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Забравете всички научно-исторически филми на "Дискавъри", учебници по история

и тем подобни! Те вече са исторически неточни и фактологически остарели. България отново ра

... Преди древна Гърция и могъщия Рим, още преди Мосопотамия дори, столетия много по-рано,

За съжаление много от съкровищата ни не са в българските музеи, ограбени и изнесени от земи

Като приказка звучи легендата, според която над Асеновград, в местността Белинташ, където е
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било най-голямото светилище на тракийското племе бесите, е заровено имане на пълководеца А

За благодарност той оставил на светилището златната си карета заедно с конете, както и много

Съществуват и много догадки за това къде са златните съкровища на българските царе след па

Едно такова съкровище е хазната на цар Шишман. Няма никакви сведения за това къде и как е с

Преданията разказват, че когато османските орди стигнали до старите римски пътища в Родопи
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Монасите получили знамение за надвисналата опасност и скрили в дебели кожени торби Кръста

След три дни и три нощи войската на полумесеца минала през манастира. След нея останали по
Друга легенда мълви, че в района край Симеоновград, под руините на римската крепост

Костанция, на възвишението Хисар подземни тунели опасват крепостта като лабиринт. В тези т
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Съществуват много легенди за скрити златни съкровища, заровени от римляните. Едно такова м

Все още не са открити и имането на Индже войвода, хайдут Велко, Вълчан войвода, Сирма войв
Интересна е историята на Вълчан войвода и златното му имане, за което и до днес се носят

легенди.

Първата жена на войводата - Рада, е от село близо до София. Твърди се, че тя му изневерила и

Това имане било заровено край село Бов, на север от град София. Източно от селото е връх Яво
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В друга легенда се разказва, че има тайнствен подземен град вкопан под Крушевската планина.

Само на няколко километра от Севлиево над язовир "Александър Стамболийски" се издига уник

Не се знае нищо и за ограбеното злато на българския народ от османските поробители, за зверс

Една такава легенда твърди, че Осман паша и неговата войска, които се предали на руските вой

Най-големите и значими до момента български златни съкровища тежат общо към 30 килограма

Едно нещо обаче ще ви направи впечатление, когато четете за тези епохални открития – повтор

писмо“, "датиране с приблизителна точност" и т.н. Няма да видите чужди екипи и световноизвес

www.ydara.com

5 / 15

ydara.com

{backbutton}

Статия на сайта на http://www.trud.bg

Пет са големите прабългарски съкровища. Всички те маркират значими битки и територии, къде

- Съкровището на хан Кубрат, открито край с. Малая Перешчепина, Украйна, е най-голямото в ра

- Съкровището от Над Сент Миклош (румънско селище в областта Банат, Румъния) е от 23 златн

- Предметите от гроба на прабългарски владетел, вероятно хан Аспарух, открит край с. Вознесе
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- Съкровището на хан Кубер, намерено край албанското с. Врап. Части от него са наредени в му

- Съкровището на хан Кубер, намерено край албанското с. Врап. Части от него са наредени в му

Кубрат ухажван от 2 империи

Съкровището на Кубрат е намерено от две деца през 1912 г. в пясъчните дюни на река Ворскла

край село Малая Перешчепина в днешна Украйна. Учените го датират към средата на VII век до

Децата съобщават на родителите си, а те - на пристава. Междувременно всички от селото разби
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Учените смятат, че е гроб заради намерените малки златни пластини с нитове в ъгълчетата, с к

Това е едно от най-големите ранносредновековни съкровища в света. Освен това е най-голямата

- Съкровището се състои от важни царски реликви. Сред тях има златна кана, която очевидно е

принадлежала на шахиншаха (цар на царете) на Персия. Тя или е била подарена на Кубрат, или

- Съкровището от Над Сент Миклош (румънско селище в областта Банат, Румъния) е от 23 златн
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Двама братя стават благородници заради имане в Банат

Двамата братя преселници от България Христо и Кирил Накови открива съкровище край с. Над

“В австрийския музей, където са изложени предметите в момента, под съкровището никъде не е

изработката на една част от предметите е дело на константинополско ателие. Друга част е с мн

Специалистите предполагат, че изображението на едната кана е на хан Аспарух. Няма категори

- Предметите от гроба на прабългарски владетел, вероятно хан Аспарух, открит край с. Вознесе
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В НИМ показват само орлето на Аспарух

През 1930 г. край украинското с. Вознесенка е открит масов гроб на около 35 прабългарски воин

археолога Гринченко, ръководил проучванията.

“След като съобщава за своите предположения пред колегията, той е заточен в Сибир”, разказв

Съкровището съдържало над 1500 златни и сребърни предмети, части от погребения на коне...

Много учени са изследвали предмета. Смята се, че е било връх от щандарт (римско легионерско
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Съкровището е от началото на VIII век, което съвпада със смъртта на Аспарух и с установяване

Орелът на Аспарух, изложен в НИМ, е точно музейно копие със сертификат на Запорожкия кра
Дарението е от Иван Василиевич Плачков, българин от Бесарабия, депутат в Киевския градски

- Съкровището на хан Кубер, намерено край албанското с. Врап. Части от него са наредени в му

На територията на Албания, край Адриатическото крайбрежие, са открити още две прабългарск

съкровища, датирани между VII и IХ век. Едното е намерено от трима братя край с. Врап. Едини
Съкровището съдържа изключително пищни златни и сребърни колани, съдове... Съществува

Златният сервиз на хан Кубер вероятно е изработен в ателието на негов придворен ювелир, по
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- Съкровището от Ерсеке, село в Албания. След като е предложено на търг в “Сотбис”, е изслед

Съкровището, намерено край албанскоto село - Ерсеке, е подобно на откритото край Врап. За с

Открити са по време на Втората световна война от войници на Третия райх и първоначално са с

Това лято София ще стане домакин на световен византийски конгрес. На него проф. Фалкодай

“През VII в. България е била сред най-мощните държави в Европа”, твърди проф. Вернер. Наши

Всички те маркират значими битки и територии, където водещи роли са имали великите властел

Древно съкровище скрито под Аладжа манастир
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Валери Кинов от 20 години проучва легендите за Аладжа манастир, недалеч от Варненския некр

„Те били скрити там заради турските нашествия“, казва историкът. Според него е естествено за

„Така те ще бъдат съхранени от боговете и предпазени от разграбване – казва Кинов. – Оттам з

Досега учените нямат яснота точно къде са тези лабиринти. Самият манастир е построен върху
Затова той се е заел с амбициозната задача древните тайни, до които се докосва, да представи

Според легендите той живее от хиляди години в подземията под манастира. Събужда се веднъ
Кръстници на манастира стават гагаузите, които са християни, но говорят турски.
„Вероятно именно те пренасят легендата във времето“, допуска Кинов.

Какво се крие под Танковия полигон край с. Дружба?...
Боби Спасов - Видин в епоха на окови
http://www.vidin-online.com

1918 година. Първата световна война. В края на с. Молалия (сега с. Дружба) е настанена австри

Помолил български офицер да му помогне с превода на няколкото въпроса, които задал на кръ

Изследователският нюх запалили поручика. Скоро разбрал, че се носи някакво предание от веко

Екипиран с въжета и лампи, поручик Щайнер, придружен от няколко войника, влиза в "Музикалн

Седмица по-късно разровили входа и на затрупаната пещера. И открили свод от дялани камъни

Намерените вещи доказвали, че войникът е достигнал до откритие, криещо богатства. И че пред
Годините минават.
Австрийски изледователи на гръцката култура попадат във Виенския археологически институт

През 1984 година се правят постъпки пред българските власти за разрешение на австрийска пе
Но по това време "Кукуруз баир" вече е танков полигон. На него се извършват военни занятия и

И още нещо. В отговора на Борис Матеев до Министерството на културата е докладвано, че кога
Булдозерите заринали дълбоко под земята евентуалните пътища да се стигне може би до едно
Каквото и да има отдолу, го има.
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А, ако го има, някой ден, някога някой трябва да ни го покаже.
Боби Спасов - Видин в епоха на окови
Мнение от форума:

Marian Nachev · Собственник на Lavanderia stireria
Когато бях малък и бях на лагер в село Дружба се говорише за музикалната пещера че била пъл

публикувано:

2013-05-13 09:33:46

14 / 15

ydara.com

{backbutton}

15 / 15

