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НОВИНИ

"Камара на строителите"

в. Труд , СТР. 1,12,13 - Изследователят Христо Смоленов пред „Труд": Мадара и
Плиска раждат цивилизационния суверенитет на българите
Публикувана: 07:02 / 03.07.2019

Инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска бе учреден във вторник в 
БАН. Това се случва точно една година след кончината на проф. Божидар Димитров. Сред 
учредителите са почетният председател на Камарата на строителите Симеон Пешов, бившият 
председател на БАН Стефан Воденичаров, акад. Антон Дончев, проф. Михаил Константинов и др. За 
Голямата базилика в Плиска и други грандиозни градежи от времето на прабългарите разговаряме 
с изследователя Христо Смоленов.
- Г-н Смоленов, вие сте сред съучре-дителите на комитета за възстановяване на Голямата 
базилика в Плиска. Датата съвпада и с годишнината от смъртта на проф. Божидар Димитров. 
Разкажете за това начинание.
- Паметта на основите е несъкруши-ма. Макар построеното да е в руини, основите пазят 
информация за първоначалния замисъл на строителите. Те съхраняват мярата и пропорциите на 
градежите - материални следи и свидетелства за съзидателния дух на пред-ците ни. Оказва се, че 
мярата на Мадарския конник, на Тронната палата в двореца на Омуртаг и на Голямата базилика в 
Плиска има космичен еквивалент. Тя е учудващо близка до данните на съвременната наука. 
Същевременно тази свещена мяра хвърля мост към системата от знания за Земята и Вселената, 
чиито носители и пазители са били древните българи. Единният стандарт в свещените градежи от 
Мадара до Плиска позволява да пристъпим към възстановяване на Голямата базилика като израз 
на духовно-цивилиза-ционен суверенитет.
- Има ли някакво послание в градежите на древните ни предци?
- Тайното познание на древните българи е закодирано в размерите и про-
порциите на каменни шедьоври от Първото българско царство. Те са разположени в пространството 
между Мадарското плато и гигантската могила до село Войвода на север. На юг се простират до 
Велики Преслав, на запад стигат до сакралния комплекс Сборя-ново, а на изток - до скалите на нос 
Калиакра. Удивителната им планировка доказва, че по времето на Тервел, Крум и Омуртаг 
българските строители са имали идея за Златното сечение и са използвали закономерности от 
прогресията на Фибоначи. (При това четири века преди да се роди този велик италиански 
математик, на когото дължим въвеждането на използваните днес цифри.) Строежите на Първата 
българска държава отсам Дунава са жалони на грандиозен космометричен проект. Той откроява 
духовната мощ на своите създатели. Не случайно двама колоси на британската историческа наука - 
сър Арнолд Тойнби и сър Стивън Рънсин-ман изразяват възхищението си от цивилизационното 
достойнство на българите, които противостоят на Източната Римска империя не като племе, дошло 
отнякъде си, а като държавотворен народ с хилядолетна култура. Имат самочувствието да застанат 
срещу най-голямата имперска сила на тогавашния свят. Борят се с Византия от
позицията на собствена държавност -първата национална държава в Европа. И то не каква да е, а 
„Държавата на духа", както академик Лихачов наричаше нашата България.
- Къде е мястото на Голямата базилика от Плиска?
- Средоточие на сакрална енергия в тази държава е Голямата базилика от Плиска - символ на 
духовен и цивилизационен суверенитет! В градежа на храма е вложена мяра за дължина, която има 
космичен еквивалент. Тази мяра се открива още в Тронната палата на Омуртаговия дворец, който е 
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от по-стари времена. И това не е съвпадение, а израз на приемственост при сакрални-те градежи на 
древните българи. Явно те са възприемали размерите на Тронната палата като нещо свещено. И са 
пренесли като щафета това свое разбиране при проектирането на Голямата базилика. Вложили са 
същата свещена мяра и в новия християнски храм, за да осигурят приемственост на вярата, която 
на свой ред да запази държавата. Тази приемственост е подвиг на един народ, надживял 
превратностите на прехода между две епохи без да загуби своя духовен и цивилизационен 
суверенитет... Би било крайно несправедливо да свеждаме този преломен период само до смяната 
на една религия с друга. Едва ли преходът е бил просто от така наречените езически вярвания към 
християнството. Промяната има социално-тектоничен размах и засяга устоите на хилядолетната 
българска цивилизация. Съхраняването на нейните древни знания е било приоритет, към който 
строителите на храма са се отнесли с отговорността на посветени пазители. В основата на тези 
необикновени знания е гениално доловената връзка между космичните и земните пропорции. 
Космосът не е хаос от случайни явления и механични процеси. Освен тях има и обективно 
взаимодействие между универсални константи. Има математични принципи и закономерности, без 
които светът би бил в насипно състояние. Структурата и динамиката на света са гениално 
хармонизирани и този ред на нещата е обективна реалност. От такова разбиране произтича вярата 
на древните българи, която е била по-скоро космическа, отколкото езическа!
- А как стоят нещата с Мадарския конник?
- Вселената е преди всичко система от пропорции. Такова послание е закодирано в сакралното 
пространство около Мадарският конник. Той е глобален символ на много древна култура, която 
днес се възправя от руините. Самото разположение на дворците и храмовете в Плиска и Велики 
Преслав е белязано от впечатляващи пространствени закономерности. Това важи и за уникалния 
символ на българска държавност - Мадарския конник. Ще отбележа, че изразът „Мада-Pa" на 
шумерски значи „свещена земя", или „сияйна страна". Мада = страна, земя, почва; Ра = сияещ, 
свещен. Да се изсече Мадарския конник в монументалните скали на платото Мада-Pa несъмнено е 
художественотворчески подвиг. Чрез този барелеф българите са сакрализирали своето 
държавотворно присъствие в различни места по света. Но тук изваянието на царствения конник 
има и друг дълбок смисъл. Самият му формат (3.1 м X 2.6 м) е забележителен и като мяра, и като 
пропорция. От нея се извеждат ширината на крепостната стена в Плиска, размерите на Тронната 
палата в Омуртаговия дворец, както и на кръстовидната сграда под олтара на Голямата базилика.
- Не станаха ли много загадките и съвпаденията?
- Да. Загадка остава функцията на тази сграда с размери (15.5 м X 15.5 м). Важно е да се подчертае 
- този размер е точно пет пъти по 3.1 метра. Пет дължини на Мадарския конник определят 
разстояние = 15.5 метра, което е форматът на мистериозната кръстовидна сграда под олтара на 
Голямата базилика. Според някои изследователи тя може би е била мавзолей на български 
владетели. Според мен е имала астрономично предназначение - обсерватория на канасюбиги 
Омуртаг. От исторически документирания му спор с византийския проповедник Кинам става ясно, 
че Омуртаг вярвал в „този бог, който е създал Слънцето, Земята, Луната и планетите". Удивително е, 
че олтарът на Голямата базилика - и външната, и вътрешната му ширина, и дълбочината на 
абсидата, възпроизвеждат измерения на по-древната кръстовидна сграда. На свой ред те са 
функция от дължината и височината на Мадарския конник. При това се получават по построение, с 
елементарни геометрични средства, без да са необходими сложни изчисления. Така в„светая 
светих" на храма - в структурата на олтара
присъства геометричното послание на Мадарския конник. Мярата и пропорцията на този вековечен 
символ носят информация за вселенски закономерности. Пропорцията между височината и 
дължината на Мадарския конник има и космометричен смисъл. Тя се равнява на (100 X 100) по 
отношението между две характерни за Земята разстояния: екваториалния диаметър на планетата 
към максималното отдалечаване на Земята от Слънцето. Разбира се, това далеч надхвърля 
тогавашните астрономични познания. Би било пресилено да се твърди, че такъв смисъл е вложен 
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съзнателно в барелефа на конник върху скалите на Мадарското плато. Но има и красота, и логика в 
грандиозния проект Мадара - Плиска. Разгърнатото там строителство използва обща сакрална 
мяра, която има космичен еквивалент. Тя отговаря на една милионна част от земната екваториална 
обиколка. Например, тази мяра = 40,075 м, умножена по квадрата на Златното сечение 21/13 х 21/13, 
прави точната дължина на Голямата базилика.
- Случайно съвпадение ли е това съответствие? Или е потвърждение на хипотезата, че древните 
българи са имали забележително познание за Земята и Вселената?
- Загадъчните му кодове осмислят главните градежи в архитектурния комплекс Мадара - Плиска. 
Става въпрос за Тронната палата и Двореца на Крум и Омуртаг, за храма в Цитаде-лата на север от 
Двореца, както и за храма, разположен западно от Тронната палата. Макар че са в руини, тези
градежи респектират с непоклатимата квадрова зидария на основите. Тук и размерите на 
построеното, и разстоянията между обектите имат космоме-трични съответствия. Как и кога са 
били установени тези съответствия -това е отворен въпрос. Но те са факти, в чиято истинност се 
убеждаваме чрез измервания на терен и съпоставката им с данни на съвременната наука. Когато 
Питагор въвел за първи път понятието Космос, то означавало „красота". Космосът е синоним за 
красотата на Вселената, част от която е системата Слънце - Земя. Неслучайно тази система е била 
във фокуса на древните българи - космометричният им проект е одухотворил завинаги 
пространството около Голямата базилика в Плиска. То сякаш оживява и се самоорганизира с мяра 
от Мадарския конник.
- А каква е връзката с прабългарската държава?
- В това пространство възкръсва тайното познание на Черноморската Атлантида, пренесено по-
късно като щафета към Шумер и древен Египет. После то се отправя далеч на изток към свещената 
за българите планина Име-он. От великия предел на Памир и загадъчната Таримска котловина 
пътят на знанието продължава на запад, по небесната следа на Слънцето. Колко ли дълго трае 
завръщането през степите на Централна Азия, през Волга и Кавказ, до държавата на канасюбиги 
Кубрат? Между другото, на езика на шумерите и кутите (кути-гурите) изразът
канасюбиги = канасю + би + ги
означава „суверенен владетел" т.е. повелител на своята си земя. Канасю значи „властвам", 
„повелявам"; докато би ги означава буквално „негова земя". По такъв начин титлата, изсечена върху 
прочутата колона на Омуртаг получава смислена интерпретация на най-древния известен език - на 
шумерски. А пък Кубрат е отглас от древния израз Kibrat Erbettim, с който шумерите означавали 
четирите четвъртини на цялото. Със същия израз те именували и четирите четвъртини на 
тогавашния цивилизован свят: Шумер, Акад, Елам и държавата на кутите.
- Как се е запазила държавността през вековете?
- Удивително е, че хилядолетия след великата цивилизация от Междуречи-ето, древните българи са 
запазили в държавната си традиция ключови думи и позиции от нейната властова структура. Дори 
титлата „цар" идва от същата традиция и означава на шумерски точно това, което значи и на 
български. Идвайки на Балканите, (всъщност - завръщайки се тук) българите носят заряда на много 
хилядолетия цивилизовано развитие. То им дава самочувствието да основат първата национална 
държава в Европа, чието име е България през 1400-годишното u съществуване на стария континент. 
Това е основата и на цивилизационния суверенитет, който народът ни не е губил дори през мрачните 
векове на робство, във времена на разруха, смут и разорение. За този народ с древна закалка е в 
сила една войнска мъдрост от далечния изток: „И седем пъти да паднеш - осем пъти стани!" Тя важи 
с пълна сила и за решимостта да се даде нов живот на грандиозния проект Мадара - Плиска. За 
тази благородна цел трябва да се започне отнякъде, от нещо конкретно и заедно с това 
символично. Да започнем с възстановяването на Голямата базилика като символ на български 
духовен и цивилизацио-нен суверенитет!
***
Нашият гост
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логика и евристика. Доцент, доктор в Института по металознание, съоръжения и технологии към 
БАН. Завършил е Московски държавен университет „Ломоносов". През 1991 г. е стипендиант на 
фондация „Александър фон Хумболт" в Германия, а преди това гост-професор в Университета на 
Монреал (Канада).
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в. Труд , СТР. 1,6,7 - Златно сечение и космична мяра скрити в основите на Голямата
базилика в Плиска
Публикувана: 07:02 / 03.07.2019

Учредителното събрание започна с минута мълчание в памет на Божидар Димитров.
Златно сечение и космични пропорции мистериозно присъстват в основите на Голямата базилика 
край Плиска, разкри пред „Труд" професор Христо Смоленов. Той е от съучредителите на 
Национален инициативен комитет за възстановяването на голямата базилика в Плиска, който беше 
официално създаден вчера в Българската академия на науките. За възстановяването на светия 
храм и археологическия комплекс около него ще работят български интелектуалци, учени и 
родолюбци. Учредителното събрание на комитета започна с минута мълчание в памет на историка 
Божидар Димитров, който почина преди година. Последната мечта на дългогодишния шеф на 
Националния исторически музей бе да възстанови религиозно-дворцовия комплекс.
Сред учредителите на Инициативния комитет са почетният председател на Камарата на 
строителите в България (КСБ) Симеон Пешов, председателят на управителния съвет Илиян Терзиев 
и изпълнителния директор на КСБ Мирослав Мазнев, акад. Стефан Воденичаров, акад. Антон 
Дончев, проф. Михаил Константинов, архитектите Юлий Фърков, Лидия Станкова, Христо Ганчев, 
кметът на Каспичан Милена Недева, директорът на НИМ доц. Бони Петрунова, проф. Любен Тотев, 
директорът на Софийската опера акад. Пламен Карталов, издателите на вестниците „Труд" и „24 
часа" Петьо Блъсков и Венелина Гочева, певецът Костадин Георгиев-Калки и други. Учредителите 
избраха председател на Управителния съвет акад. Стефан Воденичаров и членове: акад. Пламен 
Карталов, доц. Д-р Бони Петрунова, арх. Георги Бакалов, арх. Лидия Станкова, инж. Мирослав 
Мазнев и инженер и инж. Симеон Пешов. Изпълнителен директор стана Мирослав Мазнев, 
изпълнителен директор на Камарата на строителите.
***
Премиерът обеща подкрепа
Имахме разговори с премиера, и той каза: щом се организирате и съберете малко пари, оттук 
нататък съм аз, съобщи пред учредителите в БАН почетният председател на Камарата на 
строителите в България (КСБ) Симеон Пешов. Сдружението ще разполага с достатъчно средства да 
се развие проектът, уверен е г-н Пешов.
Банкова сметка на сдружението ще получи до седмица всеки от учредителите, за да внесе в нея 
своето първоначално дарение от 100 лв. Дарения от юридически и физически лица ще бъдат 
приемани по същата сметка. Дотук е в Сдружението е постъпило едно лично дарение от 40 000 лв.
Ръководството на „Главболгарстрой" е взело решение да дари 100 000 лв. за възстановяването на 
Голямата базилика. Още през 2016 г. папа Франциск дари 5 000 евро за възстановяването с писмо 
до шефа на НИМ Божидар Димитров. Инициативният комитет ще разчита до голяма степен на 
големите структури - Търговската камара, КРИБ, Строителната камара и другите браншови 
организации за подпомагане на родолюбимото дело.
Учредителното събрание ще възложи на Управителния съвет да подготви проект за кандидатстване 
за европейски субсидии за възстановяване на целия комплекс.
***
Притежаваме богатства, които държим под миндера
Не обръщаме достатъчно внимание на Втората българска държава - на Куберовата, защото ние 
обръщаме внимание само на Аспаруховата България, но Куберовите българи спасяват България със 
съпротивата си срещу Василий Втори. Но ние не сме успели да осветим тези времена, тези строежи, 
тази цивилизация, която е част историята, на тази част от българската цивилизация. Тоест, ние 
притежаваме богатства, които държим под миндера, а трябва да ги изложим на прозореца, да ги 
сложим пред вратата, за да могат хората да ходят да го видят и да се почувстват по-богати, защото 
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те не са само наши, те са на всички.
***
Три години ще отнеме предварителният етап
Предполагам, че три години работа ни предстои, не може да стане по-бързо, обектът е специален, 
трябва всичко да бъде изчистено внимателно, да бъде представено в съответните органи в 
Миистерството на културата, за което сме говорили с министър Банов. Има специални съвети, които 
трябва да го одобрят, обществеността на се изкаже. А след това самото изпълнение на проекта 
изисквапрецизност, не може да юрош да се изгради. Една такава стоманобетонна сграда се прави 
за половин година, но не е онзи архитектурен сакрален комплекс, който чака нашите действия.
***
Младите
губят своите корени
Всички ние знаем, че приносът на България към европейската цивилизация започва оттам, от 
Плиска. Ако успеем с това си дело, ако наистина
завършим това, което имаме желание да направим, това ще е от идкулчителна важност за нацията 
ни -да има един символ за младите хора, да се чувстват те горди. И дано да успеем! Защото живеем 
в такова време, ние сме хора, останали без национален идеал. Нямаме общи национални цели. 
Разрушихме връзките помежду си, не общуваме и не мислим заедно. По тази причина младите хора 
губят своите корени.
***
През IX век сме имали специални познания
Изследвахме пропорциите на Голямата базилика и така стигнахаме до сензация, оповести пред 
„Труд" историкът Христо Смоленов. Цялата й дължина е равна на една милионна част от 
екваториалната обиколка на Земята, умножена по квадрата на Златното сечение. А височината й се 
получава от дължината по екватора, делена на третата степен на Златното сечение. Тази космично-
земна мяра откриваме и в Тронната палата на Двореца в Плиска. Явно не става въпрос за случано 
съвпадение!
Аз съм бил 22 пъти тази година в Плиска и съм измерил всеки камък с точност до половин 
сантиметър. Нашите са имали специални знания. Те са имали цивилизационен потенциал. За да се 
изправиш срещу Византия като държава срещу империя, трябва да имаш самочувствието, че си 
поел в себе си цялата култура на великия Изток, че си я обусловил и си наследник на тази култура, 
която минава през Месопотамия, завива към Индия и Китай и от Великия предел на Памир се връща 
обратно тук, а не се е зародила някъде в сухите и безводни степи на Централна Азия. ОЩЕ ЗА 
ОТКРИТИЕТО - НА 12-А СТР.
***
Да носи името Свети княз Борис I Михаил
„Голямата Базилика е редно да бъде кръстена на нейния създател Цар Борис I - Покръстител, 
защото 97% от българите искат това."
Това каза приживе в едно от последните си интервюта най-големият радетел на идеята за 
възстановяване на храма професор Божидар Димитров. Вчерашното учредяване на Инициативен 
комитет за възстановяване на храма бе част от събитията за годишнината от кончината на видния 
български историк и родолюбец.
„Майката на всички църкви" е
построена през 875 г. като символ на отхвърлянето на езичеството и приемането на 
християнството. Амбицията на цар Борис-Михаил била България да стане трета сила на 
православната вяра в Европа. Освен налагането на християнството цар Борис I Михаил (срещан и 
като Богор, Богорис) въвежда славянската писменост в България. Той управлява от 852 до 889 г. и 
отново за кратко през 893 г., когато детронира първородния си син Владимир Раса-те и възкачва на 
престола другия си син Симеон.
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crimes.bg - Възстановяват Голямата базилика в Плиска до 3 г. (Обзор)
Публикувана: 06:55 / 03.07.2019

Инж. Симеон Пешов и проф. Михаил Константинов преди откриването на учредителното събрание 
за възстановяването на Голямата базилика в Плиска. СНИМКА: Йордан Симeонов Учредителите и 
гостите почетоха 1 година от кончината на проф. Божидар Димитров с едноминутно мълчание. 
СНИМКА: Йордан Симеонов Акад. Стефан Воденичаров оглави Управителния съвет на инициативния 
комитет 3 години работа ни предстои, не може да стане по-бързо, обектът е специален. Това съобщи 
почетният председател на Камарата на строителите в България инж. Симеон Пешов при 
учредяването на Националния инициативен комитет за възстановяването на Голямата базилика в 
Плиска вчера.Инж. Симеон Пешов и проф. Михаил Константинов преди откриването на 
учредителното събрание за възстановяването на Голямата базилика в Плиска. СНИМКА: Йордан 
СимeоновСъбранието в БАН започна с минута мълчание в памет на проф. Божидар Димитров - 
вчера се навърши 1 г. от кончината му. Именно негова беше идеята да се възстанови този 
религиозно-дворцов комплекс. За председател на УС на комитета бе избран акад. Стефан 
Воденичаров.“Радвам се, че учредяването се случва в залата на БАН. Академията трябва да служи 
за запазване на духовността. Младите хора трябва да знаят и да се чувстват горди”, каза 
той.Заместник-председатели са инж. Симеон Пешов и доц. Бони Петрунова, която пое от Божидар 
Димитров директорския пост на НИМ. За изпълнителен директор беше избран инж. Мирослав 
Мазнев, изпълнителен директор на КСМ.Дарение от 100 000 лв. ще направи “Главболгарстрой”. Има 
и лично дарение от 40 000 лв. Ще бъде подготвен проект, с който да се кандидатства за европари. 
Разговаряно е вече с български евродепутати. “Имахме разговори с премиера. Той каза: Щом се 
организирате и съберете малко пари, оттук нататък съм аз”, обясни инж. Пешов. Сред учредителите 
са още акад. Благовест Сендов, акад. Антон Дончев, издателят на “24 часа” Венелина Гочева, акад. 
Пламен Карталов, приятели на проф. Димитров. Сподели Приятел Tweet Абонамент за печатен или 
електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

в. 24 часа , СТР. 8 - Възстановяват Голямата базилика в Плиска до 3 г.
Публикувана: 04:00 / 03.07.2019

Акад. Стефан Воденичаров оглави инициативния комитет
3 години работа ни предстои, не може да стане по-бързо, обектът е специален. Това съобщи 
почетният председател на Камарата на строителите в България инж. Симеон Пешов при 
учредяването на Националния инициативен комитет за възстановяването на Голямата базилика в 
Плиска вчера.
Събранието в БАН започна с минута мълчание в памет на проф. Божидар Димитров - вчера се 
навърши 1 г. от кончината му. Именно негова беше идеята да се възстанови този религиозно-
дворцов комплекс. За председател на УС на комитета бе избран акад. Стефан Воденичаров.
„Радвам се, че учредяването се случва в залата на БАН. Академията трябва да служи за запазване 
на духовността. Младите хора трябва да знаят и да се чувстват горди", каза той.
Заместник-председатели са инж. Симеон Пешов и доц. Бони Петрунова, която пое от Божидар 
Димитров директорския пост на НИМ. За изпълнителен директор беше избран инж. Мирослав 
Мазнев, изпълнителен директор на КСМ.
Дарение от 100 000 лв. ще направи „Главболгар-строй". Има и лично дарение от 40 000 лв. Ще бъде 
подготвен проект, с който да  се  кандидатства  за европари. Разговаряло е вече с български 
евродепутати. „Имахме разговори с премиера. Той каза: Щом се организирате и съберете малко 
пари, оттук нататък съм аз", обясни инж. Пешов. Сред учредителите са още акад. Благовест Сендов, 
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акад. Антон Дончев, издателят на „24 часа" Венелина Гочева, акад. Пламен Карталов, приятели на 
проф. Димитров.
***
Инж. Симеон Пешов и проф. Михаил Константинов преди откриването на учредителното събрание 
за възстановяването на Голямата базилика в Плиска.
***
Учредителите и гостите почетоха 1 година от кончината на проф. Божидар Димитров с едноминутно 
мълчание. снимки: йордан симеонов
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БНТ, новини в 20.00 часа - Учредиха сдружение за възстановяване на Голямата
базилика в Плиска
Публикувана: 01:00 / 03.07.2019

6.Новина
Днес в Българската академия на науките беше учредено Сдружение за възстановяване на Голямата 
базилика в Плиска.
В инициативата участват Камарата на строителите в България и близо 60 видни общественици и 
представители на научната общност. Възстановяването на Базиликата било едно от 
неосъществените желания на покойния историк - проф. Божидар Димитров.
БНТ, новини в 20.00 часа

pik.bg - Учреди се Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата
базилика в Плиска
Публикувана: 23:00 / 02.07.2019

Сдружение с нестопанска цел „Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата 
базилика в Плиска“ бе учредено днес в БАН. Предметът на дейност на Сдружението е консервация, 
възстановяване, експониране, социализиране и популяризиране на християнски храм – Голямата 
базилика в Плиска, Манастирския комплекс и церемониалния път до храма. Проектът предвижда 
изграждане на Алея на владетелите по протежение на старинния път до Голямата базилика, както и 
реставрация на Източната порта на каменната крепостна стена. Идеята на инициативния комитет е 
мястото да се превърне в символ на българската духовна идентичност и държавност. За 
председател на Управителния съвет на „Национален инициативен комитет за възстановяване на 
Голямата базилика в Плиска“ с пълно мнозинство беше избран акад. Стефан Воденичаров, бивш 
председател на БАН и бивш министър на образованието, младежта и науката в първото 
правителство на премиера Бойко Борисов. За зам.-председатели бяха избрани инж. Симеон Пешов, 
почетен председател на Камарата на строителите в България, и проф. д-р Бони Петрунова, директор 
на Националния исторически музей. В Управителния съвет влизат още акад. Пламен Карталов, 
директор на Софийската опера и балет, арх. Георги Бакалов, бивш председател на УС на Съюза на 
архитектите в България, арх. Лидия Станкова, директор дирекция в КСБ, и изп. директор на 
Камарата инж. Мирослав Мазнев, който бе избран и за изп. директор на Сдружението. В 
инициативния комитет за учредяването на „Национален инициативен комитет за възстановяване на 
Голямата базилика в Плиска“ са още акад. Антон Дончев, проф. д-р Любен Тотев, ректор на МГУ, 
проф. д-р мат.н. Михаил Константинов, акад. Ячко Иванов, председател на Научно-техническия 
съюз по строителство в България, проф. д.ф.н. Атанас Герджиков – ректор на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, Бранимир Ботев, директор на Европейския институт за 
стратегически анализи, Вежди Рашидов, председател на Комисията по култура и медии в Народното 
събрание, арх. Юлий Фърков, арх. Христо Ганчев, доц. д-р Христо Смоленов, инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на КСБ, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“, видни 
общественици и представители на научната общност, главни редактори на медии, представители на 
творчески и браншови сдружения и др.

alfarss.net - Възстановяват Голямата базилика в Плиска до 3 г. (Обзор)
Публикувана: 22:20 / 02.07.2019
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Акад. Стефан Воденичаров оглави Управителния съвет на инициативния комитет 3 години работа ни 
предстои, не може да стане по-бързо, обектът е специален. Това съобщи почетният председател на 
Камарата на строителите в България инж. Симеон Пешов при учредяването на Националния 
инициативен комитет за възстановяването на Голямата базилика в Плиска

news.bnt.bg - Учредиха сдружение за възстановяване на Голямата базилика в
Плиска
Публикувана: 22:15 / 02.07.2019

В инициативата участват Камарата на строителите в България и близо 60 видни общественици и 
представители на научната общност. Възстановяването на Базиликата било едно от 
неосъществените желания на покойния историк - проф. Божидар Димитров.

24chasa.bg - Възстановяват Голямата базилика в Плиска до 3 г. (Обзор)
Публикувана: 22:05 / 02.07.2019

Акад. Стефан Воденичаров оглави Управителния съвет на инициативния комитет 3 години работа ни 
предстои, не може да стане по-бързо, обектът е специален. Това съобщи почетният председател на 
Камарата на строителите в България инж. Симеон Пешов при учредяването на Националния 
инициативен комитет за възстановяването на Голямата базилика в Плиска вчера. Събранието в 
БАН започна с минута мълчание в памет на проф. Божидар Димитров - вчера се навърши 1 г. от 
кончината му. Именно негова беше идеята да се възстанови този религиозно-дворцов комплекс. За 
председател на УС на комитета бе избран акад. Стефан Воденичаров. “Радвам се, че учредяването 
се случва в залата на БАН. Академията трябва да служи за запазване на духовността. Младите хора 
трябва да знаят и да се чувстват горди”, каза той. Заместник-председатели са инж. Симеон Пешов и 
доц. Бони Петрунова, която пое от Божидар Димитров директорския пост на НИМ. За изпълнителен 
директор беше избран инж. Мирослав Мазнев, изпълнителен директор на КСМ. Дарение от 100 000 
лв. ще направи “Главболгарстрой”. Има и лично дарение от 40 000 лв. Ще бъде подготвен проект, с 
който да се кандидатства за европари. Разговаряно е вече с български евродепутати. “Имахме 
разговори с премиера. Той каза: Щом се организирате и съберете малко пари, оттук нататък съм 
аз”, обясни инж. Пешов. Сред учредителите са още акад. Благовест Сендов, акад. Антон Дончев, 
издателят на “24 часа” Венелина Гочева, акад. Пламен Карталов, приятели на проф. Димитров.

mnews.bg - Ново сдружение иска да изгради "Алея на владетелите" до Голямата
базилика в Плиска
Публикувана: 21:45 / 02.07.2019

Сдружение с нестопанска цел "Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата 
базилика в Плиска" беше учредено днес в зала "Проф. Марин Дринов" в Българската академия на 
науките (БАН). 
Неговата дейност ще е свързана с консервацията, възстановяването, експонирането, 
социализирането и популяризирането на базиликата, Манастирския комплекс и церемониалния път 
до християнския храм, обяви Камарата на строителите в България в прессъобщение, 
разпространено днес до медиите. 
  
В проекта е включено изграждане на "Алея на владетелите" по протежение на старинния път до 
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Голямата базилика и реставрация на Източната порта на каменната крепостна стена. Целта, която 
инициативният комитет заявява, е превръщането на мястото в "символ на българската духовна 
идентичност и държавност". 
  
За председател на управителния съвет на сдружението беше избран акад. Стефан Воденичаров, 
който е бивш председател на БАН и бивш министър на образованието, младежта и науката в 
първото правителство на премиера Бойко Борисов. Сред членовете на управителния съвет и 
инициативия комитет попадат имена като директорът на Националния исторически музей проф. д-р 
Бони Петрунова, акад. Антон Дончев, ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 
Атанас Герджиков и председателят на Комисията по култура и медии в Народното събрание и бивш 
министър на културата Вежди Рашидов. 
Проектът за реставрация и консервация на Голямата базилика в Плиска. 
  
Доизграждането на Голямата базилика в Плиска беше един от проектите на починалия миналата 
година бивш директор на Националния исторически музей Божидар Димитров. Още през 2015 г. той 
обяви, че водата от аязмото до храма е "вълшебна" и "жива". През 2016 г. започнаха и строителните 
работи, за които беше използван "автентичен каменен материал" от гарови съоръжения по първата 
ж.п. линия в България, който според Димитров бил докаран именно от базиликата. Камъните бяха 
използвани редом с излетите набързо бетонни колони. 
  
На този етап правителството беше отпуснало 500 хил. лева за спорния проект. Година по-късно 
отпуснатите от държавния бюджет средства нараснаха до 2.4 млн. лева. Прогнозата на Божидар 
Димитров беше, че цялостната реставрация на базиликата ще струва 7 млн. лева. 
  
През септември, 2017 г. пък археолози алармираха, че височината на базиликата е с поне 5-6 метра 
над действителната. Тогава те изброиха груби грешки, допуснати при реставрацията като сгрешена 
конструкция, нефункционалност и "използване на каменни блокове като детски кубчета и с 
участието на случайни хора". Те зайявиха, че това е станало "под въздействието на мегаломански 
идеи". 
Източник:   Ново сдружение иска да изгради "Алея на владетелите" до Голямата базилика в Плиска

trud.bg - Златно сечение и космична мяра скрити в основите на Голямата базилика в
Плиска
Публикувана: 21:15 / 02.07.2019

Учредителното събрание започна с минута мълчание в памет на Божидар Димитров Вече има 
дарения за 150 000 лв. Златно сечение и космични пропорции мистериозно присъстват в основите 
на Голямата базилика край Плиска, разкри пред „Труд“ професор Христо Смолянов. Той е от 
съучредителите на Национален инициативен комитет за възстановяването на голямата базилика в 
Плиска, който беше официално създаден вчера в Българската академия на науките. За 
възстановяването на светия храм и археологическия комплекс около него ще работят български 
интелектуалци, учени и родолюбци. Учредителното събрание на комитета започна с минута 
мълчание в памет на историка Божидар Димитров, който почина преди година. Последната мечта на 
дългогодишния шеф на Националния исторически музей бе да възстанови религиозно-дворцовия 
комплекс. Сред учредителите на Инициативния комитет са почетният председател на Камарата на 
строителите в България (КСБ) Симеон Пешов, председателят на управителния съвет Илиян Терзиев 
и изпълнителния директор на КСБ Мирослав Мазнев, акад. Стефан Воденичаров, акад. Антон 
Дончев, проф. Михаил Константинов, архитектите Юлий Фърков, Лидия Станкова, Христо Ганчев, 
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кметът на Каспичан Милена Недева, директорът на НИМ доц. Бони Петрунова, проф. Любен Тотев, 
директорът на Софийската опера акад. Пламен Карталов, издателите на вестниците „Труд“ и „24 
часа“ Петьо Блъсков и Венелина Гочева, певецът Костадин Георгиев-Калки и други. Учредителите 
избраха председател на Управителния съвет акад. Стефан Воденичаров и членове: акад. Пламен 
Карталов, доц. Д-р Бони Петрунова, арх. Георги Бакалов, арх. Лидия Станкова, инж. Мирослав 
Мазнев и инженер и инж. Симеон Пешов. Изпълнителен директор стана Мирослав Мазнев, 
изпълнителен директор на Камарата на строителите.   Премиерът обеща подкрепа Проектът трябва 
да мине през Министерството на културата Имахме разговори с премиера, и той каза: щом се 
организирате и съберете малко пари, оттук нататък съм аз, съобщи пред учредителите в БАН 
почетният председател на Камарата на строителите в България (КСБ) Симеон Пешов. Сдружението 
ще разполага с достатъчно средства да се развие проектът, уверен е г-н Пешов. Банкова сметка на 
сдружението ще получи до седмица всеки от учредителите, за да внесе в нея своето първоначално 
дарение от 100 лв. Дарения от юридически и физически лица ще бъдат приемани по същата сметка. 
Дотук е в Сдружението е постъпило едно лично дарение от 40 000 лв. Ръководството на 
„Главболгарстрой” е взело решение да дари 100 000 лв. за възстановяването на Голямата базилика. 
Още през 2016 г. папа Франциск дари 5 000 евро за възстановяването с писмо до шефа на НИМ 
Божидар Димитров. Инициативният комитет ще разчита до голяма степен на големите структури – 
Търговската камара, Криб, Строителната камара и другите браншови организации за подпомагане 
на родолюбимото дело. Учредителното събрание ще възложи на Управителния съвет да подготви 
проект за кандидатстване за европейски субсидии за възстановяване на целия комплекс.   
Случайност? Едва ли През IX век сме имали специални познания Дължината на храма е една 
милионна част от обиколката по екватора Изследвахме пропорциите на Голямата базилика и така 
стигнахаме до сензация, оповести пред „Труд” историкът Христо Смолянов . Цялата й дължина е 
равна на една милионна част от екваториалната обиколка на Земята, умножена по квадрата на 
Златното сечение. А височината й се получава от дължината по екватора, делена на третата степен 
на Златното сечение. Тази космично-земна мяра откриваме и в Тронната палата на Двореца в 
Плиска. Явно не става въпрос за случано съвпадение! Аз съм бил 22 пъти тази година в Плиска и 
съм измерил всеки камък с точност до половин сантиметър. Нашите са имали специални знания. Те 
са имали цивилизационен потенциал. За да се изправиш срещу Византия като държава срешу 
империя, трябва да имаш самочувствието, че си поел в себе си цялата култура на великия Изток, че 
си я обусловил и си наследник на тази култура, която минава през Месопотамия, завива към Индия 
и Китай и от Великия предел на Памир се връща обратно тук, а не се е зародила някъде в сухите и 
безводни степи на Централна Азия.   Да носи името Свети княз Борис I Михаил 97% от българите 
желаят храмът да се именува на Покръстителя “Голямата Базилика е редно да бъде кръстена на 
нейния създател Цар Борис I – Покръстител, защото 97% от българите искат това.” Това каза 
приживе в едно от последните си интервюта най-големият радетел на идеята за възстановяване на 
храма професор Божидар Димитров. Вчерашното учредяване на Инициативен комитет за 
възстановяване на храма бе част от събитията за годишнината от кончината на видния български 
историк и родолюбец. “Майката на всички църкви” е построена през 875 г. като символ на 
отхвърлянето на езичеството и приемането на християнството. Амбицията на цар Борис-Михаил 
била България да стане трета сила на православната вяра в Европа. Освен налагането на 
християнството цар Борис I Михаил (срещан и като Богор, Богорис) въвежда славянската писменост 
в България. Той управлява от 852 до 889 г. и отново за кратко през 893 г., когато детронира 
първородния си син Владимир Расате и възкачва на престола другия си син Симеон.   Акад. Стефан 
Воденичаров, предс. на УС на сдружението:  Младите губят своите корени Всички ние знаем, че 
приносът на България към европейската цивилизация започва оттам, от Плиска. Ако успеем с това 
си дело, ако наистина завършим това, което имаме желание да направим, това ще е от идкулчителна 
важност за нацията ни – да има един символ за младите хора, да се чувстват те горди. И дано да 
успеем! Защото живеем в такова време, ние сме хора, останали без национален идеал. Нямаме общи 
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национални цели. Разрушихме връзките помежду си, не общуваме и не мислим заедно. По тази 
причина младите хора губят своите корени.   Симеон Пешов, почетен председател на КСБ:  Три 
години ще отнеме предварителният етап Предполагам, че три години работа ни предстои, не може 
да стане по-бързо, обектът е специален, трябва всичко да бъде изчистено внимателно, да бъде 
представено в съответните органи в Миистерството на културата, за което сме говорили с министър 
Банов. Има специални съвети, които трябва да го одобрят, обществеността на се изкаже. А след 
това самото изпълнение на проекта изисквапрецизност, не може да юрош да се изгради. Една 
такава стоманобетонна сграда се прави за половин година, но не е онзи архитектурен сакрален 
комплекс, който чака нашите действия.   Акад. Антон Дончев, академик на БАН, писател:  
Притежаваме богатства, които държим под миндера Не обръщаме достатъчно внимание на Втората 
българска държава – на Куберовата, защото ние обръщаме внимание само на Аспаруховата 
България, но Куберовите българи спасяват България със съпротивата си срещу Василий Втори. Но 
ние не сме успели да осветим тези времена, тези строежи, тази цивилизация, която е част 
историята, на тази част от българската цивилизация. Тоест, ние притежаваме богатства, които 
държим под миндера, а трябва да ги изложим на прозореца, да ги сложим пред вратата, за да могат 
хората да ходят да го видят и да се почувстват по-богати, защото те не са само наши, те са на 
всички.   Хронология IV в.  – Историческите извори сочат най-ранна датировка на сграда под 
Голямата базилика към времето на император Константин Велики. Постройката е разрушена в края 
на IV или началото на V век. камъните над основите са използвани за построяването на други 
монументални сгради в близост. VII в.  – Изграден е т. нар кръстовиден мавзолей, който 
предизвиква много дебати сред учените. Очевидно е сакралното му значение за древните българи, 
тъй като след това на същото място е разположен самият олтар на Голямата базилика. Предполага 
се, че откритата в ново време сграда под основите на базиликата е мартириум (гробница на светец). 
Около 875 г.  – Голямата базилика като е достроена с тухли върху по-ранните основи. За времето си 
е от най-големите базилики в средновековна Югоизточна Европа. До X век  – Изпълнява функциите 
едновременно на катедрален храм и княжеска, епископска и манастирска църква, средище е на 
духовно-религиозния живот. Краят на Х век  – Отново е разрушена, което съвпада с 
присъединяването на цяла източна България към Византия. 1898 г.  Чешкият археолог Карел 
Шкорпил публикува първото съобщение за Плиска и започва разкопки, които потвърждават 
хипотезата му, че там е първата българска столица. 1973 г.  На археолозите проф. Тотю Тотев и 
Казимир Попконстантинов е възложено да продължат археологическите проучвания на Базиликата 
в Плиска. По време на разкопки в северната част на олтара попадат на основа, която предшества 
Голямата базилика. 9 юни 2015 г.  – “Започнаха разкопките на Голямата базилика в Плиска, от 9:00 
часа днес. С това се задвижи процесът по реставрацията на този храм, останал от времето на 
Първото Българско царство.” Това каза проф. Божидар Димитров, историк и директор на 
Националния исторически музей, във връзка с отпуснатите от Министерски съвет средства за 
разкопки, проучвания и реставрационни дейности в Плиска.

shum.bg - Ново сдружение иска да изгради "Алея на владетелите" до Голямата
базилика в Плиска
Публикувана: 19:35 / 02.07.2019

Сдружение с нестопанска цел "Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата 
базилика в Плиска" беше учредено днес в зала "Проф. Марин Дринов" в Българската академия на 
науките (БАН). Неговата дейност ще е свързана с консервацията, възстановяването, експонирането, 
социализирането и популяризирането на базиликата, Манастирския комплекс и церемониалния път 
до християнския храм, обяви Камарата на строителите в България в прессъобщение, 
разпространено днес до медиите. 
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В проекта е включено изграждане на "Алея на владетелите" по протежение на старинния път до 
Голямата базилика и реставрация на Източната порта на каменната крепостна стена. Целта, която 
инициативният комитет заявява, е превръщането на мястото в "символ на българската духовна 
идентичност и държавност". 
За председател на управителния съвет на сдружението беше избран акад. Стефан Воденичаров, 
който е бивш председател на БАН и бивш министър на образованието, младежта и науката в 
първото правителство на премиера Бойко Борисов. Сред членовете на управителния съвет и 
инициативия комитет попадат имена като директорът на Националния исторически музей проф. д-р 
Бони Петрунова, акад. Антон Дончев, ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 
Атанас Герджиков и председателят на Комисията по култура и медии в Народното събрание и бивш 
министър на културата Вежди Рашидов.  
Доизграждането на Голямата базилика в Плиска беше един от проектите на починалия миналата 
година бивш директор на Националния исторически музей Божидар Димитров. Още през 2015 г. той 
обяви, че водата от аязмото до храма е "вълшебна" и "жива". През 2016 г. започнаха и строителните 
работи, за които беше използван "автентичен каменен материал" от гарови съоръжения по първата 
ж.п. линия в България, който според Димитров бил докаран именно от базиликата. Камъните бяха 
използвани редом с излетите набързо бетонни колони. 
На този етап правителството беше отпуснало 500 хил. лева за спорния проект. Година по-късно 
отпуснатите от държавния бюджет средства нараснаха до 2.4 млн. лева. Прогнозата на Божидар 
Димитров беше, че цялостната реставрация на базиликата ще струва 7 млн. лева. 
През септември, 2017 г. пък археолози алармираха, че височината на базиликата е с поне 5-6 метра 
над действителната. Тогава те изброиха груби грешки, допуснати при реставрацията като сгрешена 
конструкция, нефункционалност и "използване на каменни блокове като детски кубчета и с 
участието на случайни хора". Те зайявиха, че това е станало "под въздействието на мегаломански 
идеи".  
Дневник

novini.bg - Учредиха Национален инициативен комитет за възстановяване на
Голямата базилика в Плиска
Публикувана: 19:25 / 02.07.2019

Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска е учреден 
днес в зала "Проф. Марин Дринов" в БАН, съобщиха от Камарата на строителите в България.  
Предметът на дейност на сдружението е консервация, възстановяване, експониране, социализиране 
и популяризиране  на християнски храм, манастирския комплекс и церемониалния път до храма. 
Проектът предвижда изграждане на Алея на владетелите по протежение на старинния път до 
Голямата базилика, както и реставрация на Източната порта на каменната крепостна стена. Идеята 
на инициативния комитет е мястото да се превърне в символ на българската духовна идентичност и 
държавност. За председател на Управителния съвет на инициативния комитет е избран акад. 
Стефан Воденичаров.

alfarss.net - Ново сдружение иска да изгради "Алея на владетелите" до Голямата
базилика в Плиска
Публикувана: 19:20 / 02.07.2019

Сдружение с нестопанска цел "Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата 
базилика в Плиска" беше учредено днес в зала "Проф. Марин Дринов" в Българската академия на 
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науките (БАН). Неговата дейност ще е свързана с консервацията, възстановяването, експонирането, 
социализирането и популяризирането на базиликата, Манастирския комплекс и церемониалния път 
до християнския храм, обяви Камарата на строителите в България в прессъобщение, 
разпространено днес до...

dnevnik.bg - Ново сдружение иска да изгради "Алея на владетелите" до Голямата
базилика в Плиска
Публикувана: 19:20 / 02.07.2019

Спас Спасов През 2015 г. започна доизграждането на Голямата базилика в Плиска.
Сдружение с нестопанска цел "Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата 
базилика в Плиска" беше учредено днес в зала "Проф. Марин Дринов" в Българската академия на 
науките (БАН). Неговата дейност ще е свързана с консервацията, възстановяването, експонирането, 
социализирането и популяризирането на базиликата, Манастирския комплекс и церемониалния път 
до християнския храм, обяви Камарата на строителите в България в прессъобщение, 
разпространено днес до медиите.
В проекта е включено изграждане на "Алея на владетелите" по протежение на старинния път до 
Голямата базилика и реставрация на Източната порта на каменната крепостна стена. Целта, която 
инициативният комитет заявява, е превръщането на мястото в "символ на българската духовна 
идентичност и държавност".
За председател на управителния съвет на сдружението беше избран акад. Стефан Воденичаров, 
който е бивш председател на БАН и бивш министър на образованието, младежта и науката в 
първото правителство на премиера Бойко Борисов. Сред членовете на управителния съвет и 
инициативия комитет попадат имена като директорът на Националния исторически музей проф. д-р 
Бони Петрунова, акад. Антон Дончев, ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 
Атанас Герджиков и председателят на Комисията по култура и медии в Народното събрание и бивш 
министър на културата Вежди Рашидов.
Георги Кожухаров Проектът за реставрация и консервация на Голямата базилика в Плиска.
Доизграждането на Голямата базилика в Плиска беше един от проектите на починалия миналата 
година бивш директор на Националния исторически музей Божидар Димитров. Още през 2015 г. той 
обяви, че водата от аязмото до храма е "вълшебна" и "жива". През 2016 г. започнаха и строителните 
работи, за които беше използван "автентичен каменен материал" от гарови съоръжения по първата 
ж.п. линия в България, който според Димитров бил докаран именно от базиликата. Камъните бяха 
използвани редом с излетите набързо бетонни колони.
На този етап правителството беше отпуснало 500 хил. лева за спорния проект. Година по-късно 
отпуснатите от държавния бюджет средства нараснаха до 2.4 млн. лева. Прогнозата на Божидар 
Димитров беше, че цялостната реставрация на базиликата ще струва 7 млн. лева.
През септември, 2017 г. пък археолози алармираха, че височината на базиликата е с поне 5-6 метра 
над действителната. Тогава те изброиха груби грешки, допуснати при реставрацията като сгрешена 
конструкция, нефункционалност и "използване на каменни блокове като детски кубчета и с 
участието на случайни хора". Те зайявиха, че това е станало "под въздействието на мегаломански 
идеи".

dnes.dir.bg - Учреден е Национален инициативен комитет за възстановяване на
Голямата базилика в Плиска
Публикувана: 19:10 / 02.07.2019
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155 Снимка: Камарата на строителите
Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска е учреден 
днес в зала "Проф. Марин Дринов" в БАН, съобщават от Камарата на строителите в България /КСБ/.
Предметът на дейност на сдружението е консервация, възстановяване, експониране, социализиране 
и популяризиране на християнски храм, манастирския комплекс и церемониалния път до храма. 
Проектът предвижда изграждане на Алея на владетелите по протежение на старинния път до 
Голямата базилика, както и реставрация на Източната порта на каменната крепостна стена.
Идеята на инициативния комитет е мястото да се превърне в символ на българската духовна 
идентичност и държавност.
За председател на Управителния съвет на инициативния комитет е избран акад. Стефан 
Воденичаров, допълват от КСБ.

tribune.bg - Учреди се Национален инициативен комитет за възстановяване на
Голямата базилика в Плиска
Публикувана: 18:25 / 02.07.2019

В зала „Проф. Марин Дринов“ в Българската академия на науките (БАН) бе учредено сдружение с 
нестопанска цел „Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в 
Плиска“. Предметът на дейност на Сдружението е консервация, възстановяване, експониране, 
социализиране и популяризиране на християнски храм – Голямата базилика в Плиска, 
Манастирския комплекс и церемониалния път до храма. Проектът предвижда изграждане на Алея 
на владетелите по протежение на старинния път до Голямата базилика, както и реставрация на 
Източната порта на каменната крепостна стена. Идеята на инициативния комитет е мястото да се 
превърне в символ на българската духовна идентичност и държавност. За председател на 
Управителния съвет на „Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика 
в Плиска“ с пълно мнозинство беше избран акад. Стефан Воденичаров, бивш председател на БАН и 
бивш министър на образованието, младежта и науката в първото правителство на премиера Бойко 
Борисов. За зам.-председатели бяха избрани инж. Симеон Пешов, почетен председател на Камарата 
на строителите в България, и проф. д-р Бони Петрунова, директор на Националния исторически 
музей. В Управителния съвет влизат още акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и 
балет, арх. Георги Бакалов, бивш председател на УС на Съюза на архитектите в България, арх. Лидия 
Станкова, директор дирекция в КСБ, и изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев, който бе 
избран и за изп. директор на Сдружението. В инициативния комитет за учредяването на 
„Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска“ са още акад. 
Антон Дончев, проф. д-р Любен Тотев, ректор на МГУ, проф. д-р мат.н. Михаил Константинов, акад. 
Ячко Иванов, председател на Научно-техническия съюз по строителство в България, проф. д.ф.н. 
Атанас Герджиков – ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Бранимир Ботев, 
директор на Европейския институт за стратегически анализи, Вежди Рашидов, председател на 
Комисията по култура и медии в Народното събрание, арх. Юлий Фърков, арх. Христо Ганчев, доц. д-
р Христо Смоленов, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, Ренета Николова, прокурист и 
главен редактор на в. „Строител“, видни общественици и представители на научната общност, 
главни редактори на медии, представители на творчески и браншови сдружения и др.

bta.bg - Учреден е Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата
базилика в Плиска
Публикувана: 18:25 / 02.07.2019
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София, 2 юли /Христо Воденов, БТА/     Национален инициативен комитет за възстановяване на 
Голямата базилика в Плиска е учреден днес в зала "Проф. Марин Дринов" в БАН, съобщават от 
Камарата на строителите в България /КСБ/.     Предметът на дейност на сдружението е консервация, 
възстановяване, експониране, социализиране и популяризиране ...

19min.bg - Възстановяват Голямата базилика в Плиска
Публикувана: 18:15 / 02.07.2019

В зала „Проф. Марин Дринов“ в Българската академия на науките (БАН) бе учредено сдружение с 
нестопанска цел „Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в 
Плиска“. Предметът на дейност на Сдружението е консервация, възстановяване, експониране, 
социализиране и популяризиране на християнски храм – Голямата базилика в Плиска, 
Манастирския комплекс и церемониалния път до храма. Проектът предвижда изграждане на Алея 
на владетелите по протежение на старинния път до Голямата базилика, както и реставрация на 
Източната порта на каменната крепостна стена. Идеята на инициативния комитет е мястото да се 
превърне в символ на българската духовна идентичност и държавност. За председател на 
Управителния съвет на „Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика 
в Плиска“ с пълно мнозинство беше избран акад. Стефан Воденичаров, бивш председател на БАН и 
бивш министър на образованието, младежта и науката в първото правителство на премиера Бойко 
Борисов. За зам.-председатели бяха избрани инж. Симеон Пешов, почетен председател на Камарата 
на строителите в България, и проф. д-р Бони Петрунова, директор на Националния исторически 
музей. В Управителния съвет влизат още акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и 
балет, арх. Георги Бакалов, бивш председател на УС на Съюза на архитектите в България, арх. Лидия 
Станкова, директор дирекция в КСБ, и изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев, който бе 
избран и за изп. директор на Сдружението. В инициативния комитет за учредяването на 
„Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска“ са още акад. 
Антон Дончев, проф. д-р Любен Тотев, ректор на МГУ, проф. д-р мат.н. Михаил Константинов, акад. 
Ячко Иванов, председател на Научно-техническия съюз по строителство в България, проф. д.ф.н. 
Атанас Герджиков – ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Бранимир Ботев, 
директор на Европейския институт за стратегически анализи, Вежди Рашидов, председател на 
Комисията по култура и медии в Народното събрание, арх. Юлий Фърков, арх. Христо Ганчев, доц. д-
р Христо Смоленов, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, Ренета Николова, прокурист и 
главен редактор на в. „Строител“, видни общественици и представители на научната общност, 
главни редактори на медии, представители на творчески и браншови сдружения и др.

bulgaria.utre.bg - Учреди се Национален инициативен комитет за възстановяване на
Голямата базилика в Плиска
Публикувана: 18:05 / 02.07.2019

Идеята на инициативния комитет е мястото да се превърне в символ на българската духовна 
идентичност и държавност 
Днес в зала „Проф. Марин Дринов“ в Българската академия на науките (БАН) бе учредено 
сдружение с нестопанска цел „Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата 
базилика в Плиска“. 
Предметът на дейност на Сдружението е консервация, възстановяване, експониране, социализиране 
и популяризиране на християнски храм – Голямата базилика в Плиска, Манастирския комплекс и 
церемониалния път до храма. Проектът предвижда изграждане на Алея на владетелите по 
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протежение на старинния път до Голямата базилика, както и реставрация на Източната порта на 
каменната крепостна стена. Идеята на инициативния комитет е мястото да се превърне в символ на 
българската духовна идентичност и държавност. 
За председател на Управителния съвет на „Национален инициативен комитет за възстановяване на 
Голямата базилика в Плиска“ с пълно мнозинство беше избран акад. Стефан Воденичаров, бивш 
председател на БАН и бивш министър на образованието, младежта и науката в първото 
правителство на премиера Бойко Борисов. За зам.-председатели бяха избрани инж. Симеон Пешов, 
почетен председател на Камарата на строителите в България, и проф. д-р Бони Петрунова, директор 
на Националния исторически музей. В Управителния съвет влизат още акад. Пламен Карталов, 
директор на Софийската опера и балет, арх. Георги Бакалов, бивш председател на УС на Съюза на 
архитектите в България, арх. Лидия Станкова, директор дирекция в КСБ, и изп. директор на 
Камарата инж. Мирослав Мазнев, който бе избран и за изп. директор на Сдружението. 
В инициативния комитет за учредяването на „Национален инициативен комитет за възстановяване 
на Голямата базилика в Плиска“ са още акад. Антон Дончев, проф. д-р Любен Тотев, ректор на МГУ, 
проф. д-р мат.н. Михаил Константинов, акад. Ячко Иванов, председател на Научно-техническия 
съюз по строителство в България, проф. д.ф.н. Атанас Герджиков – ректор на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, Бранимир Ботев, директор на Европейския институт за 
стратегически анализи, Вежди Рашидов, председател на Комисията по култура и медии в Народното 
събрание, арх. Юлий Фърков, арх. Христо Ганчев, доц. д-р Христо Смоленов, инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на КСБ, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“, видни 
общественици и представители на научната общност, главни редактори на медии, представители на 
творчески и браншови сдружения и др.

citybuild.bg - Учредиха комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска
Публикувана: 17:55 / 02.07.2019

Учредиха комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска 
02.07.2019 / 17:12 -  CityBuild.bg 
Предвижда се изграждане на Алея на владетелите по протежение на старинния път до Голямата 
базилика, както и реставрация на Източната порта на каменната крепостна стена.  
Днес в Българската академия на науките (БАН) бе учредено  сдружение  с нестопанска цел 
„Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска“.  Предметът 
на дейност на Сдружението е консервация, възстановяване, експониране, социализиране и 
популяризиране на християнски храм – Голямата базилика в Плиска, Манастирския комплекс и 
церемониалния път до храма. Проектът предвижда изграждане на  Алея на владетелите  по 
протежение на старинния път до Голямата базилика, както и реставрация на  Източната порта  на 
каменната крепостна стена. Идеята на инициативния комитет е мястото да се превърне в символ на 
българската духовна идентичност и държавност.     За председател на Управителния съвет на 
„Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска“ с пълно 
мнозинство беше избран  акад. Стефан Воденичаров , бивш председател на БАН и бивш министър на 
образованието, младежта и науката в първото правителство на премиера Бойко Борисов. За зам.-
председатели бяха избрани  инж. Симеон Пешов , почетен председател на Камарата на строителите 
в България, и  проф. д-р Бони Петрунова , директор на Националния исторически музей. В 
Управителния съвет влизат още  акад. Пламен Карталов , директор на Софийската опера и балет,  
арх. Георги Бакалов , бивш председател на УС на Съюза на архитектите в България,  арх. Лидия 
Станкова , директор дирекция в КСБ, и изп. директор на Камарата  инж. Мирослав Мазнев , който бе 
избран и за изпълнителен директор на Сдружението.     В  инициативния комитет  са още акад. Антон 
Дончев, проф. д-р Любен Тотев, ректор на МГУ, проф. д-р мат.н. Михаил Константинов, акад. Ячко 
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Иванов, председател на Научно-техническия съюз по строителство в България, проф. д.ф.н. Атанас 
Герджиков – ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Бранимир Ботев, директор 
на Европейския институт за стратегически анализи, Вежди Рашидов, председател на Комисията по 
култура и медии в Народното събрание, арх. Юлий Фърков, арх. Христо Ганчев, доц. д-р Христо 
Смоленов, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, Ренета Николова, прокурист и главен 
редактор на в. „Строител“, видни общественици и представители на научната общност, главни 
редактори на медии, представители на творчески и браншови сдружения и др.

gradat.bg - Национален комитет ще работи за възстановяване на Голямата базилика
в Плиска
Публикувана: 17:10 / 02.07.2019

Учредява се сдружение с нестопанска цел с участието на изтъкнати деятели от научните и 
творческите среди, на различните вероизповедания, журналисти и др Учредително събрание за 
създаване на Сдружение с нестопанска цел "Национален инициативен комитет за възстановяване 
на Голямата базилика в Плиска" се проведе на 2 юли в централната сграда на БАН. За негов 
председател е избран акад. Стефан Воденичаров - бивш председател на БАН и бивш министър. Сред 
учредителите са академици като Антон Дончев, Благовест Сендов, Георги Марков, Пламен Карталов, 
Ячко Иванов - председател на НТС по строителство, инж. Симеон Пешов - президент на 
"Главболгарстрой", почетен председател на КСБ, Вежди Рашидов, председател на Комисията по 
култура в Народното събрание, Венелина Гочева, гл. редактор на в. "24 часа", Венета Кръстева, 
управляващ партньор ГРАДЪТ Медиа Груп, дядо Йоан - Варненски митрополит, Левон Хампарцумян 
- председател на НС на УниКредит Булбанк, арх. Петър Диков, ПроАрх, Радосвет Радев, председател 
на УС на БСК, арх. Юлиян Фърков, и др. Основна цел на сдружението е довършване на 
консервацинно-реставрационните дейности и възстановяване на Голямата базилика в Плиска в 
пълния семантичен смисъл и обем като духовен и пространствен акцент на средновековния град, 
при спазване изискванията на Закона за културното наследство и международните документи. 
Първата стъпка е сформиране на Национален инициативен комитет с участие на личности с 
изграден авторитет и доказан професионализъм, представители на научните и творческите среди, 
на различните вероизповедания, журналисти и др. Средствата ще бъдат набирани чрез дарения. 
Предстои колектив с ръководител арх. Ю. Фърков и със задължително участие на доц.д-р Павел 
Георгиев, извършвал дългогодишните археологически проучвания на обекта, да изготви задание за 
проектиране за изработване на проект във варианти за цялостно възстановяване. По проучване на 
възможните варианти за възстановяване ще работи колектив с ръководител арх. Хр. Ганчев, проф. 
П. Павлов, проф. П. Георгиев, епископ Йоан. Проектът за цялостно възстановяване на Голямата 
базилика е планирано да се възложи от Министерство на културата с финансиране от държавния 
бюджет или оперативна програма с възлагане от Министерство на културата. За следващите 
поколения възстановяването на Голямата базилика ще олицетворява нашето преклонение пред 
създателите на държавата ни с духовните и материалните й измерения, преклонение пред 
историческата наука и създателите на българската археология, пред труда на поколения 
специалисти по опазване на недвижимите културни ценности и музейни работници, грижили се и 
поддържали знаците на миналото. Инициативата е провокирана от избуялия обществен, духовен и 
професионален интерес през последните години и показа жизнената и духовна сила и устойчивост 
на българската нация към драматизма на процесите през тези 13 века и незаличимата ни 
историческа памет, се казва в обръщението на учредителите.

vestnikstroitel.bg - Учреди се Национален инициативен комитет за възстановяване на
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Голямата базилика в Плиска
Публикувана: 15:15 / 02.07.2019

Учреди се Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска
Днес в зала „Проф. Марин Дринов“ в Българската академия на науките (БАН) бе учредено 
сдружение с нестопанска цел „Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата 
базилика в Плиска“.
Предметът на дейност на Сдружението е консервация, възстановяване, експониране, социализиране 
и популяризиране на християнски храм – Голямата базилика в Плиска, Манастирския комплекс и 
церемониалния път до храма. Проектът предвижда изграждане на Алея на владетелите по 
протежение на старинния път до Голямата базилика, както и реставрация на Източната порта на 
каменната крепостна стена. Идеята на инициативния комитет е мястото да се превърне в символ на 
българската духовна идентичност и държавност.
За председател на Управителния съвет на „Национален инициативен комитет за възстановяване на 
Голямата базилика в Плиска“ с пълно мнозинство беше избран акад. Стефан Воденичаров, бивш 
председател на БАН и бивш министър на образованието, младежта и науката в първото 
правителство на Бойко Борисов. За зам.-председатели бяха избрани инж. Симеон Пешов, почетен 
председател на Камарата на строителите в България, и проф. д-р Бони Петрунова, директор на 
Националния исторически музей. В Управителния съвет влизат още акад. Пламен Карталов, арх. 
Георги Бакалов, бивш председател на УС на Съюза на архитектите в България, арх. Лидия Станкова, 
директор на Дирекция „Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг“ в КСБ, 
и изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев, който ще бъде и изп. директор на Сдружението.
В инициативния комитет на „Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата 
базилика в Плиска“ са още акад. Антон Дончев, акад. проф. д-р Ячко Иванов, председател на 
Научно-техническия съюз по строителство в България, проф. д.ф.н. Атанас Герджиков – ректор на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Бранимир Ботев, директор на Европейския 
институт за стратегически анализи, Вежди Рашидов, председател на Комисията по култура и медии 
в Народното събрание, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, Ренета Николова, прокурист и 
главен редактор на в. „Строител“ и ПР на КСБ, видни общественици и представители на научната 
общност, главни редактори на медии, представители на творчески и браншови сдружения и др.
Харесване на това: Харесвам Зареждане...

dnesplus.bg - Учредиха комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска
Публикувана: 14:40 / 02.07.2019

Акад. Стефан Воденичаров беше избран за председател на Управителния съвет на комитета за 
възстановяване на Голямата базилика в Плиска. Събранието се проведе днес в големия салон на 
БАН. "Радвам се, че учредяването се случва в БАН. Академията трябва да служи за запазване на 
духовността. Младите трябва да знаят и да се чувстват горди, защото губят своите корени", каза 
акад. Воденичаров. Събранието започна с минута мълчание в памет на проф. Божидар Димитров 
година след кончината му. Именно негова беше идеята да се възстанови този религиозно-дворцов 
комплекс, част от Националния ахеологически резерват "Плиска". Сред учредителите са почетният 
председател на Камарата на строителите в България Симеон Пешов, председателят на 
управителния съвет Илиян Терзиев и изпълнителният директор Мирослав Мазнев. В него са също 
акад. Антов Дончев, акад. Михаил Константинов, издателят на "24 часа" Венелина Гочева, ректорът 
на Минно-геоложкия университет проф. Любен Тотев, шефката на НИМ доц. Бони Петрунова, 
журналисти, приятели и почитатели на проф. Димитров. Дарение от 100 000 лв. даде за делото 
"Главболгарстрой". Лично дарение има и от 40 000 лв. Разговаряно е с български евродепупати за 
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подкрепа на проекта от Европа. Имало уверение за съдействие и от премиера Бойко Борисов.

trud.bg - Инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска
ще бъде учреден в БАН
Публикувана: 14:15 / 02.07.2019

В Българската академия на науките ще бъде учреден инициативен комитет за възстановяване на 
Голямата базилика в Плиска. Вчера беше първата годишнина от смъртта на проф. Божидар 
Димитров, чиято последна мечта бе да възстанови религиозно-дворцовия комплекс. Сред 
учредителите са почетният председател на Камарата на строителите в България (КСБ) Симеон 
Пешов, председателят на управителния съвет Илиян Терзиев и изпълнителния директор на КСБ 
Мирослав Мазнев, акад. Стефан Воденичаров, акад. Антон Дончев, проф. Михаил Константинов, 
архитектите Юлий Фърков, Лидия Станкова, Христо Ганчев, кметът на Каспичан Милена Недева, 
директорът на НИМ доц. Бони Петрунова, проф. Любен Тотев, певецът Костадин Георгиев-Калки и 
други.

24chasa.bg - Учредиха комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска
Публикувана: 14:05 / 02.07.2019

Акад. Стефан Воденичаров беше избран за председател на Управителния съвет на комитета за 
възстановяване на Голямата базилика в Плиска. Събранието се проведе днес в големия салон на 
БАН. "Радвам се, че учредяването се случва в БАН. Академията трябва да служи за запазване на 
духовността. Младите трябва да знаят и да се чувстват горди, защото губят своите корени", каза 
акад. Воденичаров. Събранието започна с минута мълчание в памет на проф. Божидар Димитров 
година след кончината му. Именно негова беше идеята да се възстанови този религиозно-дворцов 
комплекс, част от Националния ахеологически резерват "Плиска". Сред учредителите са почетният 
председател на Камарата на строителите в България Симеон Пешов, председателят на 
управителния съвет Илиян Терзиев и изпълнителният директор Мирослав Мазнев. В него са също 
акад. Антов Дончев, акад. Михаил Константинов, издателят на "24 часа" Венелина Гочева, ректорът 
на Минно-геоложкия университет проф. Любен Тотев, шефката на НИМ доц. Бони Петрунова, 
журналисти, приятели и почитатели на проф. Димитров. Дарение от 100 000 лв. даде за делото 
"Главболгарстрой". Лично дарение има и от 40 000 лв. Разговаряно е с български евродепупати за 
подкрепа на проекта от Европа. Имало уверение за съдействие и от премиера Бойко Борисов.

"Строителство"

Няма намерена информация

Преглед на медиите
3.7.2019 г. / Сряда
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https://trud.bg/%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0/
https://www.24chasa.bg/novini/article/7538804
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