
от фирми, НПО-та и образователни институции, зад
които стои фондация „Америка за България“.
Самото разкритие не би трябвало да е кой знае
каква изненада. Профилът на лицата около Петков и
Василев подсказва, че става дума за хора с ясно изразени „прозападни“ културни тежнения, афинитет
към НПО-сектора и липса на скрупули относно чуждестранното финансиране.
На стр. 3
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Съдбата на ЕНЕРГЕТИКАТА не се
решава чрез преговори във Фейсбук!

От стр. 1
Естествено в такъв случай ще се произведат само
небивалици, които не са ефективни за никого. Както
казваше Кузма Прутков, трудно е да обхванеш необятното! Няма как - в рамките на най-много десетина
дни - да се решат всички задачи, които миналото и
настоящето поставят пред следващите 4 години, като
се стигне до необходимия консенсус. Освен това, всеки от 4-те партньори в бъдещата коалиция, за да не
бъде заподозрян (понякога напълно основателно)
в конформизъм или алчност заради властта, да не
носи в „кошницата си“ идеи и предложения, които
отсрещната страна трудно би приела, освен ако не е
всеядна.
Но опитът това да се случи въпреки всичко, неизменно ще опре до една малка „възлова“ частица
от всичките аспекти на преговорите - парите от бюджетите за 2022-2025 г. Не бива да се подминава и
фактът, че при подготвяната „Програма за бъдещото
управление“ ще трябва да се стиковат интересите и
предложенията на 18-те работни групи, които вече
започнаха заседанието отделно една от друга. Няма
да крия, че някои от наименованията на групите будят подозрения, че авторът им е с дефицити в икономическата теория и практика (например, „Земеделие“ - а не по-широкото „Селско стопанство“ и т. н.),
но отсъстват комисии за важни елементи на развитието (като „Промишленост“, а е съществен сектор;
„Строителство“, „Търговия и вериги на доставките“;
„Наука“ - тя не влиза в образованието, въпреки че то
се ползва от нея; „Развитие на публичната собственост“; „Европейски и международни проекти“). Възможно е тази какафонична постройка, базирана на
секторни политики, да се окаже набързо приет план
за действие, който няма как да бъде изпълнен.
А гражданите са претоварени със значими очаквания, които - ако не се сбъднат, ще предизвикат известния бумерангов ефект - недоверие към коалиционното правителство, неговото смъкване и провеждането
на поредните нови избори. Затова по мнението на
моите колеги и на мен, по-добре щеше да бъде при
изработката на бъдещата „Програма за бъдещото управление“ да се избегне печално известния „отраслов
подход“ (сектор по сектор), като се замени с програмно-целеви подход, а именно: „Програма 2022“, която
да е фокусирана върху решаването на най-спешните
проблеми („трите кита“ на развитието): (1) здравеопазване; (2) енергетика; (3) доходи, потребление и
фискална политика. Тук се коренят и най-големите
различия между бъдещите партньори, следователно точно те трябва да се премахнат. Останалите секторни политики могат да „изчакат“ сформирането
на Народното събрание, след което да се пристъпи
към стиковането на предложенията по всички други политики. Още повече че „Бюджет 2022“ отдавна
чука на вратата, а не бюджетите за 2023-2025 г. Едно
затъване в благото на детайлите може след това да
бъде предпоставка за скорошно прекратяване на този
политически „брак“, който женихите подготвят.
- На всички е ясно, че може да бъде направено
много за намаляване на административната тежест върху бизнеса. Но възможно ли е да бъдат
осъществени идеи като някои от предложените
по време на преговорите - например бизнесът да
каже кои 100 неща най-много му пречат и те да
бъдат премахнати, или да се правят комплексни проверки на фирмите - когато има данъчна
проверка да го проверява и агенцията по храните и пожарната, за да не идват постоянно на
проверка хора от различни структури?
- Президентът Шарл дьо Гол направи през 1968 г.

едно знаменателно заклинание: „Да - на реформите,
не - на бардака“! В контекста на тази формула стоят две задачи: от една страна, „бизнесът“ да не бъде
притискан да си върши дейностите в рамките на спазването на закона; от друга страна, държавата да регулира и контролира дали някой хитрушко - в името
на печалбата - няма да послъгва както потребителите,
така и конкурентите. И по линия на едната, и по линия на другата задача, компромиси не може да има.
А в България десетилетия виждаме и „притискане“,
и „бардак“! Впрочем, все повече държавата в развитите страни провежда успешно преди всичко технологичен контрол - спазват ли се стандартите, не се ли
слагат вредни заменки, лъже ли се с рекламата и PR-а,
плащат ли се данъците и таксите, не се ли прави опит
за подкупване на държавни служители и т. н. Казано
под сурдинка - припомнете си брилянтния филм с Тодор Колев „Господин за един ден“ - страшилището на
бизнеса е „бирникът“, най-често в случая НАП. „Притискането“ започва от тази институция и чрез нея (по
команда „свише“ спрямо едрите новобогаташи), продължава през прокуратурата и съдебната система,
завършва - понякога за щастие с хепиенд - в Европейския съд. Да, държавата трябва да си върши работа
24 часа в деня, 365 дни в годината, но в рамките на
закона; да, бизнесът трябва да уважава също закона,
а не да гледа да го промени в своя изгода (в България
също е пълно с такива примери) или да го заобиколи.
Приятното е че младите момчета и момичета, които в момента водят преговорите за правителство, не
забравят да повтарят, че ще изкоренят корупцията и
ще създадат почтени правила, което означава че поне
2/3 от проблемите за бизнеса ще бъдат елиминирани.
Дано не стане, както казваха навремето: искахме да
стане по-добре, стана както винаги!
- Има ли полза от заявените шаблонни намерения, като например да подпомогнем микро
фирмите и регулаторните режими за тях да са
по-опростени? Възможно ли е, за една голяма верига от сладкарници изискванията да са
едни, а за малък квартален цех за торти правилата да са други?
- Въпросът е важен, понеже европейската аксиома
е „равенство на възможностите“. Икономически тълкувано, това означава всеки да знае периметъра на
свободни действия, които очертават неговата свобода
(закони и култура), както и да знае, че това се отнася едновременно и за лилипутите, и за великаните.
Спор няма, правилата трябва да са еднакви за всички
в икономическото състезание... въпреки че гигантите
са склонни да ги нарушават. В конкретния случай,
малката сладкарничка ще си плати данъците тук, а
голямата верига ще се усмихва от някоя офшорка, кимайки радостно с глава: „Пак ги прецакахме“! Освен

това, голяма част от
„великаните“ са заплаха за дребосъка
от фирми, понеже
предпочита неикономическо развитие - като изкупува
по-малките, за да ги
затвори или за да ги
развие. И още - доста „интелигентни“
бизнесмени нарочно дробят фирите
си, за да ползват отслабени регулации.
Така че „Системата
на икономиката“ се
нуждае от основен
ремонт, но това няма да стане - поне в Европейския
съюз и България (като член на този съюз) преди следващото десетилетие.
- В преговорите бяха набелязани цели, които
няма да може да бъдат изпълнени дори за цял
мандат на евентуално следващо правителство,
като например трети тунел под Стара планина в източната част на страната. Удачно ли е в
ситуация, когато още нямаме правителство, а
предстои приемането на бюджета за 2022 г. да
занимават обществото с проекти, за които няма
да има пари поне през следващите 7 години, какъвто е времевият хоризонт на оперативните
програми на ЕС?
- Хубавото е, че поне не става дума за производството на български космически кораби и разходки
до Марс и Венера, освен на Луната... Но, както отбелязах по-нагоре, лимитиращият фактор на мечтите е
приходната и разходната част на държавния бюджет
и на притока на безвъзмездните европейски фондове.
И така, няма как да не знаем, че само възстановяването и развитието на инфраструктурата изисква повече от 25-30 млрд. лева; че здравеопазването тепърва
ще поглъща милиарди за лекуване на нуждаещите
се болни и лекуващите се от постковид синдромите;
че милиарди ще са необходими за „обновяване“ на
„дефицитните на пазара“ трудови ресурси - лекари,
медицински сестри, учители и т. н. Да добавим към
всички тези подвижни пясъци на финансите и необходимостта от намаляване на държавния дълг, който
се разду извънредно много. Така че бюджет 2022, та
даже и до 2025 г. - евентуално последната година на
коалиционното правителство, са ограничени и позволяват промяна около 3-4% средногодишно, което
е много, много ограничено. Трудно финансовият министър ще може да повтори думите на ковчежника
Шарл Калон към кралица Мария Антоанета: „Ваше
величество, това, което е възможно, вече е направено;
това, което е невъзможно, ще бъде направено“. Затова
по-точно ще бъде да се ползва мисловната максима
на Франклин Д. Рузвелт: „Ние може да си позволим
всичко, от което се нуждаем; но не може да си позволим всичко, което искаме“.
- Приемането на бюджета за 2022 г. е най-належащата задача на новия парламент. Това че дискусията се измества към мечти за бъдещето, не е
ли бягство от решаване на настоящите проблеми? Първо започват да търсят единно мнение
за това необходима ли е нова ядрена мощност в
страната, нещо, за което има различни позиции
от години, вместо да търсят спешни решения за
настоящите високи цени на тока, а дискусиите
за АЕЦ може да вървят, докато се намери консенсус.
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- Отсъствието на прагматично и точно решение за бъдещето на енергетиката на България през последните три
десетилетия - няма планове и програми, има „стратегии“
на хартия, придружено с „братско“ насърчаване да не се
развиват допълнителни мощности и даряването на някои мощности на
олигархията, поставя много остро въпроса както за „физическото“ осигуряване на необходимата енергия, така предоставянето u на достъпна
цена за всички. Съдбата на енергетиката чука на вратата, а отсреща няма
решения, затова е тази прибързаност, още повече че трябва да сложим
катинарите на някои ТЕЦ-ове. Въпросът не е дали ще гледаме към „братушките“ или към „Козяк“, понеже сме в ЕС, а как да се осигури трайно и
мъдро решение. Но то не се случва чрез преговори във Фейсбук, понеже
става дума за сделки; освен това, бъдещето на енергетиката трябва да се
реши с консенсус, включително с участието на ДПС и ГЕРБ, а не чрез
битки на „русофили“ и „американофили“.
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- Възможно ли е постигането на леви цели с десни мерки, както
Кирил Петков от ПП заяви, че ще правят? И как в тази формулировка се вписва например заявената от Кирил Петков подкрепа на
идеята на БСП минималната заплата да бъде процент от средната?
Това лява цел ли е или дясна мярка?
- Понеже в основата на „Продължаваме промяната“ стоят „харвардци“,
ще припомня афоризма на конгресмена-републиканец Джон Ешбрук:
„Харвардският професор е човек, който мисли, че американският орел
има две леви крила“. Със сигурност тези млади наши новобогаташи ненавиждат бедността (тя не радва никого), но не смеят да си помислят че
е възможно да посегнат на богатствата на ближните си. От друга страна,
може би за най-бедните българи повече подхожда откровението на Владимир Буковски: „Аз не съм от десния и не съм от левия лагер. Аз съм от
концлагер.“ Защото да живееш ден за ден не е живот. И да заключа, ако
минималната заплата бъде определена като процент от средната, това не
е икономическо, не е политическо, а математическо решение. Ако госпожа Нинова го е предложила, нека да покаже на черна дъска с бял тебешир
с каква формула е пресметнала заплатата на чистачката на „Позитано“ и
тогава ще се убедя че е права.
- Как според Вас ще намерят пресечна точка позициите на БСП и
ДБ за икономиката на страната?
- Няма да бъда оригинален, ако повторя старата теза, че в много отношения БСП стои вдясно (защитава „плосък“ корпоративен данък), а ДБ вляво (защитиха обществената собственост на Росенец). В момента имат
общ интерес - участие във властта не толкова с „победителите“ от ПП,
колкото против ГЕРБ и ДПС (с условие, понеже за БСП десетилетия беше
„стратегически“ партньор).
- В преговорите за икономическата политика на евентуален нов
кабинет имаше и доста екзотични бих казал идеи. Например Любомир Каримански от ИТН предложи да бъде поставена цел за
нивото на инфлацията и при отклонение от тази цел да се прави
анализ каква е причината и да се включват монетарните политики? Възможно ли е това в условията на валутен борд и на фона
на заявката ни, че искаме да влезем в еврозоната? Ние някаква
различна монетарна политика от тази на ЕЦБ ли ще провеждаме?
- Има интереси, които са свързани с особено богати българи, които
държат еврови позиции в наличност и същевременно - дължат левови
дългове. Те настояват валутният борд да падне и да не се приема еврото.
Правете си сметката.
- От БСП пък казаха, че ръстът на спестяванията в банките са
един балон, който расте, а фондовата борса е с малки обороти и
това трябва да се промени. Възможно ли е административно да се
дадат стимули хората да инвестират на борсата. И в момента на
пазара има много чуждестранни инвестиционни фондове, които
предлагат голяма палитра от възможности за инвестиции, а всеки
който си хареса някое дружество от търгуваните на фондовата ни
борса, може да си купи акции от него.
- Ръстът на спестяванията изостава от ръста на инфлацията. Инфлацията „гризе“ всякакви спестявания на бедните и на средния слой, но радва
приходната част на бюджета, понеже данъците растат почти пропорционално на цените. Не спестяванията са „балон“, има балони на други места
- например в строителството, но на тях нещо не им обръщат внимание.
Очертаващият се проблем е като многоглава ламя: висока инфлация, намаляващо потребителско доверие, растящ държавен и частен дълг. Въпросът е къде ще се скъса най-слабата нишка, която може да предизвика
поредния „черен лебед“.
Боян Дуранкев е икономист, специалист по маркетинг и стратегическо планиране. През 1980 г. завършва социално-икономическо планиране
в УНСС, където продължава неговата академична и научна кариера.
Специализирал е в САЩ и Германия. През 1989 г. придобива степента
доктор по икономика, през 1994 г. става доцент, а през 2010 г. - професор. Дуранкев е автор на повече от 80 статии, студии и книги.

Димитър Петров, коментар за Tribune.bg:

Подривната дейност

на „Америка за България“
От стр. 1
Това обаче е добър повод да се вгледаме в цялостната роля на „Америка за
България“, след като вече тази фондация е овладяла най-голямата група в българския парламент.
„Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната“ – така пише на официалния сайт на организацията.
Посочените области, в които се развива дейност (тоест, финансиране на проекти) са:
-       бизнес, предприемачество и технологии
-       добро образование и работни умения
-       благоприятна бизнес среда
-       културно-исторически и природен туризъм
На пръв поглед развиваната дейност е от полза за обществото ни. Но под
повърхността възникват някои въпроси. Например:
Защо една чуждестранна фондация инвестира в развиване на бизнес и предприемачески умения, това не е ли грижа на съответните местни бизнес сдружения и браншови организации?
Защо една чуждестранна фондация се ангажира с нашата образователна
система – нещо, което би следвало да е приоритет на българската държава и
общество?
Отговорът на първия въпрос е: за да печели симпатии в средите на местния
бизнес и впоследствие да лобира пред него за прокарване на определени американски интереси.
Отговорът на втория въпрос е: за да култивира у ученици, учители и родители американофилия, която в подходящ момент да се експлоатира за политически цели. А също и да предявява претенции за промяна на учебното съдържание по неин вкус (чрез зависимите от нея НПО-активисти, които непрекъснато
досаждат на образователното министерство с всякакви предложения).
Що се отнася до благоприятната бизнес среда, там една от насоките е подобряване на правната среда. Което би било прекрасно, ако става дума само
за законодателството, касаещо частната инициатива. Само дето се прокарва
и друга линия – законодателни промени в духа на съвременното американско
общество. Накратко казано – „джендър политики“.
Друго, което от фондацията посочват, е че „подкрепят независимите медии“. Което може да е вярно в смисъл, че медиите, с които работят, вероятно
са били независими преди към тях да потекат грантовете от „АзБ“. Сега обаче
такива медии се са превърнали в бесни пропагандни рупори на (лявото крило на) американската Демократическа партия и всичко, което идва оттам като
идеи и политики.
Подкрепата на културно-историческия и природен туризъм е една безспорно позитивна дейност. Но смесването на ползи и вреди води дотам, че полезните дейности се превръщат в алиби на фондацията, ако някой тръгне да я
ограничава. А вредните са факт.
В действителност „АзБ“ е една чужда централа, която вербува потенциални
родоотстъпници, корумпира и развращава българския обществен (а оттам и
политически) елит. Съединените щати имат подобни аналози в много държави
по света, но общата логика е прокарване на американските интереси в съответната страна (най-вече чрез изграждане на местна „агентурна мрежа“ от грантово зависими политици, общественици, интелектуалци). Парадоксалното е,
че нещо реципрочно (примерно, фондация „България за Америка“, ситуирана
във Вашингтон) е немислимо. Ако някой се опита да го направи, ще се сблъска
челно с федералното законодателство. А в Израел дори няма да стигне до съд,
просто ще „изчезне безследно“ (това по повод появилите се в медиите твърдения кой ще е бъдещия ни външен министър – човек, чиято биография директно трябва да провокира нашите служби да го проверят за връзки с МОСАД).
Чуждите зависимости сред българския политически елит са стара, но много
болна тема. И те трябва да бъдат изкоренявани без остатък. Проблемът е, че
ако приложим стандартите на България от преди 09.09. 1944г. за справяне с
чуждата агентура (съветска, англо-американска, югославска), то вероятно половината ни политици или ще завършат кариерата си на гарнизонното стрелбище зад казармите на 1-ви и 6-и пехотни полкове, или най-малкото в CV-то
им ще присъства и престой в Софийския централен затвор. Но все отнякъде
трябва да се започне. Фондации като „Америка за България“ нямат място тук,
а обществото ни има нужда от лустрация – на настоящите чужди агенти. Независимо на какъв господар служат – американски, руски, турски и или някакъв
друг.
Това обаче е за едни други времена. Сега трябва да внимаваме едни обвързаности да не доведат до предателства.

КВАНТОВ
ПРЕХОД
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ПЕТЪР ДИМКОВ - ПОСЛАННИК на ДУХА
Новият човек творец на съдбата си

и да склоним глави! Родолюбец и философ, лечител
и войн, будител и строител на съвременна България
– един истински уникален Българин! В неговия 95-годишен живот има такова парадоксално многообразие, че веднага разбираш как цялата Вселена го е подготвяла за мисията му още от рождението. Мисия на
Водач, Учител, Просветител и Лечител на човешките
души!
Роден на 19.дек 1896г, той израства в София, в духовното семейство на свещенник и народна лечителка, бежанци от Македония. Още в най-ранни години
Петър получава задача от майка си да записва и подрежда всичките й рецепти. Но едва 13-годишен го
изпращат да учи в Петербург, за да получи добро образование. Поради скромните възможности на семейството, най-напред завършва Полтавското кадетско
училище, а след това пак с отличие - Военната Академия /2-те най престижни учебни заведения в Русия/.
Междувременно завършва и пълен курс по Хомеопатия, Източна медицина и философия, йога, посещава
и лекции в Медицинската Академия. Така той попада
в забележителната среда на най-светлите и просветени умове на русия културен елит/ Рьорих, Бередяев,
Вернадски и мн.други/,запленен и кипящ от идеите
на големите френски мислители от 19. и 20.век, както
и от философята на Л.Н.Толстой, чийто последовател
става и младия Димков.
Въпреки примамливите работни предложения в
Петербург, той се завръща в България 1910г за да се
включи във всички войни на българския народ за териториална цялост - Балканската, Междусъюзническата и Първата световна. Участвайки в най-тежките
боеве, той е раняван 8 пъти и награждаван с всички
Ордени за храброст и войнска доблест, въпреки че
винаги е стрелял «по сватбарски»/споделя пред найблизките си/. Като истински хуманист, още в армията
П.Д. започва да лекува войниците си с природни методи- от чума, холера, тиф, малария, въшки...До днес
се носят легенди за «голата рота», която предвожда:
на турския фронт сигналът за атака идва точно, когато
изварява униформите на ротата си и всички се втурват
без дрехи, но победно!
Връща в България всичките си войници живи и
здрави и започва неговата изключителна му патриотична дейност из страната. Във всички градове, където е бил комендант, полковник Димков, битуват чудесни спомени за него и органи-зационната му дейност:
НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ

И

”Свети ИВАН РИЛСКИ“
Център за холистично здраве „ ИДЕЯ ВИТА”
По случай 135 години от рождението

на ПЕТЪР ДИМКОВ
и 40 години от смърта му

ви каним на

Тържествен Благотворителен концерт

„БОЖЕСТВЕНОТО КОЛЕЛО“- целебните
методи по българските земи от древността до наши дни

Представен от Танцово-Вокална Група „Идея Вита“,
както и откъси от филмите на реж. М. Венков и Ст. Иванов,
посветени на легендарния Лечител ПЕТЪР ДИМКОВ,
на 19. Декември/ неделя / от 18.30ч

В Театралния салон на НАТФИЗ„ Кръстьо Сарафов“Ул.“Г.С. Раковски“ № 108 А
Вход свободен при спазване на противоепидемичните мерки
За контакти: 0899 873 961, Христина Бързанова

В Карлово спасява къщата на Левски – предотвратява събарянето и способства за възстановяването
й.
В Свищов изгражда военния и градския водопровод.
В Стара Загора спасява Аязмото – символ на града и участва в създаването на Операта.
И връхът на съзидателната му и патриотична дейност Варна (1934 до 1936 г.):
Създава Парк-мавзолея «Владистлав Варненчик»
Построява паметник-портал при Осми приморски полк,
Започва реставрацията на Аспаруховия вал върху
площ от 1000 дка. Засаждат се над 2000 фиданки,
оформя се пиедестал с 12 ритуални стъпала и мраморна площадка и бюст на кан Аспарух. Издига се и
статуя на аспаруховия войн в средата на вала (4.4 м).
Спомага за разкриването на Римските терми и
планира поставянето на още един паметник на Аспарух върху тях. По сведения на големия археолог Карел Шкорпил там се е намирала резиденцията на кан
Аспарух, където той е подписал договора с Константин Погонат, с който византиецът признава най-после
съществуването на Дунавска България на тази територия със столица Варна!
Става основоположник и създател и на Варненската филхармония – неин почетен председател и
вдъхновител на музикалните празненства «Варненско
лято».
Междувременно обаче, неговите заболявания и
страдания, започнали още в Кадетското училище, сериозно се увеличават и задълбочават- мускулен ревматизъм, хемороидите, дископатия, малария, катар в
стомаха и червата, сърдечна слабост...
Лекуван по всички правила на медицината – лекарства, минерални бани, физиотерапия, през 1929
г. той пише до д-р Кирил Йорданов – най-известния
радетел на природолечението: «Всички тези болести,
закърпвани с безброй лекарства, ме направиха крайно
нервен и се отразиха зле на паметта и зрението ми,
косата ми после опада, а краката и ръцете ми бяха
винаги ледени. През 1927 г. търпението ми почна да
изчезва, вярата ми в лекарствената мощ на медицината се замени с отчаяние и с желание да туря край на
своето жалко съществувание.»
Точно 1927г. слага началото на активната му лечебно- изследователска дейност в сферата на Природната
медицина, започвайки със собтвеното си здраве, както
самият Димков пише в същото писмо:
«Ето какво постигнах, лекувайки се по природолечебния метод:
 От мускулния и ставен ревматизъм не остана
помен;
 Възпалението на венците и зъбнаият камък
изчезнаха;
 От хемороидите, ишиаса, болките в кръста,
маларията, катара в стомаха и червата, лошия дъх и от
слабостта на повреденото от ревматизма сърце помен
не остана.
 След като пречистих с бани и храна кръвта
си, разширени вени не чувствам и от 1.9.1927 г. гумен
чорап не нося;
 Нервността ме остави, ръцете и краката се затоплиха; паметта и зрението се засилиха и стомахът
ми е редовен, косата, която бе почти окапала, отново
се засили.
Същите резултати постигнах и при лекуване на
жена ми и детето ми. Приятелите ми се излекуваха
по същите методи от тежки болести.» София, януари,
1929.
Заедно с д-р Кирил Йорданов издавaт сп. «Природен лекар» и «Наръчник по природолекуване и
живеене» в четири части, 124 картини – съставител
Петър Димков и редактор К. Йорданов. Д-р Йорданов

споделя: «Ако аз имах щастливата случайност да бъда
първият лекар в България, който мина на фронта на
природното лечение, то г-н Петър Димков е един от
най-старите съратници за това обновление... За мен
той бе едва ли не едничка опора в тежката борба.»
Благодарение на съвместната им дейност Варна се
превръща в столица на природната медцина в България. За цялостното му добротворчество и сърцатост
цяла Варна го изпраща със сълзи на гарата при заминаването му – невиждан прецедент в историята на
града!
Преждевременното му пенсиониране през 1936г. /
за да не достигне полагащото му се генералско звание/, му дава пълната възможност, завръщайки се в
София, да се отдаде напълно на философската си, лечитело- будителска дейност, обосноваваща връзката
между мисълта, ценностната ни система, начинът ни
на живот и физическото ни здраве. . Неговият всеизвестен труд «Българска народна медицина» претърпява четири допълнени издани преди 9.IX.1944 г, всяко
обогатявано вече и с идеите и знанията на богомилите, и на Учителя Петър Дънов, чийто деен ученик и
съратник става Петър Димков още през 1933 г. И до
днес «Ирисовата диагностика» на нашия лечител е
призната за на-добрата от Международната научна
общност!
Проявявайки сериозен интерес към всички религии
още в младостта си, изучава сериозно Корана, Ведите,
учението на Хермес в Египет, на Тот, Заратустра, Буда
и Хритиянството, достига до извода, че ИСТИНАТА
е една, но последователите им значително я изменят,
което го прави истински толерантен през целия му
жизнен път. Затова свидетелства и Книгата на живота
му: «Хигиена и лекуване на човешката душа. Новият човек-творец на съдбата си». Писана повече от 20
години и допълвана до края на дните му, тази книга е
и доста непозната за широката читателска аудитория,
защото излиза едва през 1995г. в доста ограничен тираж. Претърпява и допълнително издание през 2006г,
което също трудно се намира, а е истинско духовно
достижение и прозрение, което заслужава да бъде от
настолните книги-водители във всеки дом! Основните му постулати:
- Нашето здраве е само в нашите ръце! Всеки сам е
отговорен за здравето си!
- Нашето здраве започва с нашата мисъл, минава
през нашите чувства и завършва с нашето действие
или бездействие!
- Енергийте на ПРИРОДАТА ни лекуват най-добре:
Слънцето, Въздухът, Водата, Огинят, растенията и
камъните!
- Светлите ни емоции, предизвикани от Любовта,
Красотата, Радостта, Оптимизма и Вярата са найважният инструментариум на доброто ни здраве и
благоденствие!
- Словото, песента, танцът и творчеството лекуват
успешно!
Всички тези негови прозрения, написани преди
повече от 80 години, бяха доказани от съвременната
Квантова медицина, до която днешните лекари все
още много рядко се допитват! А .всички ние, децата
на България, сме имали и имаме възможност да се докоснем и приложим най-напред върху себе си! Неизброими са духовните и материални ценности, които
ни завещава. нека помни поне най-важния Завет на
Петър Димков:
„От що е съставено щастието на нашия живот?
От малко любезности, приети и направени услуги,
красиви думи, светли усмивки, приятелски жестове,
добри пожелания и добри дела.“
Благо-словение и дълбок поклон пред великия
Българин!
Христина Бързанова
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амо на 7 километра от магистрала Тракия можете да се
върнете хилядолетия назад и
да посетите една от тракийските столици – Кабиле. Със сигурност има какво да видите,
затова си отделете време. Освен руините и основаното впоследствие на мястото средновековно градче, в
музея към археологическия комплекс ще се натъкнете
на редки артефакти от Кабиле и региона. Безспорно
най-мистичната част от посещението ви обаче ще е
тази на светилището на Зайчи връх, който се намира
точно над Кабиле. До първата панорамна площадка се
стига по стълби, а нагоре се продължава по пътека, за
която ви трябват удобни обувки. Именно върхът и светилището на него са и причината траките да основат
на това място столицата си.
Възвишението е точно над тогавашното корито на
река Тунджа. В древността било почти непристъпно и
невидимо заради разположението на скалите. До него
са имали досег само избрани - жреци и владетели.
Името си Зайчи връх носи, защото погледнат отдолу,
формата му наподобява заек.
Добре е при разходката си да сте с екскурзовод или
с някого, който да ви посочи къде да гледате. Защото в
скалите на светилището, макар и трудно, особено ако
не знаете къде да търсите, ще видите изсечен образа
на богинята Кибела, яхнала лъв. По време на лятното
слънцестоене на 21 юни, образът се огрява от слънчевите лъчи, а камъните сменят цветовете си. Ликът на
Кибела, като че ли, има свой живот, защото неговите
цветове се различават ясно от тези на околните скали.
По време на ритуала, богинята преминава през яркочервено, оранжево и жълто, засилвайки усещането за
мистичност, а слънчевите лъчи преминавайки по издълбан улей, достигат до нея.
Местните екскурзоводи разказват, че на Зайчи връх
е работил екип, който е замервал с уреди магнитното поле на светилището и медицинските показатели
на хората, качили се на него, преди и след престой от
няколко часа. Резултатите са удивителни. Магнитното поле на Зайчи връх и самото светилище е 7 пъти
по-силно в сравнение с нормалното за планетата.
Присъстващите на експеримента пък са подобрили
значително общото си здравословно състояние. Нормализирали се кръвното им налягане и пулсът. Върхът
лекува, категорични са хора, които го посещават поне
веднъж седмично за тонус. Най-силно било влиянието
между двете скали, които пречат да се види светилището от обратната страна на Кабиле.
В подножието на светилището, встрани, се крие
още един идол. Съществуват твърдения, че е той е
дори по-стар, почитан преди Кибела. Той представлява камък, приличащ на огромна глава с дупки за очите
и устата. За да го разпознаете, трябва някой да ви го
покаже или да имате доста развихрено въображение.
Факт е обаче, че по подобен начин на изображението
на Кибела, образът се огрява, но през есенното равноденствие.
Според една от теориите светилището било древна
астрономическа обсерватория. Заради бавното оттичане на водата след дъжд става ясно, че хълмът с върха
всъщност е кух. Впоследствие го доказват и съветски
учени. Какво се крие зад този факт обаче никой не се
наема да отговори.
Кабиле възникнал през второто хилядолетие Пр.Хр.
Градът е наречен на името на богинята Кибела, покъсно позната като Артемида.
През 341-ва година Пр.Хр. е превзет от Филип Македонски, а после оттук е минал и синът му Александър Велики. През 336 г. Пр.Хр., по време на похода си
срещу скитите, младият завоевател го укрепва и настанява в него военен гарнизон. Владетелят искал да
заличи култа към богинята Кибела. Но построената
от него сграда, която трябвало да препречва пътя на
жреца до светилището на Зайчи връх, била разрушена дълго преди самото свято място.
Кабиле била за кратко и столица на Одриското царство на траките след смъртта на Севт III, по времето
на тракийските царе Спарток и Скосток. Намерен в
Севтополис договор, който се пази в Археологическия музей в София, между вдовицата на Севт III и
владетеля на Кабиле Спарток, доказва, че Спарток е
провъзгласен за цар на всички траки. Кабиле се разпростирал на 280 декара и бил заграден от 2,5 метра
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Магнитното поле на ЗАЙЧИ ВРЪХ
над КАБИЛЕ е седем пъти по-силно
Траките основали столицата си Кабиле под Зайчи връх,
заради лечителските му свойства

високи крепостни стени. Жителите му били около
7000. Бил сериозен икономически център, а до него
водели няколко пътя. Издигнати били храмове на Артемида и Аполон, много търговски сгради, а в центъра
имало голям площад.
В столицата живеели заможни хора, които търгували с целия средиземноморски свят. За много високия
социален статус и позиции на Кабиле в тогавашния
античен свят говори фактът, че в своите речи го споменава една световно известна личност – гръцкият
държавник и оратор Демостен. В Кабиле по това време има градска управа, която сече монети, магистрати,
население с право да гласува, голяма армия, занаятчии, търговци. На изсечените в Кабиле монети са изобразени древногръцките богове Аполон, Артемида,
Херакъл и Атина.
До днес в района на музея са запазени останките от
две бани, които по нищо не са отстъпвали на днешните луксозни СПА центрове. В тях имало помещения
за потене, басейн с хладка вода, горещо помещение
с вряла и друго със студена вода. В басейните имало
места за хранене, спортуване, масажи, и, разбира се,
плътски удоволствия. Явно сладкият живот не е наше
откритие.
След тракийското царство дошъл ред на Римската
империя да остави отпечатъка си върху Кабиле. Градът се превръща в един от най-важните римски военни лагери в провинция Тракия. Достига около 4000
души население, като 500 от тях са римски войници.
И до днес могат да бъдат видени останките от казармите, градската баня, публичната тоалетна и частната
баня на богаташ. След приемане на християнството,
градът става център на епископия. От това време датира и централната базилика, която впечатлява с размерите си.
Кабиле е унищожен от аварските нападения през

6-и век след Христа, за да възкръсне като малко селище отново през Средновековието.
Сред най-интересните експонати в историческия
музей е впечатляващ сервиз за хранене, който очевидно е принадлежал само на едно семейство и е съставен
от 158 съда. Част от тях са с еднаква форма и окраска,
точно както днешните сервизи за хранене. Интересни
са и глинените съдове с многобройни ситни дупки,
които са древният вариант на днешните сокоизстисквачки. Във всяка праисторическа къща задължително
е имало домашни божества - малки идолни пластики,
на които обитателите са се молили.
Сред уникалните експонати в музея на Кабиле е и
миниатюрна бронзова фигура, която изключително
много наподобява на скулптурата „Мислителя“ на Роден. Запазени и съдове още от времето на Троянската
война. В Кабиле се намира и една от най-големите колекции на амфорни печати. Всяка пета или седма амфора с вино или зехтин се е запечатвала, за да е ясно
какъв е произходът на продукта и времето на произвеждане. Естествено, не липсвали фалшификати.
Зад витрините в музея ще видите още римска лампа
с двама мъже в сексуална сцена. Сред експонатите е и
план „за първа копка“ - жертвоприношение за изграждане на бойна сграда. Във витрините има и военни
дипломи, които описват биографиите на легионерите. Бойците ги получавали, само ако оцелеят, след 20
години служба. Бронзовите дипломи давали право на
римско гражданство, освобождавали от данъци и носели добри финансови дивиденти.
Сред най-голямата гордост на музея в Кабиле са
двете статуи на Асклепий и Хигия. Сред много редките експонати са и клещи за скопяване на животни,
каквито в света има намерени само четири броя. Не
липсват и дамски принадлежности за украсяване, като
гребени, накити и дори ролки за коса.
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Борис Егоров
Най-често руснаците са воювали
срещу турците. И почти винаги са излизали безспорни победители от тези

схватки.
Четири столетия Русия и Османската империя водят кръвопролитна борба за крайбрежието на Черно
море, Балканите и Кавказ. От средата на XVI в. до края
на Първата световна война двете страни преживяват
над 10 войни и въоръжени конфликти. Средно не са
минавали и 25 години без войниците на противоборстващите държави да не се срещнат отново на бойното
поле.
Първият в историята военен сблъсък между руснаци и турци е през 1541 година. Тогава хан Сахиб I
Герай, чието Кримско ханство е политически зависимо от Османската империя, предприема поход срещу
Москва. Той се обръща към султана да му помогне
като му предостави отряд от еничари и артилерия. Руските войски удържат убедителна победа, „много татари избиват и на турците много оръдия унищожават“.
Южната експанзия на Руското царство, покоряването на Казанското (1552 г.) и Астраханското (1556
г.) ханство, поражда сериозно безпокойство у султан
Селим II. Високата порта разбира, че е необходимо
възможно най-скоро руснаците да бъдат изтласкани
от границите на Османската империя и на зависимия
от нея Крим. Военният успех обаче не се усмихва на
турците. През 1569 г. с провал завършва опитът им да
завземат Астрахан, а през 1572 г. в битката край Молоди, на 50 км от Москва, заедно с войската на кримския
хан Девлет Гирей загиват близо 7000 елитни еничари.
Войните от края на XVII и началото на XVIII в. като
цяло имат успешен край за руската държава: тя спира експанзията на Османската империя в украинските
земи, като запазва Киев и териториите на левия бряг
на река Днепър, а също и като завладява през 1696
г. турската крепост Азов на брега на Азовско море и
започва създаването на първия редовен военно-морски флот. Прутският поход от 1711-а обаче се оказва
студен душ за руснаците, защото при тази операция
80-хилядната армия на Петър I е обкръжена в Молдавия от 200 000 турци и кримски татари. Царят успява
да сключи мир с противника и да запази армията, но
Азовската крепост е загубена почти за четвърт век.
Една от най-важните войни в историята на рускотурското противоборство е войната от 1768-1774 година. През юли 1770 г. руската ескадра напълно унищожава турския флот в Чесменския залив на Егейско
море и така тя завоюва пълно господство в Източното
Средиземноморие. „Водата се смеси с кръв и пепел и
изглеждаше невероятно скверно. Обгорели трупове
на хора плуваха по вълните и пристанището толкова
се напълни с тях, че лодките трудно можеха да се разминават“, спомня си участвалият в сраженията княз
Юрий Долгоруки.

От стр. 1

Кой е главният враг
на Руската империя?
След триумфа на море идват успехите и на суша:
турските армии търпят поражение при Ларга, Кагула и
Козлуджа. За известно време в ръцете на руските войски е едно от най-важните пристанища на Османската
империя - Бейрут. В края на войната Крим се обявява
за независим и се изплъзва от властта на султана (полуостровът ще бъде присъединен към Руската империя през 1783 г.). Заедно с това Русия получава правото
да има в Черно море военноморски флот, който може
безпрепятствено да преминава през Босфора и Дарданелите.
По време на последвалите военни конфликти чак до
средата на XIX в. Русия успешно изтласква отслабената Османска империя от Северното Причерноморие,
Кавказ и Балканите. Успешно започва за руските войски и Кримската война 1853-1856 година. В битката
при Синоп на 30 ноември 1853 г. руският флот окончателно побеждава турския: 15 кораба са потопени, над
3000 моряци загиват, а командирът на турския флот
вицеадмирал Осман паша е заловен. „С искрена и сърдечна радост ви възлагам да кажете на НАШИТЕ смели моряци, че им благодаря за подвига, извършен за
славата на Русия и за честта на руското знаме. Радвам
се да видя, че Чешме не е забравено в руския флот, че
правнуците са достойни за своите прадядовци“, пише
император Николай I до военноморския министър
Александър Меншиков.
„Клането в Синоп“, както е наречена тази битка в
английската преса, е причината във войната на страната на турците да се включат Великобритания, Франция и кралство Сардиния. Съюзниците се възползват
от техническата изостаналост на руската армия и в
крайна сметка постигат победа. Едно от най-тежките
условия на Парижкия мирен договор, който слага край
на войната, е загубата на правото на Русия да поддържа флот в Черно море (ограничението е отменено през
1871 г.).
След като турците жестоко потушават въстанията
на християнското население в България и Босна през
1876 и 1877 г. вълна от възмущение обхваща цяла
Европа. На 24 април 1877 г. Русия обявява война на
Османската империя, чиято цел е освобождението на
балканските народи. Въпреки временните трудности,
военната кампания на руската армия се развива успешно и през януари следващата година достига до подстъпите към Истанбул. Според условията на сключения в
Сан Стефано мирен договор официално е провъзгласена независимостта на Румъния, Сърбия и Черна Гора
(които на практика вече отдавна са се изплъзнали от
властта на султана), турците отстъпват на руснаците
част от териториите в Кавказ и на Балканите, а освен

СЛОВО ЗА ДУДИТЕ

й от руско-сръбската хватка.
Така Дуда стана поредният европейски политик, дал актуално звучене на единствената българска народна песен, в която Европа е
главна героиня, възпята с думите: „Проклета и
триклета да си, Европо, блуднице вавилонска!“
Днес Европа не е просто блудница - тя е под
опеката на своята задокеанска Маман. И все
пак политици с ранга на Дуда би трябвало да
знаят, че когато спечелиш нещо, има значение
как го печелиш, защото може да загубиш нещо
по-голямо. Евроатлантическите политически
дуди показват на България, че въпреки НАТОто и Европата, тя пак е под обсада, както винаги. Това я тласка към Турция, която за жалост,
въпреки усилията на Ататюрк, и днес е благоприятна среда за башибозушка идеология (виж
съдбата на храма-музей „Св. София“) или към
Русия - старият враг на българското национал-

но обединение („Даже не думайте, что Македония может быть болгарской!“) Българите, които са достатъчно информирани, знаят, че България няма приятели и че трябва да има поне
надежден съюзник, който да е най-малкото зло
за нея. Все повече българи се питат дали Русия,
която пряко и косвено раздаде толкова български територии на нашите съседи, все пак не е
това най-малко зло. Дори и затова, че е духовна
дъщеря на България, която получи от духовната си майка писмеността, вярата, а до голяма
степен и езика си. Господа дуди, внимавайте с
България! Тя винаги е била ваш щит и е поемала много удари, които иначе Европа щеше да
поеме. Затова сега е малка страна, която вие,
нейни съюзници на хартия, си позволявате да
пренебрегвате. Пазете стария си щит, че може
пак да ви потрябва.
Асен Димитров
- Феликс

това предоставят автономия на Босна и Херцеговина.
Главният резултат от мира е възстановяването на българската държава, включваща обширни територии от
Черно до Егейско море. През първите няколко години
България трябва да бъде под пряко руско управление.
Това засилване на позициите на Руската империя на
Балканите буди сериозно безпокойство сред западните
държави. Под техния дипломатически натиск условията на Санстефанския мир са преразгледани на мирния
конгрес в Берлин през лятото на 1878 година. Независимостта на Румъния, Сърбия и Черна Гора е потвърдена, но Босна и Херцеговина вместо автономия получават „временна“ окупация от австро-унгарски войски
(след по-малко от 20 години регионът официално попада под властта на Виена). Вместо Велика България
са учредени едно силно орязано откъм територия васално княжество с център в София и автономна провинция на Османската империя – Източна Румелия.
„Европа ни даде само правото да бием турците, да проливаме руска кръв и да харчим руски пари, но изобщо
да не извличаме полза нито за себе си, нито за нашите
единоверци по собствено усмотрение“, пише с голямо
съжаление руският посланик в Истанбул Николай Игнатиев.
Последният въоръжен конфликт в историята на противоборството между двете империи е Първата световна война. Руската армия успява не само да провали
плановете на турците да завземат руското Закавказие,
но и да преминат в мащабно контранастъпление. Така
в началото на 1916 г. войските на генерал Николай
Юденич разгромяват 3-а турска армия и завземат стратегически важния град Ерзурум, който открива път за
навлизане в дълбочина на османските територии.
Не било обаче съдено руските войски да съкрушат
турците. Февруарската революция от 1917-а води не
само до падането на самодържавието в Русия, но и до
стремителен упадък на руската армия. Турските войски успяват да върнат под своя контрол цяла Източна
Анадола и дори да завземат руските Батумска и Карска
област. При все това изходът от световния конфликт
за Османската империя вече е предрешен и дните на
самата Висока порта са преброени.
След края на Първата световна война за бившите
непримирими врагове започва необикновен период
в двустранните им отношения. Болшевиките оказват
подкрепа на Турското национално движение на Кемал
Ататюрк в борбата му срещу чуждестранната интервенция. В крайна сметка Съветска Русия и учредената през 1923 г. на останките на Османската империя
Турска република дори стават съюзници, макар тази
дружба да продължава много дълго.

Руското
посолство
покани
Румен Радев
в Крим
Пocoлcтвoтo нa Руcкaтa фeдeрaция в Бългaрия пoкaни
cпeчeлилия втoри мaндaт прeзидeнт Румeн Рaдeв в oкупирaния укрaинcки пoлуocтрoв Крим.
Прeдceдaтeлят нa кримcкaтa бългaрcкa нaциoнaлнo-културнa
aвтoнoмия Ивaн Aбaжeр зaяви, чe прeзидeнтът нa Бългaрия
Румeн Рaдeв трябвa дa пoceти руcкия Крим, къдeтo нa нeгo
„щe му бъдe oкaзaн тoпъл и рaдушeн приeм”.
„Oт Бaлкaнитe дoйдoхa cлaвянcкaтa пиcмeнocт и прaвocлaвиeтo. Зaтoвa тъкмo oт Бaлкaнитe трябвa дa дoйдe и признaвaнeтo нa Крим кaтo зaкoннa и нeoтдeлимaтa чacт нa
Руcия. Aкo прeзидeнтът нa Бългaрия взeмe рeшeниe дa пoceти
руcкия Крим, cигурeн cъм, чe щe му бъдe oкaзaн тoпъл и рaдушeн приeм”, цитирaнa думитe му руcкoтo пocoлcтвo.

КВАНТОВ
ПРЕХОД
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Развитието на културно-историческия туризъм
в Община Враца и в Община Велики Преслав

Ивайло Чавдаров Петров
– докторант
в катедра „Култура,
историческо наследство
и туризъм“ при УниБИТ

Развитието на културно-историческия туризъм трябва да
е в съответствие с опазването
съхраняването и закрилата,
както и с умелото използване
на природното и културно наследство на дадена територия,
като под територия да се разбира: държава, регион, район,
община, местност. Историкокултурният туризъм е динамичен отрасъл, който се разпространява през последните години с бързи темпове и обхваща
все повече области и сфери на
обществения живот. Независимо, че няма точни данни за
европейския културен туризъм, пазарът му непрекъснато
се разширява. По изчисления
на Световната организация по
туризъм (СОТ) на културния
туризъм се падат около 37 %
от всички туристически пътувания и търсенето нараства
с 15% годишно. Това показва
актуалността и значимостта на
пазара на културния туризъм в
България и по света. Редно е да
се отбележи, че Република България е приета за пълноправен
член на СОТ на 21 януари 1976
г. В рамките на тази организация страната ни се явява част
от Регионалн комисия Европа.
Сътрудничеството на България със Световната организация подпомага провеждането
на държавната ни политика за
устойчиво развитие на туризма. Тя следва световните тенденции за развитие на туризма
и представянето на България
като атрактивна целогодишна
туристическа дестинация*.
Устойчивото развитие на
културно-историческия туризъм в България е важен фактор
за конкурентноспособността
на целия сектор, чрез устойчиво и балансирано усвояване
на културния и природен ресурсен потенциал и за повишаването на ефективността на
регионалните
туристически
продукти и услуги.
Влизането на България в
Европейския съюз даде силен
тласък за развитието на историко-културния туризъм. Причините за това са две; като част
от европейското семейство
България става все по – популярна дестинация, както на
европейския континент, така и
по света, а отделните региони
като Общините Враца и Велики Преслав са богати на кул-

турно - исторически обекти,
които има какво да предложат
на търсещите атрактивни историко - туристически дестинации туристи. От друга страна,
разширяването на достъпа до
европейските фондове ще позволи да се увеличат средствата
за поддържане на културно –
историческото наследство, за
подобряване на маркетинговата дейност и качеството на продуктите и услугите в историко-културния туризъм. Разрешаването на тези проблеми ще
позволи на България да привлече в близките години повече
туристи. България е най-старата, не само в Европа държава.
Нейното културно – историческо наследство стои в основата
на формирането на човешката
цивилизация. Световно известният културолог Димитрий
Лихачов неслучайно нарича
България „държавата на духа“.
По своето културно историческо богатство нашата държава
се нарежда на едно от първите
места в света. Ето защо социализацията на паметниците на
културата и на историята, намиращи се на нейната територия, са определящ приоритет
за развитието на културния и
исторически туризъм по отношение на нейната държавна
политика.Социализацията на
паметниците на културата и историята може да послужи като
положителен пример в това отношение за цялата страна.
На територията на Република България и в частност
на териториите на общините Враца и Велики Преслав
има в изобилие културни паметници от различни епохи
на древни цивилизации като:
траки, римляни, византиици и
прабългари, които са оставили
ценни художествени и архитектурни свидетелства и които
биха били мечтана туристическа дестинация, ако този вид
туризъм се разработи добре.
Той може да стане сериозен
източник на приходи както за
частните структури, предлагащи туристически услуги в този
вид отрасъл, така и за държавната хазна. Не трябва да забравяме и османските културни
паметници, свързани с исляма
или османският период на България. Те са притегателна точка
за туристи изповядващи тази
религия. Това се отнася и за
етнокултурните и етнорелигиозните общности на арменци,
евреи и други. Страната ни
притежава огромно културно
наследство с около 40 000 регистрирани обекта от различни
исторически епохи, от които
над 10 000 с национално значение. Сяита се, че България
е на трето място в Европа след
Италия и Гърция (за което, разбира се, може да се спори) по
археологични и културни ценности. Редно е да споменем, че
България е на едно от челните
места по брой паметници на
ЮНЕСКО, като в списъка на
нематериалните и материалнните паметници на културата са включени 10 български

обекта, което ни поставя на 21
място в света. Освен това ни
предоставя богат потенциал за
развитие, доразвитие и усъвършенстване на културно-историческия туризъм и превръщането му в богат източник на доходи за държавните и частните
структури. Услугите които се
предлагат в този отрасъл, трябва да са на високо ниво и да се
работи заедно за привличането
на туристи, а от там и повишаването на доходите и реализирането на приходи за развитието и доусъвършенстването
на човешкия ресурс зает в този
бизнес.Основните положения
на концепцията за устойяиво
развитие са: начин на работа
в отрасъла, подход към клиентите, промяна на отношението
към туристите, добра структура и работеща стратегия в популяризирането на отрасъла.
Пример за популяризиране на
определен културно-исторически обект на територията
на Велики Преслав е Златната
църква, наричана още Кръглата или Симеоновата църква. Тя
представлява едно уникално
свидетелство за епохата, същата символизира отделянето на
българската култура от византийското влияние, проникнало
в страната след покръстването,
тъй като е била построена в
много различен вид от църковните архитектурни решения
от IX-X в. Църкватасе превръща в архитектурният израз
на зараждащата се българска
империя, чийто създател цар
Симеон приема себе си за равнопоставен на византийските
василевси. Но тази църква не е
добре популяризирана и представена пред широката публика, слабо рекламирана и не
подходящо реставрирана. При
посещението си туристът може
да наблюдава как е реставрирана църквата, където горните
части са заляти с бетон, за да не
се рушат, което от своя страна
закрива фреските и символите
издълбани в камъните. Решението за този вид консервация не е уместно и отнема от
архитектурната значимост на
обекта, вместо да свидетелства
за неговата културно-историческа стойност. В случай, че
се реши да бъде реставриран
този паметник на културната
ни идентичност, трябва да се
вложат средства за това с цел
реклама и популяризиране на
тази архитектурна и историческа забележителност. По този
начин се извършва активна социализация на този обект. Необходимо е да се снима и разпострани всяка една стъпка по
реставрацията и изграждането
на църквата. По този начин се
привлича туристическия интерес, който се поддържа през
целия процес на дейността. В
този контекст заслужава да се
отбележи един по-малко известен археологически обект
в местността Градище до град
Враца.
Археологическият
обект е леснодостъпен - намира се само 2,5 км от град Враца
в непосредствена близост до

природната забележителност
прохода Вратцата. Налице е изградена пътна инфраструктура
- обектът е до шосето, водещо
от града до друг значим туристически обект пещерата Леденика. В района на местността
Вратцата има обособено място
за паркинг, построен е и хотел, посещаван предимно от
местните. През 2009 г. в археологичния обект бе изградена
туристическа пътека от Държавно Предприятие (ДП) Врачански балкан, която е съоръжена с дървени стълби, парапети и маси за отдих. Поставени
са информационни табели с
описание на разкритите археологични текстури. Обектът е
посещаван от туристи, които
имат възможност да наблюдават проучването през летните
месеци. През следващите години вследствие на разкриването
на нови структури маршрутът
на пътеката бе разширен и бяха
монтирани още табели, маси за
отдих и парапети.
Схема на архелогичния
обект, от която може да се види
колко атрактивен е за културно
– исторически туризъм.
През обекта минава електропровод, което дава възможност
реставрираните структури да
бъдат съоръжени с подходящо
атрактивно осветление и това
дава възможност да бъде посещаван дори през нощта. Наличието в района на водопровод
за питейна вода позволява да
бъдат изградени санитарно хигиенни помещения.
Наличието на пътна инфраструктура, електропровод и
водопровод дава възможност
в близост до обекта да бъдат
изградени ателиета за производство на изделия – реплики
на откритите по време на проучването находки – накити, монети, керамични съдове. Така
туристите ще получат възможност да си закупят сувенири и
да се популяризира допълнително историческото минало
на град Враца и Северозападна
България1.
Този археологичен обект
разположен в месността Градище до прохода „Вратцата“
може с целенасочени инвестиции от Общиа Враца да се
превърне в атракция за културно – исторически туристи от
България, Европа и целия свят.
Полуразрушените три църкви,
които могат да се реставрират
(не като Златната църква, наричана още Кръглата или Симеоновата църква от Велики
Преслав) а, да се възстановят
на 100%. Нека да си представим експонираният и социализиран обект от три изградени
от професионални реставратори християнски църкви от три
исторически периода. Нужно
е да се разкрие символиката
на числото три. То означава
устойчивост, хармония и равнопоставеност. Графично чрез
равностранен триъгълник се
изобразява миналото, настоящето и бъдещето. Ако се разгледа теренната схемата на археологичния обект ще се види,

че може мислено да се начертае
триъгълник, свързващ трите
църкви! Като докторант в катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ в УниБит с
научен ръководител доцент д-р
Румен Драганов и научен консултант професор д-р Евгений
Сачев горещо препоръчвам на
ръководството на Община Враца инвестиция в посока пълна
реставрация на трите църкви
от трите исторически периода.
--------------------------------------

* Материалите са взети от страницата
на https://www.tourism.government.bg/
1. Материал предоставен от доцент д-р
Нарцис Торбов РИМ - Враца
Една такава инвестиция ще се изплати
във времето, но тук трябва да се отчете и
културното, религиозното и дори езотеричното значение на тези три църкви, както и
преминаващата на близо река Лева и величествените варовикови скални образувания на прохода „Вратцата“. Ето и част
от информацията за Църква 1, Църква 2 и
Църква 3.
През 2007 г. е проучена и средновековната сграда – Църква 1, разкопана първоначално през 1942 г. В непосредствена
близост до нея се намира пещера, в която е
открит фрагментиран каменен надпис. Той
свидетелства за съществуването на средновековен царски манастир през XIII в, който
е бил дарен от цар Михаил ІІ Асен (1246г.1256г.). В надписа за пръв път е споменато средновековното име на града Вратица
(Иванова, 1946). Част от църквата е разрушена след установяване на османското владичество в късносредновековна Вратица.
През 2010-2014 г. бе проучена втора
църква - Църква 2, която е със значителни
размери – дължина 18 м. Разкритите находки – златен накит монети и др. свидетелстват, че храмът е изграден в VI в. По време
на управлението на император Юстиниан
I (527г.-565г.), тя е разрушена вероятно от
земетресение и не е възстановена поради
заселването на славяните на Балканския
полуостров. През Средновековието върху
нея са издигнати други постройки, част от
които са рухнали по време на Османското
владичество. Поражения има и от климатичните промени.
През 2011г. бе извършено и спасително проучване на трети християнски храм
– Църква 3 от XII-XIV в. Тя е изоставена
след установяване на османското владичество в град Враца. Част от нея е разрушена
при разширяването на шосето Враца-Згориград и прокарването на канал до Лудото
езеро2.
2. Материал предоставен от доцент д-р
Нарцис Торбов РИМ-Враца.
Когато тази инфирмация бъде представена от РИМ „Враца“ на потребителите на
културно – историческия туризъм и след
като те се запознаят нагледно с разположението и красотата на археологическия
обект в местността „Градище“, а приходите влязат в касите на Община Враца, тогава
осезаемо ще се разбере необходимостта
от рествриране и поддържане, както и от
съхранение и опазване на културносто ни
наследство, което е и елемент от националната ни сигурност. Културно – историческото ни наследство формира нашата
национална идентичност, която е част от
нашата национална сигурност.
Целта на това изследване е, да се отчете ползата от инвестиране, подобряване
и разширяване на „Културно – историческият туризъм“ в Република България
като източник на привличане на интереса
на чуждестранни и на български туристи.
Посещението на такъв тип исторически
обекти от различни времеви периоди с цел
туристите да се информират и запознаят с
бита, културните особености, красотата и
непреходността на древната ни родина.
Едно представяне на проблемите и предизвикателствата, който стоят пред културния туризъм биха довелои до намиране
на решения и пътища за извеждането на
този отрасъл до по- високи приходи и привличане на нови инвестиции.
ЛИТЕРАТУРА
Туризъм и културно наследство - Автор: Соня Алексиева; Ирена Бокова
Културният туризъм – Автор: Енчо
Костов
Устойчиво развитие на туризма – Автор: Михаил Михайлов
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Манастирът на княз БОРИС
ПОКРЪСТИТЕЛ – една от тайните
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ на ВАРНА

Наталия Красимирова

Н

а четири километра от центъра на Варна,
във вилната зона над кв. Възраждане,
има една изключително интересна забележителност, която е тайна дори за жителите на
морската столица. Tова е Борисовият манастир в
местността Каарач теке.
Името му не е случайно. Смята се, че тъкмо там
се е замонашил княз Борис Покръстител. Тази теза
е развита още преди век от чешките археолози
Херман и Карел Шкорпил.
Манастирският комплекс е един от най-големите на Балканите. Mащабността му е била изключително грандиозна за времето на Първото българско
царство. Той се разгръща на около 10 декара. Освен със своите размери, манастирът впечатлява и с
необичайната си планова схема, която не е типична
нито за българските, нито за византийските строителни традиции.
През годините многократно са се правели раз-

копки в комплекса, а негови първоначални откриватели са братята Шкорпил. Те намират и оловния
печат, основа за тезата им, че ктитор на манастира е
тъкмо княз Борис. Според заключението на Херман
и Карел Шкорпил върху печата от едната страна е

ВАШАТА
СИГУРНОСТ
Е НАШЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЕ!

застраховки
осигуряване
финансови
консултации

www. vdi-broker. com
■имуществени застраховки
■застраховки „Живот“
■застраховки финансови рискове
■лични застраховки
■селскостопански застраховки
■автомобилни застраховки
■застраховки на отговорности
■финансови консултации
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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.

изобразен ликът на княз Борис, а от другата - на
Дева Мария. В своя статия братята изтъкват, че
според тях българският владетел е познавал добре
манастирите около Варна. Градът е бил сред първите покръстени в Северна България и затова местността е богата на раннохристиянски паметници.
Другият важен извод на братя Шкорпил е, че
комплексът е посветен на Пресвета Богородица заради намерена тухла с надпис „Мария“ и защото
от едната страна на оловния печат е изобразен тъкмо нейният лик.
Чешките археолози правят своите разкопки в
местността Караач теке през 20-те години на миналия век. До момента на територията на Борисовия манастир археолозите са открили монашески
общежития, библиотека, училище, ковашка работилница.
По време на различни разкопки са намерени венециански, турски, византийски, сръбски и български монети, железни стилуси, бронзови закопчалки
за книги, олтарен капител, както и бронзов кръст
от X в. с изобразено разпятието на Исус Христос.
Те се съхраняват във варненския Регионален исторически музей.
Намерените находки недвусмислено показват
голямата просветителска дейност, която се е извършвала в манастира. Археолозите установяват
също, че на територията му е имало скрипторий –
специално място за писане и преписване на книги.
Сградата е била с внушителните размери 40 метра
дължина, 10 метра ширина и на цели два етажа.
През края на X в. разцветът на манастирския
комплекс секва. Какво се е случило? Първоначално историците предполагат насилствено разрушение. Тезата обаче се опровергава и най-вероятната
причина се крие в проблем, актуален и до днес за
град Варна, а именно – свлачищата. На мястото се
заселват различни групи от хора, като следите от
живот датират до XVIII в.
Въпреки че се намира на 4 км от центъра на Варна, манастирът е слабо посещаван и дори съвсем
непознат за повечето хора. Студентите от Икономическия университет в морската столица подеха
инициатива за популяризиране на малко известни
забележителности около града. Борисовият манастир е представен в един от общо пет кратки видео
разкази. Студентският проект „Скритите съкровища на Варна“ е посветен на юбилея „Варна - 100
години курортен град“.
Освен заради своето историческо значение и запазените основи на част от постройките, Борисовият манастир си заслужава да се посети и заради
прекрасната панорама към града, която се разкрива
оттам.
Снимки: Дани Ефтимов, varnaheritage.co

