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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Драги съвременнико, 
не можеш всичко. 

Бъди обаче съгласно 
с уменията и 

възможностите си 
всичко, което можеш. 

Това е твоят дълг 
към връстниците 
ти българи и към 

славната 
и вечна България!

Арх. Слави Дончев

на стр. 4-5

Абонирайте се за вестник
КВАНТОВ ПРЕХОД
във всички пощенски клонове и 
станции на Български пощи 
до 15-о число на всеки месец.

Търсете нашия двуседмичник 
за езотерика, философия, 
история, икономика и 
екологичен начин на живот. 
Абонатите на вестника имат 
право на безплатна публикация, 
реклама и съобщение за 
наболели обществени 
теми. Каталожен номер 618. 
Благодарим ви и ви очакваме!

За контакт: 02/962 16 85 
или 02/962 16 86 

Е-mail:  kvantov_prehod@dir. bg

Каталожен №618
В ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Уважеми Читателю,
Пред Вас е книгата за бул-

гарите. Предлагам Ви, преди 
да разлистите страниците 
й, да се запознаете с данни 
за тяхната прародина, пре-
дистория, материална и ду-
ховна култура и традиции по 
време на кратка експедиция 
по картата. Ще посетим Азия 
и Европа, но ще надникнем 
и в Америка, континенти, 
свързани преди около 12 000 
години през Берингия, със 
съвременна Якутия, извест-
на като зона на Сибирско-
Американската палеоаркти-
ческа култура. Това е земята, 
от която берингците-монго-
лоиди емигрирали вероятно 
поради промени в климата и 
на изток и на запад, разпро-
странявайки една и съща ма-
териална и духовна култура 
и в Америка, и в Южен Си-
бир, и в Централна Азия към 
бреговете на Жълтата река. 
Ето някои особености на 
разнасяната от тях култура:

1.	Дуали сти чен светоглед, 
развил се в Централна Азия 
в култа към Тенгри, за да до-

стигне и до китай-
ския даосизъм и до 
японския шинто-

изъм;
2.	Представа за строежа 

на света;
3.	Митът за костенурката, 

носеща на гръб земята;
4.	Рисунъчно писмо, сим-

вол „дълголетие”, известен и 
в цяла Евразия;

5.	Прадревно летоброе-
не, достигнало по-късно към 
3-то хилядолетие пр.н.е. и в 
Китай, Индия, Двуречието и 
Египет, съдържащо елемен-
ти, свидетелстващи за общ 
произход.

По тази територия текат 
реки с име Яна, каквато има 
и в България (Луда Яна); 
Кама, каквато във Варненско 
знаем с две имена: Камчия 
(като Кама във Волжко-Кам-
ска Булгария) и Тича (която 
тече като Тиса в Унгария – 
древната територия на Ати-
ловата „империя” Панония, 
земя и на Първото българско 
царство по времето на кан 
Крум1 през ІХ в.).

В централноазиатската 
си родина булгарите живеят 
заедно с други животновъди-
коневъди в многорасовата, 
разноетнична и разноезична 
държава на хуните, обеди-
нени от общата им мобилна 
култура.

Уважаеми Читателю,
Тук е мястото да се запо-

знаете с някои от често сре-
щаните в текста термини, 
означения, примери и арте-
факти, които използваме. За 
улеснение те са разделени 
по място: 

В Централна Азия сред 
животновъдите-коневъди 
живеят и булгари. Като част 
от хунската държава до и 
след 209 г. до н.е. те са ХУ-
НОБУЛГАРИ. След появата 
на западните хуни в Евро-
па, в техните обединения 
участват и БУЛГАРИ (наша 
терминология)  или „хунобъ-
лгари” (по В. Н. Златарски, 
1918 г.). Като такива те се 
появяват заедно и с други 
пришълци – СЛАВЯНИ, в 
земите на ТРАКИТЕ – тук 
всички тях след 681 г. нари-
чаме СТАРОБЪЛ ГАРИ. За 
различаване ще приемем: 
старобългари-булгари, 
старобългари-славяни и 
старобългари-траки. Името 
БЪЛГАРИ запазваме само 
за границите на Балканския 
полуостров след създава-
нето на Първата българска 
държава.

ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ 
преди 209 г. пр.н.е.

Разбираемо е, че със 
съседен Китай хуните са 
имали контакти не само по 
време на военни стълкно-
вения, но и чрез погранични 
пазарища за размяна на сто-
ки и зърно. Китайски извор 
споменава освен някакво 

14. Опит на автора да 
възстанови първоначалния 
вид на Мадарския конник, в 

доклада му за националната 
конференция Мадарския 
конник, гр. Шумен, 1994 г. 

Докладите от конференцията 
не са публикувани до днес?!
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КАМЕННИТЕ ВИНАРНИ – 
ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НА ТРАКИТЕ

Продължение 
от бр. 22

Той е наситен с керамика от ранножеляз-
ната епоха – черно и кафяво излъскана, вря-
зана и релефна украса, 1 прешлен за врете-
но. Взети  са над 30 проби от нишите и под 
тях за наличието на калциев фосфат (костен 
материал). Две от пробите са с достатъчно 
съдържание на фосфатен анион. Под погре-
балните култови ниши се откри малък, лес-
но преносим камък, (30х20х20 см) с плитки 
ниши, изчукани от двете му противоположни 
страни. Утвърди се работната хипотеза – по-
гребалния ритуал е налагал трупът да бъде 
изгорен. Прахът, с или без урна, може да 
бъде поставян в дълбокото дъно на ниша, 
покрит с камъни или под плитките, симво-
лични ниши, в близост до скалите.

В тракийското селище има много до-
бре запа зени дебели каменни стени, 
ограждали дво рове, с височина до 

1,50 м, построени от огромни по размери 
блокове. Една от тях с дебелина 1,60 метра 
загражда двор от 840 кв. метра, а друга 420 
кв. метра.  Вътре в тези и други дворове има 
запазени седем каменни винарни /сн.7,8/, 
три кутела, устия от питоси, хромели и раз-
нообразна по дебелина и украса керамика. 
Навярно ограденият двор е бил за един род, 
с няколко семейни жилища, от една терито-
риална община. Подобни градени дворове 
са открити от Иван Велков около връх Дра-
гойна, но камъните от тях постоянно нама-
ляват. При нашите проучвания в землището 
на село Буково /Пилашево/ се документи-
раха общо пет тракийски селища с оградни 
дворове и 15 винарни, 3 кутела, много хро-
мели и керамика от питоси в тях, голяма тра-
кийска крепост.

На скалистия връх, над едно от големи-
те селища  и скалите с погребални ниши , в 
сграда, храм на слънцето - светилище има 
голям камененен слънчев календар за от-
читанене на сезоните. Зидовете на светили-
щето - резиденция обграждат стъпаловидно 
изчукани скали. Тракийските царе-жреци (а 
тук е погребан чрез изгаряне един от тях) са 
умеели да се ориентират в пространството и 
времето. Постоянните и повтарящи се при-
родни явления, цикличната повтаряемост 
на сезоните, пролетното и есенно равноден-
ствие – лятното и зимно слънцестоене, тук 
са били фиксирани и оставени за поколени-
ята върху конус с шест равномерно разполо-
жени дупки. Височината на каменния конус 
е  0,37 м, а разстоянието между дупките (ше-
стограма в основата на конуса) – 0,45 м. Из-
ключение прави разтоянието между две от 
тях, ориентирани на изток с отклонение 15 
градуса от изток с посока североизток – то 
е 0,70 м. При наблюденията, направени със 
съдействието на астронома Стоян Кафед-
жийски  от ПУ „П.Хилендарски – Пловдив (на 
21 март, 21юни, 21септември, 21 декември) 
при изгрева на слънцето сянката от репера в 
средата на конуса пада в различи дупки. При 
мислено разделяне на календара в посока 
север – юг, три дупки (знаци) остават на из-
ток и три на запад. На 21  декември сянката 
от репера пада върху знака (дупка) от югоза-
падната страна. На 21 юни– сянката бе върху 
знака от северозапад. При наблюденията на 
21 март и 21 септември (равноденствията) 
сянката беляза знака между предишните 
два – точно на запад. Всички резултати са 
положителни и дадоха основание да вяр-
ваме, че сме попаднали на на най-старото 
съоръжение в Тракия за отчитане на голе-
ми интервали от време – сезони (91 дни). До 
слънчевия календар в изкуствена вдлъбна-

тина  се откри речен камък във форма на яйце 
за поставяне в дупките.

Обилната характерна и украсена керамика, 
работена на ръка, с примеси и неравномерно 
изпичане открита под нишите и многото  фраг-
мент от кани, чаши (огладени или излъскани) 
в пласт от 20 до 60 см в светилището – владе-
телската обител показва, че ползването храма  
на слънцето с календара и светилището на 
Сабаззий – Загрей (Дионис) е ставало от края 
на второто и първото хилядолетие преди н.е. 
(Трети и четвърти период на тракийската диа-
спора в този район). Тук, при Божеството на 
изгрева и залеза, са ставали ритуалните прак-
тики. Предводителят на местните разслоени 
и преустроени териториални общини е прите-
жавал и голямо укрепление на близкия рид с 
водоизточник.

Наличието на 27 каменни винарни в земя 
от няколко квадратни километра, наситена 
плътно с живот и дейност, за нас твърдо по-
казва, че това е и светилище на Сабазий – 
Загрей (Дионис) – бог на виното и слънцето. 
При бъдещи нови наблюдения, на изгревите 
и залезите в определените дни, като се взе-
ме предвид прецесията, може по- точно да се 
датира началото на слънчевия календар, а 
от там- светилището на Загрей, погребалните 
ниши и каменните винарни.

До скалния навест „Пикливата пещера” (тъй 
като в нея непрекъснато капе вода от стени-
те) е изсечен в скалите друг храм на слънце-
то, обърнат в посока югоизток. Той се състои 
от няколко ритуално-култови каменни пейки 
добре оформени с различна дължина. В сре-
дата на най дългата – 12 метра – е релефно 
изчукан над равнината на седалката знака на 
слънцето, кръг с точка в  средата. Над храма 
има улеи (шир. 0,15 м, дълб. от 0,08 -0,35 м, 
дължина 9,90 м) за отвеждане и събиране на 
водата. При сондажните проучвания се попад-
на на няколко огнища, фрагменти от питоси – 
съдове за най-различни цели и повече хора. 
На Софокъл (496-406 г.пр.е.), а и на много дру-
ги гръцки интелектуалци е било известно, че 
Слънцето е върховен тракийски бог, което по- 
късно се премълчава.

Недалеч от обекта Жълтата пещера има 
друго, по-малко тракийско селище, ко-
ето съ що е от оградени дворове и две 

ка менни винарни в тях. Запад но от тази котло-
вина има друг го лям погребален (с изгаряне) 
култов некропол, край който има запазен древ-
нотракийски пат риархален двор с една винар-
на в него.

По билото от местността „Караулката”, през 
„Жълтата пещера” на изток, има много следи 
от човешки живот в античността. При една гру-
па от материкови скали с височина 2 м се по-
падна на четири правилно очертани каменни 
вдлъбнатини – едни сферични, други с пре-
сечен конус.От тях улеи с дълбочина 5 см и 
дължина до 1,50 м. В тях - шлак от разтопен 
метал, стените са покрити със следи от желя-
зо, в пръста липсва растителен произход и е 
с черен цвят. В голям район по скалите има 
жили от самородно желязо с видима  дебелина 
до 1 см. Без съмнене, попаднали сме на ме-
талургична работилница от тракийско време. 
Рупите навярно са в околностите.

На десния бряг на Банска река, в землище-
то на с. Сърница, също така добре са оцелели 
от времето 2 стари тракийски селища с осем 
ка менни винари, дебели зидове от оградни 
дворове и много кера мика от ранножелязната 
епоха. Над него, по високите и огряваните от 
слънцето скали, има скални некрополи, а под 
тях могилни погребения.

Източно от село Ночево, в него ляма котло-
вина, има две отлично направени и много го-
леми  каменни винарни . Над тях, по високи 
и непристъпни скали са издълбани по вече от 
100 култови ниши. На са мия връх траките са 
издигнали своята  крепост с двойна крепостна 
стена. Под нея и над шарапаните има голям 
жертвеник ограден с дупки за поставяне на 
ограда и дълбок улей.

Южно от махалата Душка, вър ху билото под  
малко тракийско укрепление, този път вън от 
селището с ограде ни дворове,  върху добре 
изявени монолитни материкови скали са за-
пазени три каменни винарни. Едната от тях е 
счупена и в непосредствена близост до нея е 
изчукана втора, двойно по-голяма. Тя има вме-
стимост за 250 кг грозде.

През една от последните експе диции от-
крихме селище на траки те, които тъй 
изкусно са издялали по непристъпните 

скали в местност та Долапчетата (Буково) сво-
ите ниши - слънчеви гробници. В землището 
на село Буково се документираха 182 погре-
бални ниши в 31 обекта – повечето са оразме-
рени, фото и графично заснимане, нанасяне 
на карта, посока, състояние, взимане на про-
би от тези с дълбоки дъна и наличие на пепел 
покрита с керамика и камъни . Тракийското 
селище е разположено източно от скалния не-
кропол и има южно изложение. В него са запа-
зени стотици метри де бели каменни огради от 
дворовете на патриархалните или вече тери-
ториални тракийски сели ща. По повърхността 
се открива груба домашна керамика, характер-
на за ранножелязната епоха, хромели, кутели 
и други каменни съоръжения. В средата на 
един от тези дворове бе открита добре запа-
зена каменна винарна. По форма тя е съвсем 
различна от известните досега. Винарната е 
издялана с елипсовид на форма върху непод-
вижна скала като вдлъбнатината има размери 
1,70 на 1,40 м. В дъното има  покрит улей, кой-
то отвежда гроздовия сок в го лям половин ме-
тров каменен чу чур. С негова помощ е ставало 
двой ното прецеждане на сока и по-лес ното му 
изливане в съдове.

Новооткритите каменни винарни в съседни-
те землища на се лата Буково, Сърница и Ноче-
во маркират един голям винопроизводителен 
център в древна Тракия по горното поречие на 
река Банска. Но тук има почти целия списък от 
мегалитни паметници: териториално-съседски 
(родови) оградени селища с каменни винарни, 
укрепления по скалните върхове, соларно-хто-
нични погребални ниши с изгаряне, пещери 
утроби,пещери навеси, басейни за рударство с 
улеи, скални светилища, храмове със седалки, 
слънчев календар. Като център  за добив на 
вино това е и център на тракийската религиоз-
ност върху устния орфизъм и ритуални практи-
ки, център и на военни и стопански дейности, 
които естесвено търпят развитие и кризи през 
столетията.

Освен  гореспоменатите  каменни винарни 
такива има и в зем лищата на Бойково, Клисура, 
Мо стово, Брягово, Минерални бани, Брясто-
во, Бряговец, Горно поле, Перперикон, Ковил, 
Ка заците, Душинково, Мост, Овчево, Рогозче, 
Равен, Врело, Джанка, Скалино, Коприв щица, 
Пирдоп, Старозагорски бани, Приморско и 
другаде.

Мегалитната култура в древна Тракия поста-
вя много проблеми пред тракологията. В ре-
шаването им определен дял се пада и на ме-
галитните паметници, необходими пряко при 
ритуалите за култа към мъртвите и слънцето 
— тракийските каменни винарни. Те неоспо-
римо до казват ръста на винопроизводство то в 
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От бр. 22

МАЛКО ПРЕДИСТОРИЯ 

Тези видения приличат на сън или приказ-
ка, но не са. Те са толкова реални, въпреки че 
граничат с фантастичното. Но фантастиката е 
част от света, в който живеем и ние засега я 
отделяме от онова, което ни се струва реално. 
А реалността е също толкова условна, дори 
да изглежда необорима, ясно разграничима от 
другата неизследвана реалност. Нашето съз-
нание очертава  тези граници, без да подози-
раме, че те са условни...

ВИОЛЕТОВАТА СВЕТЛИНА

Може би всичко „необичайно” започна от-
тук – от тази виолетова светлина. Една нощ, 
беше преди 13г., не можех да заспя, но да бо-
дърствам нощем, не беше необичайно за мен. 
Изведнъж видях  ясно голям сноп мека  вио-
летова светлина с диаметър около една педя,  
насочен право към мен. Погледнах през про-
зореца, озадачена какъв е източникът на тази  
светлина. Насреща се тъмнееха хълмовете, 
малко над хоризонта  светлината идваше „ 
от нищото”, просто нямаше източник, който я 
излъчва. Легнах си спокойно, нищо не можех 
да обясня, но знаех, че това, което се случва 
не бива  да ме тревожи. Не споделих с никого 
за това странно явление. По-късно, след око-
ло месец, същото  беше наблюдавал съпругът 
ми, докато аз съм спяла спокойно.  Колко пъти 
съм била обект на това необичайно явление, 
не зная, но това, което наблюдавах, траеше 
не по-малко от 15-20 минути. Години по-късно 
случайно ми попадна една книга, в която се 
обясняваше, че това е акт на духовно посве-
щение от втора степен. По това време се поя-
ви  първата ми езотерична книга. Мисля, че не 
беше случайно...

ТРИТЕ ЛЕШНИКА

Това видение получих преди години. При 
пробуждането ми една сутрин усетих допир 
и видях една ръка – бяла, прекомерно бяла, 
с тънки, дълги пръсти. Помислих, че принад-
лежи на възрожденски художник и веднага 
я оприличих – ръката  на Захари Зограф, но 
отхвърлих  това предположение,   вероятно 
ми бе внушено, че това е ръката на Христос. 
Не само белотата, но и допирът не приличаха 
на човешка ръка. Когато остави в дланта ми 3 
лешника, възприех следната мисъл: ”Момиче, 
това е за теб!” и ръката  бързо изчезна. 

Бях много озадачена, погледнах отново, но 
лешниците вече ги нямаше. Споделих видени-
ето с вещ в езотеричното познание човек и той 
го разтълкува така: ”Лешникът е твърда храна, 
не е за всекиго. Ще ти се даде нещо, което не 
е за всекиго.” Бях хем озадачена, хем не про-
умявах какво се случва. Минаха години преди 
да  разбера какво  означава този сън и каква  
символиката носи.

БОЖЕСТВЕНАТА МАТЕМАТИКА

Беше  преди няколко години. Случи се при-
зори, когато се събуждах. Видях река Лета и  
веднага я разпознах. По мисловен път ми бе 
внушено каква картина виждам. Наоколо бе 
мрак, но неспокоен,  мистично тревожен. Река-
та течеше буйно,  антрацитено черна с отбля-
съци, сякаш с разтопено сребро по вълните. 
Плуваха и се премятаха  тела, ръце. Гледката 
беше зловеща.  Помислих, че реката е много 
тясна. Попитаха ме колко е ширината. Аз от-
говорих мислено, че е около метър и дваде-
сет. Настояха да бъда по-наблюдателна и да 
определя по-точно. Не успях да дам точен 
отговор и ми наредиха да реша  следната за-
дача – да разделя 3.14 : 3. Чрез отговора щях 

да науча колко  е  ширината на митологичната 
река Лета. Тъй като току-що се бях пробудила, 
а и не обичам да смятам наум, казах прибли-
зителен отговор. Случи се нещо интересно. 
Този, с когото общувах, макар да беше само 
мисловно, някак строго ми каза, че отговорът 
не е верен и ми заповяда: „Връщай се да учиш 
Божествена математика!”

Откровено признах, че не зная каква е тази 
математика.  Тогава глъсът, който според мен 
бе на високо еволюирало светло същество, ме 
попита, ако имам три ябълки какво бих напра-
вила? Помислих и отговорих, че едната ще ос-
тавя за себе си, другата ще дам на някой  гла-
ден, а третата – за Бога. Гласът, който възпри-
емах само мислено, но усетих как малко  трос-
нато ми възрази, че не бива първата ябълка да 
вземам за себе си, а последната, че най-хуба-
вите трябва да дам, но в обратен ред на този, 
който посочих: първата да е за Бог, втората за 
гладния, а тратата да оставя за себе си. „Ето 
това е Божествена математика, разбра ли?”- 
обясни ми гласът  и повтори: – „Връщай се и  
учи!” Не мога да кажа, че математиката ми е 
била любима дисциплина. Не бях във възторг 
от това поръчение, бих предпочела да се за-
нимавам с коя да е друга наука, но все пак се 
утешавах, че божествената математика има 
малко общо с онази, която всички учим в учи-
лище...

По-късно, когато започнах контактите със 
Зихара Зетрон, и потекоха молбите на много 
хора за помощ, оставяйки да късно с желани-
ето да откликна на зова им, лишавайки се от 
сън, от спокойствие, разбрах какво всъщност 
е имал предвид този глас, какво е Божестве-
на математика и мисля, че продължавам да  я  
уча  търпеливо. 

СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ 
(ЛЕБЕД)

История и митология

Съзвездието Северен кръст, известно още 
като Лебед, е в Млечния път. В близост до него 
са съзвездията Пегас, Гущер, Лира, Дракон и 
Цефей. При ясно време в него се наблюдават 
с просто око около 150 звезди, 15 от които са 
много ярки. Ако се свържат мислено с линия, 
образуват форма на кръст. В единия край се 
намира най-ярката звезда Денеб, а в другия – 
Албирео. Съзвездието може да се наблюдава 
най-добре от юли до ноември. В него могат 
да се видят разсеяни звездни купове, както и 
двойни звезди.

Според гръцката митология Зевс се влюбва 
в жената на спартанския цар Тиндарей Леда и  
когато посещава тайно любимата си, всемогъ-
щият Бог се превръща в лебед. От тази  любов 
се ражда Елена, станала причина за избухва-
нето на Троянската война, а на небето засиява 
ново съзвездие Лебед.

В друга легенда се твърди, че след смъртта 
си Орфей се превръща  в Лебед и така се кач-
ва на небето до своята лира.

Според трето древно предание Лебед е при-
ятел на злополучния Фаетон, който загива, оп-
итвайки се да управлява колесницата на баща 
си Хелиос / Слънцето /. Лебед безуспешно тър-
си тялото му в реката Ериданус, където много-
кратно се потапя, приел образа на гълъб. Зевс 
се смилява над него и го превръща във водна 
птица – лебед.

Според китайската митология  съзвездие-
то Лебед е мястото, където веднъж годишно  
„свраков мост” свързва любовниците Ниу Ланг 
и Жи Ну.

Съзвездието Лебед, както и Лира, Орел  и 
Стрелец са обединени от мита за Стимфалий-
ските птици, един от данадесетте подвига на 
Херкулес.     (Следва)

 ПОСЛАНИЯ ОТ СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ 
Цветана КАчЕРИЛСКА

Древна Тракия, което в някои 
области е било един от основ-
ните поминъци. Огромното им 
ко личество и видово разноо-

бразие го вори, че в този район освен за до-
машни нужди местните тракийци са праве-
ли своите прочути вина за из нос в съседни 
и далечни земи. От друга страна, те сочат 
усъвършен стван вкус в каменоделството, 
за наят, познат на българите в този район до 
ново време.

През есента на 1981 година, по повод 
1300 години от подписването  на договора за 
плащане на данък от византийския импера-
тор, с едно ремарки грозде и над 60 сред-
ношколци участници в проучванията, с музи-
ка и вяра бе въстановено на бос крак доби-
ването на гроздов сок в тракийска каменна 
винарна. А след 40 дни бе много трудно да 
се въздържиш от провокативния  дух на бог 
Загрей.

Винарските камъни  са особено важ-
ни за историята на всяко землище, 
където се откриват. За тракийската 

омирова епоха има съвсем малко писмени 
сведения за поминъка, обичаите и вярвани-
ятта на траките. По това време няма монети, 
за да се търсят около тях, а още по малко 
вътре в камъка. По- късно тяхното предна-
значение за мачкане на гроздето постепен-
но отпада във времето. Но археологиче-
ските паметници, движими и недвижими си 
имат език. Ето например: откритите до сега 
каменни винарни в поречието на Марица и 
Родопите, ситуирани на карта и съпоставени 
с картите от скалните гробници и погребал-
ните ниши, „очертават” тези тракийски пле-
мена (наречени по-късно одриси), които по-
казват върхове и стабилност в политически 
и културни резултати. И ни става ясно, защо 
траките са дали толкова много на съседни 
племена.    (КРАЙ)
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4 5„хунско писмо” и това, че хуните са 
използвали същевременно и китай-
ските йероглифи. Изненада преди-

звикват обаче данните за поява сред хуните на 
монаси, разпространяващи Учението на Буда, за-
едно с образи на животни-символи, присъщи на 
будизма и на индуизма: слон, лъв, еднорог, Гару-
да – царя на птиците, които се смесили с обра-
зите на животни от местния календарен цикъл в 
екзотичен зодиак без астрономическо значение. 
В пещерата Цаган гол в Монголия археолози от-
криват писмени знаци, сред които се съдържат и 
такива, сходни с клейма на индийския император 
Ашока Маурия (274-236 г. пр.н.е., изпратил бу-
дистките монаси мисионери в Централна Азия). 
Още по-удивителното е, че в същата пещера от-
криват всички знаци, известни от ранни надписи 
по камък на старобългарските владетели от VІІІ в.!  

ЦЕНТРАЛНА И СРЕДНА АЗИЯ 
след 209 г. пр.н.е.

През 209 г. пр.н.е. бил създаден Централноази-
атският хунски племенен съюз. Веднага след това 
този племенен съюз предприел колосална за вре-
мето си експанзия последователно във всички по-
соки. На запад срещу съседите юечжи вероятно 
са действали повечето булгари от днешен Казах-
стан, където масив във веригата Тян Шан се на-
рича и до днес Булгар и има два върха – Тенгри и 
Омуртаг! След разбиването на юечжите хуните се 
разделили на две колони, едната от които продъ-
лжила на запад, зао биколила Каспийско море и 
се спуснала до Предкавказието и Закавказието, в 
Грузия, Албания (днешен Азербайджан) и Арме-
ния през ІІ.в. пр.н.е.2 

Втората колона преследвала юечжите през 
Амударя и Сърдаря в Афганистан и Гандхара, по 
това време обетована земя за будизма и култу-
рата му. Булгарите били посрещнати много добре 
от афганците, вероятно поради предварителното 
им запознаване с монасите будисти и със сан-
скритския им език. След като прекарали тук с тях 
три-четири века, оставили не малко следи за до-
бросъседски връзки, заедно с доброто си име.3 
След появата на „белите” хуни (ефталити) през 
ІІІ в. булгарите се изтеглили по източния бряг на 
Каспийско море, край височините Голям Балхан и 
Малък Балхан, имената на които впоследствие те 
донесли на Балканския полуостров. Заобиколили 
от север Каспийско море и по пътя на Първата ко-
лона достигнали само до Предкавказието, където 
през V в. Захария Ритор дава сведения за „13 хун-
ски народа”, сред които и БУЛГАРИ. Тук, където 
уседнали, в края на V в. булгарите били посете-
ни от арменски свещеници, които изучили езика 
им, покръствили ги и им превели евангелието на 
хунски език! След разпадането на Атиловата им-
перия през 453 г. тези „13 хунски народа” заедно 
с булгари и с булгари – преселници от Армения, 
станали част от населението на Голямата държа-
ва на кан Ирник/Ернак и на Старата Велика Булга-
рия на кан Курт/Кубрат.

ИЗТОчНА ЕВРОПА 
374 г. хуните са вече тук

Нека се запознаем с резултатите от идването 
на хуните в Европа, както и с контактите им със 
завареното местно население през тази епоха. 

В това отношение са важни артефакти, прояви 
и имена, кои то не могат да се отнесат както към 
наследството на античните цивилизации, така  
също и да се свържат с местни култури:

1.	Първи известен предводител на хуните в Ев-
ропа е Баларама, име, останало без обяснение за 
произхода му и до днес. (Ние обаче го свързваме 
с Баламир.)

2.	Хуните начело с кан Улда (или Улдин) пре-
вземат Кастра Мартес (съвременния град Кула 
на територията на България), превръщайки го в 
център на кампаниите им към Цариград или Рим.

3.	През V в. се създава хунската държава (ня-
кои я наричат „империя”) на кан Атила/Авитохол 
от Именника на българските канове, живял 300 го-
дини (същото знаем от извори и за един китайски 
император)! Резиденцията на Атила била в Пано-
ния, съвременна Унгария. Името на Атила (като 
Атли, Етцел) достига с немските саги и с „Песен за 
нибелунгите” до Скандинавия, Англия и дори до 
Исландия. В Унгария се е запазило и като женско 
име – Етел. Знаем няколко случая в България (в 
гр. Русе, гр. София).
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4.	След разпадането на „империята” на Атила 
двама от синовете му заедно с водените от тях 
хуни се заселват по течението на реките Вит и 
Осъм на територията на днешна България. 

5.	Малкият Атилов син Ирник създава в север-
ното Причерноморие „Голяма държава” – земя на 
утигурите и кутригурите. За възможна връзка на 
създателите на руския героичен епос с волжко-
камските булгари е писано (Ф. Бадаланова, 1984 
г.). „Землепроходецът” Ермак е предводител на 
отряд казахи, завладели през ХVІ в. половината 
Сибир и природните му богатства. Дали името 
на кан Ирник/Ернак не би подкрепило това мне-
ние? След неговата смърт „землепроходецът” 
Пенда продължава на изток!? (акад. Окладников, 
А., 1979 г.). Налага се сравнението с женското 
българско шопско име Пенда.

6.	През VІ в. кан Курт създал Старата Велика 
Булгария, обединявайки остатъците от: Атилова-
та „империя”, Голямата държава на кан Ирник, 
13-те хунски народи от Предкавказието, кучи-бул-
гарите и т. нар. „преселници” булгари от Армения, 
както и закъснели пришъл ци от Централна Азия.  
Името на кан Курт (тотемно, означаващо вълк) се 
среща в немски – Курт, и в английски – Кърт. Вто-
рото му име във византийските хроники – Кубрат, 
идва от  древноуйгурския глагол „кубра” със зна-
чение „събирам” (събрал народите, а крайното „т” 
е добавено от хронистите). В немския език се сре-
ща и титлата „хаган” – в името Хаген. Трудно било 
бързото обединяване на събраните народи и към 
средата на VІІ в. хазарите разрушили Старата Ве-
лика Булгария. 

7.	Синовете на Кубрат заедно с водените от 
тях народи се пръснали: Котраг  – в Поволжието, 
където била създадена Волжко-Камска Булгария; 
Исперих  – по долното течение на Дунав, север-
но и южно от реката; Кубер  – в Керамисия, в до-
лината на река Аксиос, която нарекли Вар-даря/
Вардар.

8.	Появата на булгари по Дунава и във Вардар-
ско създала  стратегическата ос за развитието на 
Първото българско царство, която била реализи-
рана през ІХ – Х в.

9.	В края на ІV-V в., в азбуката на западните готи 
се появили: 

  а) китайски йероглиф Я, макар и преобърнат Я

;
 б) санскритското число/цифра 5 – изправено 

Ч, и обърнато  – Ч;
 в) три хунски тамги:  , , .
 Именникът на българските канове бил дати-

ран по т. нар.  Прабъл гарски – т.е. Централноази-
атски календар, по тамошния календарен цикъл. 

10.	В килим от ХVІ в., в музея на гр. Берген, Нор-
вегия, сцената „Раждането във Витлеем” е заоби-
колена от кръг с 12-годишния централноазиатски 
календарен цикъл, съдържащ  индийските жи-
вотни слон и еднорог,  китайския йероглиф Шан, 
китайската триграма „огън” и орнамент,  известен 
като символ „дълголетие” у американските индиа-
н ци. Същите символи срещаме и в Централна 
Азия както по женските дрехи от Волжко-Камска 
България, така и като орнамент „канатица” по 
българските чипровски и пиротски килими и до 
днес!

11.	Над село Ситово край гр. Пловдив, Бълга-
рия, в скала е изсечен надпис, който започва със 
санскритското число 5 – Ч, и съдържа идеограма 
рало, запрегнато с две рогати животни. От над-
писа се интересуват и европейски учени, но той 
остава неразчетен и до днес!

12.	В инвентарен каменен надпис за оръжие от 
Мадара, Шуменско,  на гръцки език и с гръцки бук-
ви, в текст без словоразделяне се съдържат два 
китайски йероглифа, единият, означаващ бойна 
секира, а другият, означаващ копие, напълно в 
контекста на надписа!

13.	Старобългарският кан Кардам е с име от ин-
дуистката митология – Кардама.

14.	В Рила планина се появява връх Мусала, 
който също е свързан с индуистката митология.

15.	Името Буда в Енциклопедия Италиана се 
свързва с фамилията на Атила.

16.	Будапеща е столицата на Унгария в древна-
та Панония, в „империя та” на Атила.

17.	Името Буда се е запазило даже сред бълга-
рите от ХХ в.: мъжко – Буда, Буди, Будьо, Буде; 
женско – Будинка; фамилно – Будинов, Будев.

18.	В Швеция, край гр. Будафорс минава пътят 
за столицата Стокхолм, където археолози откри-
ват бронзова статуетка на Буда от VІ в.!

19.	По недатирана „селска рисунка” (също от 
Швеция) отново сцената „Раждането във Витле-
ем” е заобиколена от животни като слон, лъв, ед-
норог, кон, дракон (индийския Макара?) и митич-
ната птица Сирин.

20.	През ІХ в. старобългарите-булгари приспосо-
бяват заварената гръцка азбука за своя говор с 
помощта на китайски йероглифи.

21.	Засиленото последващо славянизиране 
на старобългарското общество води до необ-
ходимост от приспособяването на тази азбука 
и за нуждите на славянския говор  – отново от 

От стр. 1

Щампа от Централноазиатския календар с 
12-годишен животински цикъл от Монголия – 
слънчев кръг, лунен кръг и в центъра розетката

Фиг. 3. числовата мандала – модел 
на света с главните посоки и 
полупосоките от Централноазиатския 
народен календар, едновременно 
и „магически квадрат”. Сборът от 
числата във всички посоки е 15! 
Мъжкият ред на числата 1, 3, 5, 7, 9, 

(числото 5 според тях е много важно 
като център на света, също така и 
сборът им 15) е основа на игрите 
„Не се сърди човече” , (известна 
като Патоли у ацтеките, Парчин у 
монголите, Пачиси у индийците, 
Парчич у българите, Парчис и Парчези 
у испанците), както и на шахмата.
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старобългари-булгари и отново с 
китайски йероглифи. След незна-
чителни реформи този вариант на 
старобъл гарската азбука влиза в 
употреба и от много други народи, 
включително и в Азия.

22.	В лятната резиденция на старобългарските 
владетели – Мадара, върху скала е създаден об-
разът на конник с ореол, яздещ във въздуха кон 
с неестествен ход, заобиколен от птица и куче, 
над агонизиращ лъв със забито в гърба копие. 
Между фигурите едва се чете надпис на гръцки 
език с гръцка азбука. Името, времето и поводът 
за създаването на паметника вече век са задача 
на археолози и изкуство веди, български и чужде-
странни. От 1979 г. релефът е включен в списъци-
те на ЮНЕСКО и е под негова закрила. Светили-
ще на Тракийския конник се е намирало недалеч 
от скалата. Някои изследвачи отричат връзката 
между Мадарския конник и Тракийския конник, но 
Мадарският ваятел несъмнено се е повлиял от не-
говите изображения, заедно с куче и лъв. 

23.	Върху камък от Преславската крепо стна сте-
на вероятно страж е надраскал небрежно сцена, 
подобна на Мадарската: конник, яздещ по женски, 
следван от куче, а отпред птица. Над шлема му 
има хунска тамга. Под копието му, членоувредена 
мъжка фигура напомня прободения с копие лъв 
в Мадарския релеф. (Още Амиан Марцелин от-
белязва, че и в Европа хуните яздят по женски.) 
През Ранното Средновековие човекът, яздещ кон, 
е важна личност. В немски се нарича рицар – РИ-
ТЕР, носи „сабля” -  ЗЕБЕЛ и камшик бич – ПАЙЧЕ. 

24.	Някои изследвачи приемат, че конят на Ма-
дарския конник е от степната порода, дребни, 
пъргави и издръжливи коне. След като хунобул-
гарите възприемат от западните си съседи тежка-
та, бронирана конница, се явява необходимост от 
нова порода коне, която да понесе около 100 кг 
броня на ездача и своята броня. Такава порода 
виждаме по пие дестала от паметника на китай-
ския император Тай Цунг, VІІ в.: масивно тяло, 
къси крака, къса шия и едра глава. Това е порода-
та и на Мадарския кон.

25.	Арабски хронист споменава, че конете на 
булгарите пасяли оградени и ако някой ги язди в 
мирно време, бива убит. Скъпата порода трябва-
ло да се пази.

26.	И нещо интересно: втори арабски хронист 
споменава, че булгарите ядели месо заедно с гор-
чиви треви. Приема се, че става въпрос за расте-
нията на синапа, срещан в изобилие по степите на 
Черноморието. По този повод широка известност 
е получила една археологическа находка (начало-
то на ІХ в) от кургани в Украйна – глинена стомна, 
с надпис „горушна”, което се превежда като горчи-
ца. Вече по това време сред запасите в кухнята 
на Карл Велики имало и гърнета с горчица! Как 
ли е стигнала горчицата толкова на запад? Два-
ма руски археолози В. Ф. Генинг и А. Х. Халиков 
(1964 г.), изследвали Волгокамието, се занимават 
и с въпроса за произхода на името „булгари”. Те 
смятат, че хуните-вурогунди са булгари, свързвай-
ки го с това на вурогундите в хрониката на визан-
тийския хронист Агатий, VІ в. Агатий споменава 
хуните-вурогунди като смели войни, но изчезна-
ли от погледа му, без да споменава дали са за-
гинали, или се заселили в непознати земи. Ние 
имаме основания, които ще споделим по-долу, 
че вурогундите са именно бургундите, създали 
през Средновековието своя държава във Фран-
ция и донесли със себе си и въпросната горчица. 
Ето какво имаме предвид: катедралата в Реймс е 
мястото, където повечето френски крале са коро-
нясвани с ръка не над католическо евангелие, а 
над такова, писано на глаголица и кирилица! От-
ново тук, в Реймс, в дома на един „каноник” от ХІІІ 
в., където стените са мозаечни керамични табла, 
виждаме четири хунски тамги, които образуват 
шахматна дъска. А в рамката около нея подскачат 
точно 12(!) самура – т.е. Сомора от Именника! Във 
второто табло, на основата на една от същите хун-
ски тамги, откриваме орнамент от четири мъжки 
маски, с корона-лилия, точно както ги виждаме по 
съвременен български женски ръкав от Северна 
България! От своя страна, той е като прекопиран 
от такъв орнамент на стенен ковьор от... Чукотка, 
отново Берингия! Споменатата в трите елемента 
лилия тръгва оттук  –  от Чукотка на запад, и на 
изток – като символ на дълголетие и знак за по-
следния месечен ден в календара на... ацтеките! 
Същата лилия украсява правата дългопола дреха 
на берингците в Чукотка, както и образа на прадед 
с бръсната глава в Централна Азия. Освен това я 
срещаме и в медальон от Преслав, както и в кана 
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ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА
ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN

Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди

Реколта 2013 г.
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения Васил Левски до село Славейково, община 
Елхово, област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. Земята, върху която е сята, беше 
целина - не е обработвана последните 25 години и не е натровена с пестициди и други химикали. На-
мира се в самите граници на еко селището от родови имения.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът (Пшеница от Khorasan). Той идва от Египет. 
(„Камут” всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната му са подобни на тези на пшени-
цата, но са по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържание на протеини от пшеницата, по-
богат е на витамини и минерали, лесносмилаем и с приятно сладък маслен вкус. За разлика от други 
зърнени храни той е с ниска степен на окисляване и запазва голяма част от високата си хранителна 
стойност дори и след смилане и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, желязо, фосфор, селен, 
манагн, витамин В1 и В6, както и на витамин Е. 
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане и непретенциозна по отношение на почва-
та, като може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско плодородни почви. Добивите 
от нея почти не се влияят от наторяването, което кара производителите да не използват изкуствени 
торове. 

Тел. 0877 680528; 0888 693359

№7 на съкровището от Наги сент Миклош, в която 
шаман язди барс-тотем с... корона-лилия на гла-
вата! Хералдиците свързват лилията с френска-
та Fleur de Lis, но се знае, че тя е пренесена във 
Франция отвън. Забравя се, че през V – VІ в. ме-
ровингите, преди да се спуснат на юг от Рейн, са 
живели сред германоскандинавските съюзници на 
кан Атила! Изненадващата поява на булгари в За-
падна Европа получава доказателства и у проф. 
Фритцлер, който на основание на съчинение на 
историографа Авентинос пише статия „Общ про-
изход на баварци и булгари” (виж и статия по 
въпроса на проф. д-р Моско Москов: „Булгария = 
Бавария”, 1998 г.).

27.	Резултатите от археологически находки в 
Китай и в Европа по Долни и Средни Дунав уста-
новиха използването на един и същ тип рало! (Й. 
Хенинг, 1982 г.). В находка от ранносредновеков-
на Плиска са групирани няколко идеограми рало 
(С. Дончев, 2005 г.). Идеограма рало, запрегнато с 
две рогати животни, има и в Ситовския надпис (С. 
Дончев, 1971 г.).

28.	В Средна Азия е известна дума „уран”, озна-
чаваща „боен вик”. В нея се корени глаголът „ур” 
на алтайски потомци, със значение „удрям, бия, 
убивам”. В Европа потомци на германо-сканди-
навските Атилови съюзници използват боен вик 
„ура” (hurra, hurray). Използват го и унгарци, руси 
и българи. През V в. римският историк Амиян 
Марцелин наблюдавал нападение на хуни, при-
дружено със „страшни викове”, което описал, 
но без подробности. Дали тогава той не е чувал 
повелителната форма на глагола „ур”, удължена 
с гръмовно и продължително „а-а-а-а” (Удряй!, 
Събаряй!, Убивай!)?!

29.	Брахманите в Индия, спазвайки ритуал, 
бръснели главите си, като си оставяли перчем. 
Етнографи откриха в села край Витоша останки от 
мъже с бръснати глави и перчем. Древните владе-
тели от Именника на българските князе са също 

с бръснати глави, както и емигриралите след 865 
г. отвъд дунавски булгари, наричани поради тази 
причина „стриголници”. Булгарите в Поволжието 
(според В. Н. Татишчев) преди да приемат исля-
ма, имали „брахмански закон”. При придвижване-
то си на запад богомилите също били наричани 
„стриголници” – т.е. бръснати глави. Такива „стри-
голници” се знаят сред „странници” в Германия 
през ХІ в., а според утопията „Градът на слънцето” 
на Томазо Кампанела някои мъже в Италия също 
бръснели главите си чак до ХVІ в.!

30.	Обръщението „бай” в българския език опре-
деля старшинство на отношенията в семейството 
– „бате, бати” и се среща не само като фамилно 
име, но и като лично (Бачо Киро – Киро Петров 
Занев). В Унгария и в Румъния се е запазило като 
„Бачи, Бачо”, близко до българското „Бачо”. В ру-
ски срещаме „батюшка”. В Монголия „Бате” или 
„Бати” е част от фамилно име – Батмунк, Батно-
ров, Батжаргал и др., но и само Бат. В Китай „бай” 
е част от име на уважаван, т.е. човек с прошарени 
вече коси. В Италия „Бачо” предхожда фамилни 
имена – Бачо Бандинели (придворен скулп тор на 
семейство Медичи), Бачо де ла Порта (собстве-
но име на известния флорентински художник Фра 
Бартоломео), Бачо Биджио (архитект). 

31.	В старата монголска астрономия се спомена-
ва звезда с име Баган, заобиколена от 12 (!) звез-
ди. През Централнозиатското Средновековие тук 
са известни владетелите Паган и Капаган. През 
VІІІ в. в България управлява кан Паган. През ХІ 
в. в долината на Иравади, Бирма е известно цар-
ството Паган, управлявано от династия Паган, със 
столица Паган. След приемане на християнството 
в Рим започнали да се появяват еретици, нарича-
ни „погани” (старинното „погани сонщем?”). При-
влича вниманието ни и фамилното име Паганини, 
тъй като по нареждане от Ватикана тялото на ве-
ликия композитор и цигулар не било погребано.  

В края на месец ноември архитект Слави Дончев представи 
новата си книга *Булгарите*.Тя е дьлгогодишно изследване 
на автора за булгарите, тяхната прародина, предистория, 

материална и духовна култура и традиции.По време на своите 
пьтувания из Изтока Слави Дончев донася много атртефакти, които 
изследва в продьлжение на десетилетия, като открива все нови 
и нови сходни елементи, черти и тенденции между монголската 
материална култура и културата на бьлгарите.Препратки от 
древните бьлгарски паметници Плиска,Мадара и Преслав по 
негово мне? ½ие имат произход, свьрзан с чужди култури и по-
специално с Монголия, чиято материална и духовна култура би 
трябвало да се изучава успоредно с бьлгарската.Забележителният 
труд е около 350 страници, луксозно издание на издателска кьща 
*Новата цивилизация*. Книгата беше представена на 26.11.2013г. 
в Посолството на Монголия в София пред дипломати, културни 
дейци и политици.Предстои представянето на *Булгарите* пред 
по-широка аудитория.

На снимката - проф.дгн Лхамсурен Дугержав - извьнреден и 
пьлномощен посланик на Монголия приветства автора Слави 

Дончев и гостите на премиерата на книгата
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6 7Уважаеми читателю! 
Ти, който си родолюбив 
и отговорен Българин, 

загрижен за съдбата на Народа ни... 
Знай, че в ръцете си държиш истината, 

с която се твори новата История на 
България! Тази истина е Проектът за 
въвеждане на Безусловен Базов Доход 

(ББД) за Българите. 

Тези наши разсъждения се потвърждават 
ясно и от следните факти - Германия непрекъ-
снато упражнява натиск и непрекъснато изис-
ква от другите членки на Евросъюза създава-
не на общо данъчно законодателство, обща 
европейска конституция, обща европейска 
прокуратура и т.н.Това са много показателни 
факти!

Вижте, принципно, не ние трябва да показ-
ваме сметки на някого, а икономистите трябва 
да ни покажат своите сметки, защото за този 
труд им се плаща! 

Отделно в главата 4.2 „Задачи за иконо-
мисти“ сме разработили универсален АЛГО-
РИТЪМ, по който да се правят изчисленията 
за бюджет с включен в него ББД.  

Разберете ни правилно – ние не бягаме от 
сметки и изчисления. Тях сме ги направили в 
много разновидности, но нямаме намерение 
да доказваме на някого, че “Земята се върти”. 
На всеки “икономист”, обаче, който се напъне 
да докаже, че “Земята е тепсия, на гърба на 
четири слона!” и твърди, че ББД е невъзмо-
жен, ще му бъде доказано с реципрочни из-
числения!

Защо нашата тактика ще бъде такава? – Ще 
постъпваме така, за да можем да покажем и 
изобличим публично онези некадърни иконо-
мисти и политици, които са се напънали да ни 
управляват, а всъщност - не могат да правят 
елементарни сметки. Подобна тактика ще ни 
помогне да „отсеем плявата“, за да не ги до-
пускаме вече до властта. 

12.2. Доста от събраните средства за ББД 
(от ДДС и акцизи) са необходими, за да се 
издържат социално слаби, безработни, 
пенсионери, здравеопазване, държавна 
администрация (учители, полиция, воен-
ни!)? Няма ли да възникнат проблеми в 
тези групи?  
(Това са група въпроси, които се обсъждат 

често и, за яснота, ще ги разделим.)
•	 проблеми със социално слабите и без-

работицата няма да има, защото тази група 
хора ще се компенсира по сходен социален 
начин и с ББД, който им се отпуска. Тези наши 
сънародници, обаче, ще са улеснени в друга 
насока -  за тях няма да е необходимо да до-
казват пред социалните служби своята бед-
ност и така да зависят от нечие администра-
торско благоволение, за да получат дадена 
сума пари или обратното - да гладуват, ако са 
надвишили с 5 лв разрешения минимум. По-
добни абсурди повече няма да има!
•	 проблеми с пенсиите и със здравеопаз-

ване няма да има. Това ще бъде така, защо-
то всички досега съществуващи пенсионно- и 
здравноосигурителни структури и фондове, 
както казахме вече, се запазват!
•	 частични проблеми с държавна адми-

нистрация (учители, полиция, военни!) навяр-
но ще има, но ключовата дума в тази насока 
е – оптимизация! Тя ще стане чрез електронни 
услуги, ел. правителство, чрез премахване на 
паразитните социални структури и подобни 
звена. Пример в тази насока може да ни бъде 
Холандия, която има два пъти по-голям брой 
население от България, а администрацията й 
е с няколко пъти по-малка от нашата!

12.3. Проектът за ББД не е ли утопичен, и 
не е ли само една хубава приказка?
На хора, които мислят така или критикуват 

Проекта, можем само да благодарим. Защо? 

– Защото, в миналото онези хора, които са 
твърдели, че Земята се върти, били изгаряли 
на клади!

Базовият доход в Европа се коментира из-
ключително интензивно и се водят сериозни 
дискусии по него. Прочетете статиите от сай-
та ни - “Съветът на Европа открива дебата за 
базовия доход. 11 март 2013 г.”; интервюто на 
Жан-Клод Юнклер;  забележете, че се събират 
един милион подписи за европейски референ-
дум за базов доход; в Швейцария също се под-
готвя референдум на тази тема; създават се 
европейски рекламни клипчета и филми и т.н.

Накратко, дали ще проспим шанса си като 
Българи – от НАС зависи!

С настоящия Проект можем убедително 
да твърдим, че “водим европейците с една 
обиколка”, както се казва. Остава ни само да 
“прогледнем” като Народ, да се обединим и да 
накараме политиците ни да станат вече наци-
онално отговорни и да въведат ББД за всеки 
пълнолетен Българин.

12.4. Кой ще върши мръсната работа (по-
чистване на улици, канализация и др?
 В показания на сайта ни (www.bbd.bg) нем-

ски филм са подсказани отговори на този 
въпрос и са дадени следните разумни пред-
ложения:

Хората, работещи в тези области, ще по-
лучават по-добро заплащане и по-добри ус-
ловия за труд; ще се прави непрекъсната ав-
томатизация и рационализация; хората ще 
бъдат стимулирани сами да вършат част от 
тези задължения.

Към това можем да добавим и идеята за 
“внасяне” на работна ръка. Подобна мярка, 
обаче, няма да позволява на чуждите граж-
дани, работещи на територията на страната 
ни, да получават ББД, както останалите наши 
съграждани.

12.5. Ами, ако получаващите ББД хора не 
пожелаят повече да работят?
Принципно, това е невъзможно! На въпроса 

дали биха продължили да работят, ако имат 
базов доход, 60% отговарят с ДА и само 10% 
отговарят с твърдо НЕ! (данните са от немско-
то социологическо проучване).

По природа, в човека е заложено той да 
проявява креативност, творчество и съзида-
телност. Отделно, в своето мнозинство, бълга-
рите сме преди всичко трудолюбиви, а не 
лентяи и безделници! С ББД ще се гарантира 
един приличен начин на живот, а пазарната 
икономика винаги ще подтиква човек да има 
още по-добър стандарт на живот, което ще ни 
прави предприемчиви и инициативни. Нека не 
забравяме, че с ББД ще се покриват само ба-
зови нужди. Тоест - ако искаме да ходим на 
ресторанти, на почивки, да имаме хубави дре-
хи или да караме колите си, няма как да раз-
читаме само на подобен доход.

Поговорката  “Който не работи не трябва 
да яде” няма да е актуална вече, а в сила ще 
бъде следното – “който се труди и мисли, ще 
има повече”. В този смисъл, глад и мизерия не 
би трябвало да има повече в България!

12.6. Ще възникнат ли проблеми в здра-
веопазването, има ли опасности в тази 
насока?
Здравната система може да се подобри 

значително по следния начин – въвеждане на 
електронна здравна книжка; перфектна отчет-
ност; строг контрол;  безкомпромисни санкции 
за нарушителите. В този смисъл, въвеждане-
то на ББД може да помогне много. Чрез него 

ще се запълнят много бързо дефицитите в 
здравната каса, което ще подобри значително 
здравното обслужване, което няма да страда 
от липса на средства. Както казахме вече и на 
друго място, по-лошо от сегашното положение 
в тази сфера, не виждаме как може да се по-
лучи?!

12.7. Няма ли с ББД да създадем едно 
мързеливо и лениво младо поколение?
 Механизмът с дебитните карти и електрон-

но харчене на Дохода, няма да позволява този 
доход да се ползва в барове, ресторанти, дис-
котеки, за почивки и други подобни  развлече-
ния, които привличат младите хора. Това не-
минуемо ще стопира леността в тях и дори ще 
ги подтиква към обратното – към трудолюбие, 
инициативност и творчество. Навярно, ще има 
и такива, които ще заседнат зад бутилката или 
лесния начин на живот, но вижте – това ще е 
естественият подбор, който ще влезе в дей-
ствие. 

Нормалните деца, които са възпитани с до-
бра ценностна система, ще имат прекрасни 
възможности да развият своя потенциал и за-
ложби, а другите – насила не можеш да ги на-
караш да водят съзидателен живот.

 Вторите ще имат два варианта – или да се 
сравняват с първите и да живеят добре, или 
да продължават да са пиянстващи аутсайде-
ри, но това рано или късно омръзва, а и здра-
вословно не може да се понася дълго време.

12.8. Защо само ДДС и акцизи, не може ли 
да се повиши ББД и от другите данъци?
Подобна мярка предпазва държавната ни 

система от фалиране и неутрализира доста 
възможности за финансови злоупотреби. Не 
трябва да забравяме и друго - държавата ни 
се нуждае и от административни разходи за 
своите служители, нали? Тези разходи ще се 
покриват именно от другите приходи в бюдже-
та като: корпоративен данък, държавни такси, 
концесии, мита, данък недвижимо имущество 
и т.н.

12.9. Защо да се ползва ББД чрез дебит-
ни карти, а не се дават пари за кешови 
разплащания?  
Тази мярка стимулира да се ходи на работа 

и така всеки сам да определи до каква степен 
да вдигне своя стандарт на живот, над подси-
гурения му базисен такъв. Правилото е просто 
- ако искаш да разполагаш с кеш пари, ще е 
необходимо да си ги заработиш!

Всъщност, подобна мярка е и предпазна. 
Тя ще защитава националната ни валута, за-
щото чрез дебитните карти, няма да може да 
се изнасят пари зад граница. Също така с тях 
няма да може да се купуват чужди валути или 
да се инвестира в акции по борсите. Накратко 
казано, чрез подобен начин на разплащане се 
позволява Доходът да бъде ползван целена-
сочено и наистина за покриване на базовите 
нужди при хората.

12.10. Защо ББД да не се отнася и за ли-
цата под 18 г. възраст? Не е ли това дис-
криминация?
Да си родител е преди всичко отговорност и 

лична Мисия! При интелигентните и отговор-
ни родители, децата са планирани, желани и 
очаквани. В този смисъл, прекомерното мате-
риално стимулиране да бъдеш родител, води 
обикновено до нежелания ефект на „изродено 
поколение“. Това са факти, които вече се обяс-
няват и по научен начин, чрез пренаталното 
възпитание на децата.                       (Следва)

Какво е това Безусловен 
Базов Доход и 
има ли почва у нас?!

Продължение от бр. 22
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Хера. Пътят бил украсен със статуи, лъвове и 
сфинксове, а храмът бил заобиколен с вода 
и имал двор с лаврови дървета и параклис с 
аязмо. Светилището е било нападано от пира-
ти, които ограбили храма, а през 494 г. пр. н. е. 
персите разрушили Милет и опожарили храма 
в Дидим като взели всичките му съкровища и 
статуята на Аполон. Предполага се, че именно 
жители от разрушения град Милет са мигрира-
ли до бреговете на Черно море и са основали 
Аполония Понтика, като са запазили религиоз-
ните си традиции и култове. 

В разкритите гробни съоръжения екипът на 
проф. Панайотова открива надгробни паметни-
ци с гръцки имена. В тях археолозите откриват 
огледала, метални сечива, керамични съдове, 
накити от бронз и желязо. Някои от погребе-
нията са особено пищни. В един от гробове-
те археолозите намират уникален фигурален 
съд, изобразяващ древният Ерос на трон с пе-
тел. При разкопките е открит и оригинален съд 
с пластична украса, представляващ Горгоната 
Медуза. (В храма на Аполон в Дидим също 
има мраморни релефи с Горгона Медуза). В 
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Мариана ПРАМАТАРОВА 

Некрополът на Аполония Понтика е разполо-
жен на обща площ около 300 дка. Датира от 5-3 
век пр. н. е. За първи път е разкопан през 1946 
г. , когато са намерени 801 гроба. През 1964 г. е 
обявен за паметник на културата. От 1993г. за-
почват разкопки по плана, но с връщането на 
земята през 2001-ва година процесът е нару-
шен - оказва се, че теренът е частна собстве-
ност. Нова комисия определя границите и ста-
тута на паметника на културата. Проф. Кръсти-
на Панайотова ръководи разкопките. Според 
нея паметникът не може да бъде спасен, 
тъй като след приключването на работата на 
 археолозите теренът се застроява с хотели 
и басейни, а собствениците не желаят в пар-
целите им да има археологически паметници. 
Така уникалните археологически паметници в 
Созопол са унищожени. С какво е уникален не-
крополът на Аполония Понтика?

Градът на мъртвите край Созопол е уника-
лен, защото е изграден като град с модерна 
инфраструктура. Некрополът има масивна 
ограда - крепида, която е напълно запазена. 
Градът е бил водоснабден - намерен е кера-
мичен водопровод с метални скоби с дължина 
повече от 20 метра. Некрополът на Аполония 
Понтика е най-старият град с такава наход-
ка. Разкритите гробни съоръжения доказ-
ват съществуването на богата цивилизация 
с древна култура по нашите земи. По онова 
време Аполония е древно пристанище, къде-
то са се секли бронзови монети за нуждите 
на същес? ‚вуващата тогава колония. Иначе 
градът е основан от траки рудари. 15 метрова 
статуя от бронз на Аполон е украсявала антич-
ното пристанище, която в последствие е била 
плячкосана от римляните. Култът към слънче-
вия бог, син на Зевс и Лето, брат на Артеми-
да дава името на града - морско пристанище 
- Аполония Понтика. Аполон е дуалистичен 
бог - унищожител и благодетел, пастир, прори-
цател, музикант, бог на ритуалното очистване, 
на изкуствата и музиката, основно божество в 
олимпийския пантеон, покровител на музите 
и изкуствата. Изследвайки монетното бо? ³ат-
ство на Аполония някои автори (Ив. Карайотов 
и др.) правят връзка от изображенията на орел 
кълвящ делфин - монетен тип от VІ-Vв. пр. Хр. 
със Зевс и Аполон и твърдят, че тези богове 
са свързани с Черноморието. Морският орел 
от монетите на понтийските градове е пред-
ставител на черноморската фауна, а Аполо-
новия делфин е емблема и изображение на 
черноморските градове. Намерените стрели 
монети с изображения на котви навеждат на 
извода, че емблемата на Аполония е котва. 
Култът към Аполон и емблемите котви са 
привнесени в Аполония Понтика от милетс? 
ºи заселници. През VІв. пр. н. е. култов храм 
в Милет е Делфиона - светилище в чест на 
бог Аполон. В миналото т. нар. ”свещен път” 
свързвал Милет с храма на Аполон в Дидим /
на около 20 км/. По него поклонниците носели 
даровете си за третото божество след Зевс и 

света са открити общо 9 подобна съд, 
като този от некропола на Аполония, 
а двата са намерени в Созопол. Ин-
терес представляват и кипърският тип 
амфори с линеарна и флорална укра-
са, 7 от които са открити в некропола 
на Аполония, а в света са общо 10 та-
кива експоната. 

Скелетите, намерени в некропола 
са обработени от канадски екип ан-
трополози. Сред тях има изключител-
но добре запазен експонат. Подобни 
са открити в древна Атина и Марси-
лия, където е съществувала гръцка 
колония. На десетия обект археолози-
те откриват много богато погребение, 
датиращо от средата на 5 в. пр. Хр. , 
вероятно на дете. Повече от 15 кера-
мични съда с богата декорация са по-
ставени в един от най-старите гробо-
ве на територията на Аполония Пон-
тика, десетина статуетки - фигурки на 
животни и седнала богиня, пръчици 
от кост, метални игли, мъниста, брон-
зови халки, древен печат и уникален 
съд от стъкло - с вероятен произход 

от Египет - за благоухания. 
Характерно за гробниците е, че те са със за-

мазки, рисунки и ямки, типични за тракийски-
те и елинските ритуали. Намерените злато, 
сребро, керамика, бронзови стрели, ножове, 
копия, накитите от бронз и желязо, както и уни-
калните съоръжения говорят за развита циви-
лизация, култура и търговски обмен по тези 
земи. Интересно е и откритото в некропола 
обредно огнище с рибно блюдо. Сред ориги-
налните предмети са съдове с емблеми котви, 
сечените монети в Аполония с изображения на 
котви, съдове от Египет и Мала Азия за вино и 
благоухания, лампи, детски играчки, статуетки 
на божества, питуси за зърно, вино, мед и пло-
дове. 

Намерените предмети ще се съхраняват в 
археологическия музей в Созопол. Разкопките 
в Созопол продължават и Аполония Понтика 
продължава да ни разкрива тайните си. Градът 
достигна световна слава и стана център на по-
клонническия туризъм в целия християнски 
свят с откритите през 2010 г. мощи на Свети 
Йоан Кръстител. 

ХVІІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ В 
СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ - ДУХ И КУЛТУРА”

Конференцията се провежда в пленарната зала на Община Варна ежегодно в края на месец ноември.Тазгодишни-
ят акцент на конференцията е: „Морската история по българските земи”.Темата се оказа благодатна за много авто-
ри, учени и изследователи.Интересни доклади представиха проф.д-р Руси Русев „Технологии за изработка на моне-
ти през античността и средновековието по българските земи”, директорът на Военноморския музей Мариана Кръсте-
ва, проф.Петко Димитров „Черноморските цивилизации и кандидатурата на Варна за европейска културна столица 2 
 019г.”, доц.Явор Шопов „Потопът в Черно море и миграцията на индоевропейците”, Мариана Праматарова „Духът на Аполония 
Понтика - находките в античния некропол”.Специално за читателите на в.”Квантов преход” публикуваме един от докладите, 
като очакваме материалите и на други участници в конференцията.

ДУХЪТ НА АПОЛОНИЯ ПОНТИКА - 
НАХОДКИТЕ В АНТИЧНИЯ НЕКРОПОЛ 
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ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници  “Хеликон”,  
“Ориндж”,  “Сиела”,  “Нанси”, “Букспойнт”, “Книжарницата” и 
“Нова епоха”, както и от книжните борси “Болид“ и “Искър“. 

СНЦ *Артпиерия*, гр. Бургас,
ще проведе общо годишно отчетно сьбрание 

на 17.12.2013 г. от 19 ч. в МКЦ, зала 14.
Ще се прочетат доклади за изминалата 2013г., ще се 
разискват административни и творчески вьпроси,ще 
се приемат нови членове и прекратяване на член-
ство на други.
Поканват се всички членове за участие в сьбранието

Дейностите на клуба се 
осъществяват по проект 
„Да направим училището 
привлекателно за младите 
хора“, с финансовата под-
крепа на Оперативна про-
грама „Развитие на човеш-
ките ресурси”, съфинанси-
рана от Европейски социа-
лен фонд на Европейския 
съюз. В програмата на клу-
ба, учениците имат възмож-
ност да се запознаят с ра-
ботата и принципите на 
архивирането в Регионален 
исторически музей Варна. 
Целите на клуба по архео-
логия са:

•	Да се развиват твор-
ческите умения и заложби, 
общочовешки и национал-
ни ценности;
•	Да се развиват умения-

та за самостоятелно учене 
и събиране на информа-
ция;
•	Да се формират  по-

требности, интереси и 
нагласи за учене и само-
усъвършенстване;
•	Да се усъвършенстват 

комуникативните способ-
ности чрез възможности за 
публично представяне.

През месец ноември 
участниците се запознаха 

с предмета на археология-
та, с лектор д-р Владимир 
Славчев, запознаха се с 
експозицията на музея, по-
сетиха ХVІІІ национална 
конференция „България 
в световната история и 
цивилизация-дух и култу-
ра”, срещнаха се с Мариана 
Праматарова, която пред-
стави своите книги и фил-
ма „Искри от вечността”, 
показаха свои презентации 
в Учебния музей за древ-
ногръцките богове, гледаха 
презентация за изработка 
на монети през античността 
и средновековието.

Информация 
за учебния музей:
Варненският учебен му-

зей е открит през 1986 г. и 
се намира на приземния 
етаж в Археологическия 
музей. Негови създатели 
са варненски археолози 
и музейни уредници. За 
първи път в България от-
варя врати музей за деца, 
който има своя експозиция 
и зала за образователни 
дейности. Целта е да се 
обогатят представите за 
миналото,  да се провоки-
ра по-голям интерес към 
историята и археологията, 
като се създаде нетради-
ционно, привлекателно и 
същевременно достъпно 
експозиционно простран-
ство, в което посетителите 
(малки и големи)  имат пряк 
досег с музейните експо-
нати.  „Чувам и забравям, 
виждам и запомням, правя 
и разбирам” – тази древна 
китайска поговорка добре 
илюстрира концепцията  
на създателите на музея. 

През 90-те години на XX 
век, под мотото „В музея 
можем да учим, като се за-
бавляваме!”, започват да се 
разработват музейно-обра-
зователни програми, които 
представят  цялата експо-
зиция на Археологическия 
музей. Те са на няколко 
нива, на различни теми и са 
съобразени с възрастовите 
особености на учениците. 
Образователните програми 
съчетават играта с науч-
ната информация, демон-
страциите с различните 
дейности на децата -попъ-
лване на работни листи, ри-
суване. Издадени са детски 
книги „Земята на златото”, 
„Приказки на археолога”, 
написани от Иван Иванов. 
Следват „Пътуване в мина-
лото” и „Монета” на Лиляна 
Липчева, уредник на Учеб-
ния музей.

Клуб „Млад археолог”
Ръководител: 

Петромила Атанасова

  „Да направим училището 
привлекателно за младите хора“

Клуб „Млад 
археолог”


