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Една от най-добре пазените тайни на България са мистериозните тунели, а и цели

градове под Пловдив, Сливен, Стара Загора, ивайловградското село Хухла. Кой ги е строил, за к
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Дали подобно на маите, които вярвали, че духовете на мъртвите преминавали в задгробния жив

през тунелите, изходи за бягство от крепостите при обсада, използвани от Робин Худ за спасен
Някои изследователи смятат, че под повърхността на Земята съществува система от тайни туне
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Подземен град под Родопите
СЕЛО ХУХЛА, ИВАЙЛОВГРАД

Село Хухла (Ивайловград) е археологически комплекс. Според местните хора под него се

простира лабиринт, а входа му се пази в тайна, която ще бъде разкрита, когато му дойде времет

Траките са изградили светилище на хълма “Свети Илия”, от който се откриват гледки към Турци

Според хората, подземните богатства на тайнственият град ще се разкрият, когато хората дора

На хълма има останки на древен кладенец, от който е извирала лековита вода. Легендата разка

Под върха “Свети Илия” има и друго мистеризоно място – водопад. Твърди се, че от него тръгв
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Подземен град лежи в подножието на ивайловградското село Хухла. Входът към лабиринта се п

времена". Селото е уникален археологически комплекс и е известно със своите мистерии.

От хълма „Свети Илия" се открива широк хоризонт към Гърция и Турция. Предимство, забеляза

Според малцината пазители на тайната България все още не е готова за богатствата на това мя
На върха на хълма има останки от стар кладенец с лечебна сила, позната от дълбока древност

Пресъхването на чудотворния кладенец се свързва с древна легенда. Всяка година тук идвал е

Християнството свързва възвишението „Свети Илия" с култа към светеца. Поверия разказват, ч

Подземните лабиринти пък се свързват с времето, когато поминък на хората тук е било въглищ
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Друго мистериозно място е водопад на около 400 метра под върха „Свети Илия". Твърди се, че о

--------------------------

СТАРА ЗАГОРА
През 1970 г. (приблизително) тогавашният директор на Окръжния исторически музей в Стара

Загора - Димитър Николов, публикува съобщение в местния вестник "Септември" за наличието н
Подобни тунели са открити и в ранната българска столица Плиска. В периода 2002-2008 г. тези

Такива тунели е имало под столицата на ранно-белохърватското княжество на север от Карпати
Откъде идва моделът да се направят такива тунели в Плиска, че и в Боруй? Никой не казва. По
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обяви. В Плиска са ги правили прабългарите, но в Берое? Все пак, прабългарите са повече изв

Тези от Волжска България също ограждат своята държава с окопи. Странно занимание за нома

Така или иначе, проблемът заслужава да се изследва. Може и римляните да са го направили, то

Някои по-стари граждани на Стара Загора разказват, че като деца са се спускали в някакви
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подземни тунели, които са ги извеждали далеч от мястото на влизането. През последните годин

Подземните тунели под Стара Загора са наистина грандиозни съоръжения, като се има предви

Външните изходи са били замаскирани в близките оврази или в гробищата. Както външните, так

Кой е превивал гръб дълбоко под земята и с обикновена кирка е разбивал скалата за да създад
КОМЕНТАРИ ОТ ФОРУМИТЕ
:
"Когато бях на 4, прадядо ми ме заведе в римските разкопки в подземието на пощата (в Стара

6 / 73

ydara.com

Загора). Изчакахме търпеливо да се разкарат всички и дядо отключи една врата и ме поведе пр

Някакъв човек дойде срещу нас, дядо му каза нещо на някакъв език, който не знам, но уча итали

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=159833140820914&set=a.131414146996147.25013
.100003826863903&type=1&theater

и ми каза, че това е символът на братята му и някога и аз ще съм от тях. И се прибрахме. Беше н

Бомбоубежище или тайни тунели са тунелите в Стара Загора?
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Бомбоубежището е разположено под кв. Лозенец (Циганския квартал), който когато е строено в

Старите хора говорят, че е строено от германското SS или филиал на някакви тайни служби, мо

в България - Сградата на Патриарх Евтимий-паметника, отзад (сегашния Нотариат), е била сгра

В казармите на 4-ти километър са се помещавали ген. щаб и химически полк, били са и германск

До един от входовете на съоръжението се виждат камара с буклуци, но зад решетката - врата с
От там се вижда дълъг и тъмен тунел който е леко заострен откъм покрива...

КОМЕНТАРИТЕ ОТ ФОРУМИТЕ
:
Разказ на М.Попов

"Току що се върнах от бомбоубежището. Тръгнах с един прожектор, на който му свършиха батер
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А да знаете на плъховете как страшно им светят очите... И бях сам! По едно време вече разбрах

че съм се изгубил и се панирах и започнах да викам... да ама... викай на 3 метра - 4 под земята...

Светих си с телефона който дори и обхват нямаше... На няколко пъти стигнах до широки помеще

На няколко от вратите пишеше нещо на немски... Аз си направих изводи... дали са верни или не

Освен това на няколко места се спъвах в някакви "препяствия" и така хубаво падах по очи че... П
За съжаление не мога да ви разкажа нищо повече само мога да ви открехна, че има не само
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празни тунели и каманаци, а и много модерни зали, в които не може да се влезне току така - сам

....А от общината казват, че информацията е в отдел сигурност и няма начин да я получа защото
----------------------

РОДОПИТЕ И ПЛОВДИВ

За българските тунели доц. Ангел Калинов твърди, че това са система от тунели, обединени въ

величествен таен подземен тунел, който пресича цяла България.

Подземен тунел с несметни богатства прекосява цяла България, казва доцентът.
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.
„Правен е от траките, седем метра е широк, с кон да вървиш. Близо до Асенова крепост край Асе

"Целите Родопи са прорязани от тези мистериозни тунели. Край скалния феномен Белинташ има

Съществува легенда, според която Александър Македонски е подарил на светилището на Белин

Радиестезистът разполага със стара карта на подземията на Белинташ. В нея били посочени тр

олтара. Имало шест входа към залата, само два от тях са действащи, на останалите трябвало да

„Съществува описание за една от пещерите там: „Ще влезнеш в 61-ия тунел, има бронзова врата

Край билния път, недалеч от Белинташ, доц Калинов е разкрил и тайниците на Вълчан войвода.
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Пловдив безспорно е не само един от най-древните градове, но и един от градовете, които крия

най-много тайни, убеден е доц. Калинов. Пловдивските тепета също са свързани с големия туне

Преди хиляди години на мястото на днешен Пловдив е съществувало селище на две нива - надзе

Откъде се знае за тунелите и защитните съоръжения? Радиестезистите могат веднага да ги за

В своята книга “Тайните подземия на България” писателят и бивш полицай от отдел “Тежки прес
В тунела се влиза от Асеновата крепост, която е близо до Асеновград. Затова и самата крепост

заобиколена от храсталаци и като цяло е сравнително труднодостъпна. Забележителността на
Подземията се пазят ревностно от група хора, пръснати из цяла България, които крият в тайна
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Един от тунелите е излизал в пещерите на резервата „Червената стена” над Бачково, разкрива в

Корабът пристигнал в днешна България и от Черно море, по специален подземен канал, достига

до Родопите, където акостира. Нищо от “товара” му не е било използвано. “Товарът” му е съхра

Доц. Ангел Калинов пък е открил под Младежкия хълм седем прохода, водещи към гробницата
Стари пловдивчани помнят, че на Бунарджика е имало минерален извор, който е пресъхнал по в

Доц. Калинов установил, че дворецът се намирал на 40 м от някогашния ресторант „Големия Бун
Радиестезистът е убеден, че невероятни тайни крие и Трихълмието. „Златна колесница като таз

Ако отидете зад Иконната галерия в Стария град, ще видите един от входовете на тунела. Това
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е само едно от разклоненията. В други са скрити несметни съкровища. Явно обаче има много ка

Някои български археолози в миналото са проявявали интерес към тунелите. За изследването и

Как хората да повярват на тази история, която звучи като приключенски филм? Просто трябва д

Доц. Калинов вярва, че цялата тази подземна мрежа от тунели ще бъде разкрита и ще стане дос

Родопа планина е възпята в много народни песни и предания. Всеки, който е живял сред природ
Тепетата отговарят на седемте чакри

Според специалисти по медитация вълшебната цифра на тепетата “седем не е случайна. Те са б

Старият град лекува болни

Всяко лято Пловдив се пълни с туристи. Те най-вече се концентрират в Стария град, но не малка
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Загадката на гигантите

Кости на четириметрови хора откриха иманяри под земята южно от Пловдив, съобщиха учени от

Учени смятат, че селището под сегашния Пловдив било населявано от атланти – извънземни, до

„Ако под земята край Пловдив са открити кости на 4-метрови хора, може би става дума за устан

КОМЕНТАРИ ОТ ФОРУМИТЕ
"Тези тунели са част от специална мрежа от коридори които водят до един бункер .
В Пловдив има един коридор точно под стария грат на 22 метра под земята.
Но не си и помистсляйте и да влизате . Все още е активен . Много е голям . има и коридор и по 6
"Под Пловдив има цял град. Тепетата са като швеицарско сирене
Бузлуджа е вход замаскиран като паметник.
Не подценявайте социалистическия период,хората са били побъркани"

---------------------

СЛИВЕН

КРЕПОСТТА ТУИДА, СЛИВЕН
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Екипът археолози, който работи на ранновизантийската крепост

Туида, е открил сводест вход на подземния тунел, който свързва крепостта с река Новоселска.
Разкрит е и сводест тунел, водещ от крепостта към близката река, който според специалистите

Запазени са стъпала и части от греди, които са предпазвали от срутване. Имало е отдушници на

Това е научна сензация и атракция едновременно, счита кметът на Сливен Кольо Милев и обеща
Разкопани към момента са около 6 метра и на този етап всичко под Туида е предположения, но

"В тунела има стръмно каменно стълбище и подпорни греди, които са от дърво. Самите дървени
Екипът е достигнал средните части на тунела, където е открил сондажно наличие на тухлена

конструкция. Археолозите са открили и уникална свещ, за която тепърва ще се говори. Тя не е о

Ръководителят на археологическия екип - Николай Сираков от РИМ - Сливен: „Отдавна търсихм
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Сега проучваме и почистваме откритото начало на тунела. При почистването събрахме керамиче

Античната крепост Туида е датирана от четвърти век, докато откритият тунел най-вероятно е

направен през пети век. В неговия край крепостта е унищожена от хуните. Император Анастасий

В Туида е открит един от осемте печата на цар Борис Михаил. Преди 6 години край сливенското

Тунелът вероятно е свързвал крепостта с реката и се е ползвал от хората за водоснабдяване, и

Извънземни край Сливен, имали интерес от бомбоубежища в района

Митове за извънземни пощуриха Сливен. В някогашния изнесен команден пункт на Трета армия,

Те минават под хълма и са превърнати в укрития за населението в случай на бомбардировка ил
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В Сливен се говори, че интересът на извънземните е именно заради тези бомбоубежища, къдет

За да разгадаят мистерията, постоянните изкачвачи на хълма няколко пъти ходили там и през н

разказаха участници в нощните акции.

В последните дни някой разкопа Хамам баир - прилича на окопи, но бойни действия не се водят,

Според туристите изкопните дейности са дело на извънземни. Няколко пъти хора забелязвали л

От форумите:

"Бункери има и в Сливен и доколкото са ми разказвали има тунели под целия град. Свързват осн
Това беше преди доста години и не знам как е там сега. Тогава се говореше, (а и смея да го вярв

-----------------------

СОФИЯ

240 километра е приблизителната дължина на тунелите, които прорязват София. В тази цифра
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се включват изкопите за метро, бомбоубежищата, подземните военни обекти, покритите корита

В повечето от колекторите има кабели с много високо напрежение. И вероятността случаен посе

До началото на 90-те години подземните комуникации са един от най-строго охраняваните обек
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По конструкторски замисъл в подземията може да се влезе само от двайсетина диспечерски пун

На 16 метра под земята е най-големият тунел в София. Намира се в Лозенец и продължава окол

дупка, колкото основа на сграда, е била единственият видим белег при строежа му. Това е един

Всички останали тунели са на доста по-плитко разстояние. Едно от най-големите подземни прос

Системата "клан-недоклан" е родила най-интересните подземия. Това са галерии, които са прое
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От пролетта обаче до най-удобната шахта се строи жилищен блок и тя попада в заграденото от

лъчът за метрото, който е трябвало да стигне подножието на Витоша, ако спечелим олимпиада

Входовете към тях и кои трасета са достъпни е тайна. От една страна, за да не изкушава ентуси

Столицата е прорязана от стотици километри тунели. ... тунел на властта. Той започва от парла

-------------От форумите:

Снимки от бункера в Редута:
http://forum.xnetbg.com/index.php/topic,926.270.html
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"Редута е квартал на софия Бункера е огромен ма е страшна мизерия ( няма такъв боклучарник

Да първото е шахта надолу се слиза по желязна стълба и вероятно е подобен модел както има п
А за подкопаването кой знае колко бетон са натикали вътре.Няма начин отстрани да се влезе,за

Знам че има два входа за подземията в градинката на Св. Седмочисленици(това е при 7-мо учил

"И сега нещо друго. Някой правило ли му е впечатление, че кръговото на 4ти километър има вен
Там работата е наистина сериозна, реката се отклонява с шлюз, а самия тунел е километри с

много нива и разклонения. Правият ръкав излиза чак в Слатина има отклонения към Редута и Г
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"че в южния парк около правителствена болница има много тунели и бункери.Там съм играл кат

Помня че има тунел от гарнизонното стрелбище до НДК под бул.България там също сме влизали

охр.паркинг но само 2_3 етажа а аз помня че сме се промъквали и сме слизали 5 нива но надолу
-------------

"Няма кой знае какво да се каже.По време на комунизма и докато все още имахме армия за всеки

По план им се оставяше само молко прозорче което лесно за се циментира или превърне в
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абразура.Влизам съм в доста бункери.Няма нищо интересно бетон мухъл, гадни миризми.В бурга

"Под дворовете на училищата има, като там трябва да има складирани детски противогази.Пове

"В Звездец има едни смешни бункери.Повече няма да приказвам, защото това са ни местата за с

"Знаете ли че точно този тунел се строеше до преди може би 15 години за внучката на Тодор Ж
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къде точно незнам. Също знам че този тунел продължава по ул. Кракра, под бул. Цар Освободи

"Кажете нещо повече за 2-то подземно "НДК" от бул. Витоша и ъгъла с бул. Патриарх Евтимий д

"Има голям вход за базата при резиденция Бояна.

Тунелите под НДК водят директно до там, като под НДК има между 3 и 5 нива тунели(не е сигур
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триос ЗИЛ - този е четириос) се виждал с големината на кламер на дъното.

Той самият отговарял(бил шефче) за телефонния и телеграфния възел.Казва, че базата се води
Телефонните и телеграфни модули се намирали на 300м под скалата.Твърди, че има достъп до
Според това, което разказва, негова отговорност било да няма грешки при предаване на секрет

Според неговата информация базата не е строена от нас, а от фашистите, тунелите под НДК би
Говореше ми предимно за допотопна (от днешна гледна точка) техника...телефони и телеграфи

Спомена също, че е посетил множество бункери из страната, и е забелязал, че всички, строени о
А бункерите, построени от фашистите, също били бетонни, но и до днес нищо им нямало."
--------------------------

"Има подземна база която почва от края на с.Кътина до центъра на София.Имало е голям пожа
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едно място са оставили да може да се влиза.

Едни приятели влизаха (разбиха катинара) и откраднаха 2-3 маски като са влезнали е имало кор
Да добавя още нещо 2-3 пъти в годината идват военни с големи стари джипове и влизат там."
- "В кв.лагера има такова убежище. "
- "За тези зад Лагера, долу в горичката ли имаш впредвид?
Като деца ходихме и влизахме в някои от тях.

Зад някогашния Балкантон, след последните блокове имаше едни стълби надолу през горичката

Веднага след слизането по стълбите имаше вход на едно от тези подземия. С притворена врата

наводнено и особен мирис на нещо като химикали, отвън беше и с почернели стени от пушек.
Веднъж там видяхме пожарникари, но екипирани с противогази, фенери, някакви дълги металн
По продължение на улицата имаше със сигурност още две, на едно от които вратата беше отвор
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Още по-близко до ул.Житница имаше някаква изоставена ведомствена бензиностанция и до нея
Аз лично не съм присъствал, но мой приятел ми казваше че на едно от поредните влизания, дър

водели и куче и им записали имената.Склонен съм да му вярвам, тъй като отгоре над горичката,

Във въпросната горичка, ама настрани от подземията сме виждаи нещо като авариен изход, пр

Като цяло ни беше много забавно, 20 дечурлига и всичко ни изглеждаше супер зловещо.Ама

бяха други години, сега сигурно са се превърнали в сборище на наркомани, клошари и други под

Преди няколко години в медиите имаше статии за подземията в София.Та за тези в Лагера си сп
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измислици нямам представа, но със сигурност едното подземие беше горяло и съответно навод

Чувал съм че там всичко било прошарено от подзмени галерии, които излизали на Южния парк,

"Днес привечер се разходих покрай тях.
Входовете които аз знам са на две места, едните са в близост до бензиностанцията (там
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обикалянето не е препоръчително защото мисля че бензиностанцията е на МВР, а отгоре на гор

"Влизал съм в бункера в Южния Парк. Там има малко мистерии.. Обикалял съм го 5-6 пъти и го з

-----------------------------------

Божидар Тодоров
http://www.chudesa.net

"Катакомбите. Сложен лабиринт от километрични тунели опасва под земята почти цялата столи
София е прорязана от шест групи катакомби. Повечето от тях са запечатани след публикации в
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пресата.

Охраняван е само тунелът на властта, който свързва парламента, президентството, Министерск

След хиляди разклонения те достигат на практика до всеки дом. Друг един тунел започва от цъ

След дълго скитане все пак успяваме да открием един от входовете за подземния град. Мястото

Влизаме в шахтата, въпреки че не изглежда никак приветливо. Подземните хора не желаят да б

-----------------

ПИРДОП И ЗЛАТИЦА

Здравейте на всички,и аз да кажа какво знам относно всякакви подземия и бази в милата ни род
1.Пътят до Пирдоп и Златица,минава през Камарци,(незнам кое беше - горно или долно,на

31 / 73

ydara.com

картата може да се види).Преди самото село,отдясно на пътя може да се види изоставена воен
2.Мой колега ми е е разказвал,че в планината(става въпрос за село Мирково,което също е по

пътя преди Златица и Пирдоп.),имало места където не можело да се минава ,имало бодлива тел

3.Във основното училище имахме преподавател - бивш военен.Разказвал ми е за планински подз
4.Чичото на мой много добър приятел е участвал при голямото копане в Царичина,занимавал се
В някой от предните постове - бях прочел че имало тунел от станцията на Черни връх до Бояна
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или нещо такова,което вече граничи с научната фантастика.Ядрото на Витоша е съвършен ауст

Лично продължавам да защитавам тезата за подземна база на Витоша.Даже мислех дфа ходя с
обеща че до 2012 ще бъде построен и другия диаметър на метрото....защо толкова бързат....лош

--------------------------------------------

ВАРНА
Според Варненската ясновидка Гергана Герасимова нашумя с поредицата от Книги „Тайните
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подземия на България" на писателя Милан А. Миланов, дълбоко под водите на Черно море, близ

Първият от тях, който е най-дълбоко под земята е изграден още преди заселването на Земята с

Реакторът е свързан чрез втулоедрични канали с центровете на всички лаборатории, където сл

ретранслират в зонален квазер и от там чрез концентрирани полета от горен квант се доставят
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КОМЕНТАРИ ОТ ФОРУМИТЕ

"Във варна има много тунели главният тунел -болница е на паметника горе на почивка вратата е
"Има ли още навити хора да ходят до/под или около Паметника?
Аз миналото лято влизах в "крилата" на паметника, там където е петолъчката. Изглеждаше

сравнително чисто.

Другото крило (лявото, ако гледаш към Паметника) изглеждаше обитавано от някой. Беше пълн
Влязох и долу, от задната страна където е желязната врата. Стигнах само до средата на коридо

"А някой знае ли във Варна къде има отворен вход към подземията? Знам че през римските тер

-----------------------------СИМЕОНОВГРАД
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СПОДЕЛЕНО ОТ ФОРУМИТЕ

"Недалеч от Симеоновград се е намирала стратегическа крепост.
Възникнала е още през 4 в.преди н.е. Била е тракийска, римска, византийска и българска, за да

бъде срината около 13 век.

Превзета е първо от Крум, а в 1201 г. Калоян я превзема и с войските си се отправя да превземе
За първи път се свързва с нашата история при хан Тервел. След като Загоре е подарено на хан

36 / 73

ydara.com

Констанция се е намирала на този малък хълм Асара. Старите хора разказват, че под крепостта

--------------------------

БЛАГОЕВГРАД
СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАД

Случайно пропаднал уличен калдъръм в центъра на село Долен, община Сатовча, открива подз

Отворът на тунела зейнал при опит да се постави отводнителна тръба, разказа кметицата на с

Последвало разкопаване на пропадналото място и се отворил самият тунел, изработен прецизно
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Ще настоявам тунелът да бъде разкрит, да се проходи от професионалистите в тази област и д

Тя коментира, че в кметството има архив от написаната легенда за този тунел от покойния парти

секретар на селото Божик Грозданов. Чела я бях преди, но едва сега, след като се откри тунел

Божик Грозданов описва, че местното население се е крило от турците навремето в църквата и

Тунелът е темата на деня сред местното население и гостите на Долен. За съжаление, въпреки

Нашите прародители сигурно са знаели нещо, но аз сега научавам и ми е интересно, това е пазе

Иначе подземният тунел е широк около 70-80 см и висок около 1-1,20 м, като се предполага, че н
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кметът на Долен Валентина Мицикулева.

С. Долен, община Сатовча
, Благоевград

Уличен калдъръм в село Долен потвърди легенда за таен тунел за спасяване на християни
www.struma.com
Кметът Валентина Мицикулева събира днес историци и музейни специалисти за изследване на
Случайно пропаднал уличен калдъръм в центъра на село Долен, община Сатовча, миналия ден
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откри подземния тунел, за който от стотици години поколенията на селото предават легенда. От

Ще настоявам тунелът да бъде разкрит, да се проходи от професионалистите в тази област и д
Тя коментира, че в кметството има архив от написаната легенда за този тунел от покойния

партиен секретар на селото Божик Грозданов. Чела я бях преди, но едва сега, след като се откр
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войводи на Ванче Михайлов, но това са само предположения, коментира Валя Мицикулева, коят

Тунелът е темата на деня сред местното население и гостите на Долен. За съжаление, въпреки

Нашите прародители сигурно са знаели нещо, но аз сега научавам и ми е интересно, това е пазе

Иначе подземният тунел е широк около 70-80 см и висок около 1-1,20 м, като се предполага, че н

-------------------------

РУСЕ
СПОДЕЛЕНО ОТ ФОРУМИТЕ
"В периода 1990-1995 година в един от сериозните вестници излезна статия за безследно
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изчезващи хора. Смътно си спомням, но май се споменаваше за района на Русе, че имало подзем

Но в едно руско списание имаше статия, писана по разказа на ловец, жител в далечния Сибир ка

В това списание се печатаха и други статии на различни теми, от хора и за хора, откривали разн

През 1983 г. внезапно пропада площадът пред техникума за облекло и поглъща преминаваща

жена и един автобус. Ямата е голяма около 70 кв. метра и дълбока 3 метра. Мълвата, че крайду
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Римляните са дълбали проходи от пристанището към къщите на търговци или към складове за

Българите също са изкопали някои тунели по време на националноосвободителното движение.

------------------------Германците обаче бият всички по ровене на дупки под града, около Втората световна война - гл

-------------------------------

Странджа планина
Странджа планина е богата на мистерии и загадки. Има доклади за много подземни тунели,
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правени от атланти и траки. Докладвана е също срещана с Йети, при която след 20 секунден ко

Според едно интересно сведение, когато започва процеса по еретизирането и избиването на бо

Тунелите, които е търсел Хитлер

Мистика витае и около т.нар. секретна мисия на Хитлер, игрални и документални филми се опит

Аржентина. Той е контактувал с извънземни, които са му предоставили технологии, които все ощ
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Тайните подземия на България крият невероятни съкровища!? Това ли са търсили нацистите в
През 1939 година нацистите са открили в България древно подземие, откъдето са изнесли неве

-------------------------------

ВИДИН

Тунели от замъка “Баба Вида”, Видин

Тунели от замъка “Баба Вида” водят в неизвестна посока, а проход под Дунав го свързва с отср
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Преди месец предположението се потвърди, след като иманяри попаднаха на подземни изкопи

Не само тунелите, но и самият комплекс “Баба Вида” не е проучен достатъчно и е загадка какво

Това, което днес е познато и се вижда от “Баба Вида”, всъщност е видът на крепостта от османс

съоръжение.

Средновековният замък обаче е изглеждал по различен начин, защото в него са живели видинс

Знае се, че българската крепост е стъпила през втората половина на X в. върху останките на ан

Така “Баба Вида” заема площ от 9,5 дка и има вътрешен и външен двор, а крепостният пояс е за

“Доказано е, че “Баба Вида” лежи върху Бонония, след като проф. Стамен Михайлов при сондаж
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казва археологът от Регионалния исторически музей Оля Миланова. Тя припомня, че на този об

Едно от публикуваните му разкрития е на останки от средновековна църква параклис, която е о

“Очаквам бъдещи археологически проучвания в южната част на “Баба Вида” да дадат интересен

Според нея археологически сондажи трябва да се направят на няколко места в крайдунавския п

От “Баба Вида” по-скоро е имало система от тунели и изходи към вътрешността на сушата, откол

Тя споделя, че знае за вход към тунел, който тръгва от външния двор на замъка, но още през 70
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Накъде е водил той, дали е имало тунел под Дунав и друг към намиращия се в близост т.нар. Ве

Исторически документи твърдят, че най-известният вампир е бил по нашите земи, а средновеков

име Бъдини и като столица на България (градът наистина е столица на Видинското царство на

По разкази на очевидци през 1463 г. средновековният немски поет Михел Бехайм пише в поемат

Споменът за унищожаването на Видин от Дракула е описан така от Бехайм: ...до столицата на Б

Дали в замъка “Баба Вида” може да бъдат намерени и материални доказателства за присъстви
Има и други исторически доказателства, че Влад III Цепеш се е подвизавал по нашите земи.

Предишната година султанът на Османската империя Мехмед II Завоевателя наредил на управи
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знае с какви послания Хамза паша изпраща при влашкия княз мъж с име Томас Катаволинос, за

Някак си Дракула узнава за клопката и успява да хване и Катаволинос, и Хамза паша. После сле

Набиването на кол е бил любимият му начин за умъртвяване заради постепенното разкъсване н

Според историческите източници Дракула е умъртвил по този начин между 40 000 и 150 000 душ

За другото му прозвище - Дракула, има обяснение в тогавашните румънски поверия. Влад Цепеш

Според тогавашните разбирания за вампири се смятали магьосниците, сключили съюз с дявола,

С действителната личност Дракула постъпват по всички правила за умъртвяване на вампири. Т
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ТЪРГОВИЩЕ

“Ковачевско кале”, Попово
, Търговище

Aрхеолозите, разкопаващи западната крепостна стена на “Ковачевско кале” до Попово разкриха

незапазената днес ъглова кула, свързваща западната със северната крепостна стена.

Входът е бил широк малко над 1,60 метра, а височината му, при днешното състояние на запазен

На един по-късен етап, вероятно при управлението на император Теодосий I, проходът в дебела

Въпреки взетите от древните строители аварийни мерки зазиданото пространство, под тежестт

http://dariknews.bg
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Археологически разкрития показват, че подземни тунели има не само в България, но и такива св

http://banoosh.com/blog/2013/06/18/extensive-ancient-underground-network-discovered-from-scotland-t

---------------------

БУРГАС

Археолози разкриха таен
, близо
проход
до Бургас
в древната крепост Русокастрон
Археолози разкриха таен проход, свързвал древната крепост Русокастрон с близката река.

Известната още като Червената крепост се намира близо до Бургас, информира бТВ.

Кулата е била замаскирана като част от отбранително съоръжение, но всъщност е снабдявала с

"Това нещо е било под земята в голямата си част, с платформа ходова отгоре, като по този начи

Според археолозите проходът е изграден върху пътека, използвана още от траките, които посе

Русокастрон, наричана още Червената крепост, тъй като е изградена от червени скали, е играла
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"Продължава да съществува във Втората българска държава като основен форт на север или

С крепостта е свързана и последната българска победа преди падането на страната под турско

робство. Въпреки че е паметник на културата, при военни учения през 1982 година е разрушена

"Отгоре пускат БТР-и, с насочен взрив разрушават замъка на крепостта и църквата, която ние н

Вандалските актове не спират и днес. Поради голямата й площ крепостта е трудно да бъде опаз
А дали това "военно унищожение" е плод на случайност?

СПОДЕЛЕНО ОТ ФОРУМИТЕ

"Да споделя за Бургас, има тунели на които входовете им са точно като слезете по стълбите къ
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години. Но преди се влизаше. Аз съм влизал до някъде но са много тясни. Мисля, че излизат чак

"Преди работех в едно заведение в Стара Загора - в близост до Търговски комплекс Сити. Сега

"Бургас, подобно на Варна е разпран от тунели, като се започне от морската градина и се стигне

Старо бомбоубежище става
до центъра.
дом наИма
русалки.
достаЧудовища
входове, и
едни
приказни
полегати
герои
постройки
излизат сотврата.
галериите
Като ма
по
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ползвахме за парзалки. Заключени са естествено, но мои познати са прониквали преди години, б
Допълнително, преди време един близък приятел ми сподели, как бил на маса с негов приятел,

--------------------------------

“Меджиди Табия”, Силистра
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На един от най–красивите
остроена
хълмове
е върху
крайстара
Силистра
римска
е издигната
крепост. “Меджиди Табия” – добре запазе

Уникалното при нея са високите стени и подземните тунели, които стигат от хълма до ключови м

Градена е от принудително събрани 300 български майстори, които след това са заточени в Ана

----------------------------------

Велико Търново

В град Велико Търново, по разказите на хората, имало огромно подземно съоръжение - стар

военен склад към оръжйния завод "Ивайло". Към днешна дата е засекретен. Представлява 200-
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Има ли секретна база с психотронни оръжия край Лесидрен

Легендите за подземните градове не са измишльотина, твърди военният репортер Пламен Г
Секретна база край Лесидрен, с подземни тунели разбуни духовете в околните селища. Там

преди години е арестуван външният ни министър Соломон Паси, призна той в "Добро утро Бълг

Извикаха началника и той дойде. Най-големият ми син, тогава 10-годишен, попита: Тате сега ще

Местните жители твърдят, че митичният тунел 17 съществува. Вътре имало счетоводство и док

"Дали е имало ракети с ядрени бойни глави не съм видял. Но в тези подземия имаше командни п
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националната сигурност на държавата", обясни Пламен Григоров, военен репортер във в. "Ноще

"Появиха се много доказателства. Преди 20 години изнесохме такава информация. Първо разка

Тези момчета са участвали в тази психотронна война. Правен е опит със затворници. Пускат ги и
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-------------------------------------

Добрич

От форумите:

"Някой да ми даде точно инфо за убежищата в Добрич и вярно ли е че в Добрич е най-голямото

подземно летище на балканите и някой да ми каже и за танковите казарми в добрич до рилскит

"Да, аз също съм от Добрич и съм чувал за тези подземия под площада.. Имало два входа: Един
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Добрич

-----------------------------------

ШУМЕН

От форумите:
"Незнам дали темата все още се следи, но ще кажа информацията която знам за бункерите в
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Шумен. Знам за 2 входа със свободен достъп и двата са над църквата до икономиката. Аз лично

Също съм чувал, че някаде на вътре имало въртележка: голяма бетонна колона с много врати о

На тръгване тя забоксува и отвори дупка тогава разбрах че там има бункер които минава под къ
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предназначение но мисля да разпитам баба си. Входът на този бункер е точно зад стената на к

А относно това за НЛО то над илчув баир незнам нищо но съм чувал че с антените на паметника
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Местността "Тюлбето" в Казанлък

От форумите:

"По-нагоре в темата беше споменато за местността "Тюлбето" в Казанлък. Аз сам от града и наи

Знам че 3 човека са загинали в бункерите. Били са намерени от деца или наркомани. Самите вхо

офицер в това поделение, често ходят с камионите до Полигона и веднъж го блафирах: Защо н

---------------------
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Каварна, село Топола

Става въпрос за една много странна дупка или по-скоро вход на пещера.Намира се в близост до

С.ТОПОЛА КАВАРНА Каварна и в частност село Топола.От пътя не се вижда като изключим от

Представлява нещо като вход на пещера в перфектна квадратна форма или по-скоро правоъгъл

За съжаление нямам снимки.Просто работих в 1 комплекс на брега на морето и на един колега о

охраната му направило впечатление,а като го видях и аз ми се стори странно.Но до горе се стиг

Заливът "Болата"

връщаме.
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Куполите са спираловидни и високи около 3-4 метра.(поне така се вижда с бинокъла).Не мога да

-----------------------

С. Мистич, област Шумен (между град Търговище и град Преслав)

От форумите:
"Аз знам за една между град Търговище и град Преслав, под гората до село Мостич. Знам за

Карта на село Мостич това, защото когато баща ми бил малък изсякли цялата гора, копали, стро
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Поделение 28930. Свързано е и с ж.п. линия
От форумите:

"Тъй като стана въпрос за изоставени военни бази в планините, се сетих за такава, в близост до
Разбрах още, че е било Държавен резерв и се е охранявало от 12 човека охрана"

-------------------------

С.ШИПКОВО, ТРОЯН

От форумите:

Скоро с един приятел ще влезем в подземната бивша база до Шипково.Тъй като Шипково е едно

от селата ми разполагам за щастие с неограничено време за да изследваме какво има вътре.До
За Шипково може много да се разказва. " Това е почивна станция за военните".

Прдставлява 3 пирамиди обединени в едно, образуващи П-образно соражение с размерите на Н
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Располага с няколко собствени генератора в подземните си етажи които ги дели -(метър и двад

Тази част която се вижда над повърхноста е почивна станция само за военни: Два киносалона,

само ископан огромен кратер в планината и точно се започваха основите.До началото на 1988 к

Бяхме прокопали и положили над 20 км. кабели за външното захранване с дебелина колкото пра
Строежа и стартира през 1984г. и първоначално предвиден да бъде завършен до 1996"

"Служил съм в секретно строително поделения ( преди промените ) и знам няколко подобни
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обекта. Най-големия от тях беше в близост до прохода Троян - Кърнаре, над курортното село "Ш

Тайнствени древни тунели от Шотландия до Турция озадачават учените
Отдавна е известно, че в Европа съществуват тунели, чийто произход е труден за обяснение.

Още преди два века учени са успели да проникнат в тях и да направят своите първи важни беле
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просто са тропосани от катакомби на дълбочина 20-30 метра. При това тунелите на някои места

Кой е изградил тази странна подземна система? Кога е била създадена тя? Тези въпроси и към

Германският археолог Хайнрих Куш в една от своите книги предлага такава версия за появата н

За какво е било нужно да се прокопават тунели с такава грандиозна дължина? Според учените

Мнозина обаче се съмняват в изводите на германския учен. Според тях тунелите е невъзможно

Съществуват дори такива екстравагантни версии като тази, че всички тези тунели са прокопани

Тази версия сякаш намира потвърждение в диаметъра на тунелите – 70 сантиметра, което пасв

за придвижването на тези приказни същества. Над тази версия можехме и да се посмеем стига

В нито едни исторически документ не е намерено споменаване макар и за един тунел с такъв ди

Отговорите на всички тези въпроси предстои да бъдат дадени. Поради тази причина споровете
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Огромен подземен град под древната столица на тракийското племе даки

Огромен подземен град с площ от 200 квадратни километра е открит под древната столица на тр
Румънските археолози са успели със съвременна техника да определят разположението на 75

Археолозите предполагат, че там е имало древен град с инфраструктура, предназначена не сам
Смята се, че комплексът е бил изграден през първи век от н.е. или дори по-рано.

Сармизеджетуса е била главен военен, религиозен и политически център на независима Дакия,
Градът бил разрушен от римските войски по време на дакийските войни.

Самият цар на даките, чиято войска претърпяла поражение през 105 г. сл. Хр. от римски легион

Град Сармизеджетуса бил унищожен, а сегашната територия на Румъния била наречена провин
Първата победа на император Траян над даките била в южната част на съвременна Румъния в

При боевете са загинали пет хиляди легионери, както и няколко високопоставени военачалници

По време на управлението на режима на Николае Чаушеску на мястото на сражението бил издиг

Румънските археолози вече години наред работят над разкопките на древната дакийска столиц
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През 1999 година Сармизеджетуса бе включена в списъка на Световното културно наследство

на ЮНЕСКО. Сармизеджетуса, разположена на 1200 метра надморска височина, е била страте

Една от загадките на даките се състои в това, че за изчезването им няма останали писмени доку
Възможно е в открития подземен град археолозите да успеят да открият някакви документи за
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ВИДЕО:

Истина ли е, че София се състои от два града -единият на повърхността, а другият под земята?

http://www.btv.bg/video/shows/hratkite/videos-arhiv/istinski-istorii.html

Бункер или тайно подземие?

http://www.youtube.com/watch?v=GPMRddPT5ss

http://www.youtube.com/watch?v=Ub3LPwekPJ8#t=80

Източници:
http://fusion.blog.bg/zabavlenie
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http://art-visa-bulgaria.eu
http://novanews.bg/news
http://www.vsekiden.com
http://www.dnevnik.bg/bulgaria
http://marica.bg
http://www.blitz.bg
http://www.protobulgarians.com
http://paper.standartnews.com
http://sliven-news.com/index.php/sliven
http://old.sliven-news.com/
вестник „Септември“ 1970 г (приблизително)
http://www.struma.com
в-к 24 часа
http://pik.bg

http://culture.actualno.com
Снимки: булфото
http://news.data.bg/2/bulgaria/257930/
http://forum.xnetbg.com/index.php/topic,926.255.html

Специално за www.ydara.com
M.Boyo
2013-06-11 20:20:25
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