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Писмени известия за земетресения
в Югоизточна Европа и Северозападна Мала Азия

и техните последици в Ахтопол

През 2011 г. в медиите започнаха да излизат материали за турската енергийна програма
(включително и за строеж на атомни електроцентрали). През 2012 г. вестник “Милиет” извести

за проект, който предвижда до с. Инеада - в близост с българската граница, да се издигне
третата ядрена електроцентрала на Турция. Сред основната причина за избора фигурира

и твърдението, че районът на Инеада е земетръсно устойчив.
Напоследък наличните градежи бяха обявени за бъдеща голяма ТЕЦ. По този повод

списание „Будител” ще помести популярен вариант на изследване на д-р Атанас Орачев, в което се пра-
ви преглед на писмените исторически известия за заметресенията в Югоизтчина Европа.

Изследването представлява част от доклада “Историческа информатика на Ахтопол и неговото
землище”, което е докладвано на Кръгла маса “Странджанското крайбрежие между Маслен нос и Резово 
- проблеми на историята, културата и специализирания туризъм” (12 - 14 октомври 2012, Ахтопол), 

организирана от Сдружение “Черноморска Странджа”. За предстоящия
Пети интердисциплинарен научен симпозиум на Странджанско-Сакарския край, който

ще се проведе през 2013 г., д-р Орачев подготвя пленарен доклад  “Земетресения и последици по
Странджанското крайбрежие през Античността и Средновековито”. 

Поставянето на проблема като основна тема на най-големия традиционен научен форум за
Странджа не е случайно. Авторитетната проява събира учени от всички научни дисциплини.

Заявеното намерение на Република Турция за третата АЕЦ не е свалено от сайта на
Световната Ядрена Асоциация (http://www.world-nuclear.org). Актуална е и официална информация

за ядрената програма на Р.Турция за избора на Igneada за площадка на третата АЕЦ.
Тази информация е публикувана и в NUCLEONICS WEEK на 27 май 2010 г.

гр. Ахтопол, октомври 2012 година
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В �������� �������� �������������� ���������� �� ������ �� ����������������� �������� �������������� ���������� �� ������ �� ��������� �������������� ���������� �� ������ �� ��������������� �� ��������� �� ��������� 

����й��в�. М���� Ах����л �� �� ������� ���� въ������ ���ц���ъ� �� �����������я, 

�� ��г���� �� ������� �������л�� ��������� �������в���� „до шеста степен” �� 

��������������� ���л� �� Медведев-Шпонхейер-Карник (обр.1). Т�в� � � ���� �� ���-

������, ����� �� ���ъ�в��, ������ ТЕЦ �л� АЕЦ �� �� ��������� �� �. И�����.

П� ������������я ш�лф �б��� �� ������в��� �я��л�� ���л���. В ���л������ 

„Неотектонска карта на България” �� �� �����я� ����: „отсед”, �в� „навлака” � 

Обр. 1 - Отсечка от „Сеизмични райони в България”,
публикувана през 2012 г. от “НИГиФ” ЕООД (срв. http://geodezy.wordpress.com/2010/04/16/карти-изработе-

Писмени известия за земетресения
в Югоизточна Европа и Северозападна Мала Азия

и техните последици в Ахтопол
�-� А����� О����в - ��������� „����������� ��������“
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„разломи с неизяснена кинематика” (обр. 2), � в „Карта на съвременните актив-

ни разломи” �� ������ля� ���� „потенциално активни” � „вероятно активни” („с 

Обр. 2 – Отсечка от „Неотектонска карта на България”
на Ж. Иванов, Ал. Радулов, Я. Герджиков и Р. Наков. Архив на Геофизичен институт на БАН, 2008 г.
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Обр. 3 – Отсечка от „Карта на съвременните активни разломи” на Ж. Иванов, Ал. Радулов, Я. Герджи-
ков и Р. Наков. Архив на Геофизичен институт на БАН, 2008 г.

недоказана активност” - обр. 3). Г��л����� ����в�� �� ф������л� ���л��� � в �х��-

��л����� ���л�щ�, � ��л������ ������� ��в����я � ��х��л�г������ �������л� ����-

��������, �� �ъ������������ � ������в���в���� �х����л��� ��������� ����� �� ���-

�ъ���л� �������� ������ъ��� ���л���ц� � �л���в���л�� ����г�ш���� ������л���� 

�ц���� ���л���� �� ��в���я.

З���г� �ъ� ���я�ъл �в� ��г���� � ���� в���я��� ������ъ��� ���л���ц� �� ����-

��� III-IV – XIV-XV в.�л.Х�. М���� ��блю����я бях� ���въ����� � �� ��х��л�г���-

����� �����в���я �� ��ц. Б��� П������в� ���� ля���� �� 2012 г., ��я�� �ъщ� ����-

������� ��л���� �� �л��� �� �����������я. О��б��� в���� �, �� ���� ���� �� �ях � 
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б�л� ����х�в��� � �� ���л��� �� Меркали-Ууд-Нойман б� �л��в�л� �� �� ������л� XI 

������ (�� XII въ������) - (в�� обр. 4-12).

Обр. 4 – Снимка на Ахтопол от тридесетте години на XX век с останки от рухнали укрепления
в района на югоизточната кула. Архив на ОК „История на котвата” – гр. Ахтопол.

Обр. 4 – Самолетна снимка на ахтополския
полуостров със следи от рухнали част

на ахтополската крепостна стена. 1971 г.
Архив на Военен географски център – гр. Троян.

Обр. 5 – Изглед от обрушила се част
от ахтополската крепостната стрена

в района на югоизточната кула.
(Снимка Ат. Орачев, 2010 г., координати:

N 42◦ 06.018′, E 27◦ 56.708′)
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�л��в� �� �� ����, �� �� ����г�ш���� �ц���� �� ����� ������л����� �� ���я� 

в���, ��щ��� �������в��� �� ����������ъ��� �������л��в� �� ����в�в�� �� �������-

��я ���ц�� �� ��г����������� ������ �� ���л������ 100 г. Н� �в�й ��� г��л����� 

�����л�г�� � ����� �� в������ �� х�л�ц��� (�.�. �ъв��������� ���х�), �.�. ф������ �� 

���л������ 10 000 г����� �л��в� �� �� ������вяв�� � �� �� във����� в ������ �б�ъ-

щ���� �� ������ц� � ��х��л���. К����� �� ���г �����, въ����ъ� �� ������������� �� 

Юг�������� �������� � ��й��я ш�лф �� ������ гл���� ����� ���� ������. „П������-

Обр. 6 – Рисунка на
Ахтопол пот края на XIX 
век и и изглед от обрушили 
се части от южната кре-
постната стена, след раз-

копките на доц. Бони Пте-
рунова през лятото
на 2012 г. (Снимка
Ат. Орачев, 2010 г.,

координати:
N 42◦ 06.050′, E 27◦ 56.761′)
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обр. 7 Изглед от рунините около югоизточната кула на ахтополската крепостна стена:
на ул. Крайморска (вляво с координати: N 42◦ 06.033′, E 27◦ 56.087′) и ул. Митко Палаузов 

(вдясно с координати:  42◦ 06.047′, E 27◦ 56.679′)

г��г��ф���я�” ф����� �б��� – �� ���� �� ������������я ��г���, в�� �щ� �� ����� 

������� �я��� в ������������� � ��х��л�г�������� ���л��в���я, � ������ъ����� 

���л���ц� ����ъл��в�� �� �� ���ц��яв�� �л� �� �� �� ���л������ �ъ�б����� ��л��-

���� ������� ��в����я �� �������� б����в�я в Юг�������� Ев���� � ��в���������� 

М�л� А��я. Л���в� � ������� �ъгл���в��� �� ��х��л�г�������� �ъ� ������������-

����� (г��л����) �����в���я. Тъ��� �� �б��� �л��в� �� ����� ����� ��б�� ����в�, 

��я�� �� ���в�л� �� �� ������вяв�� �� ���� ������ъ��� ���л���ц� �� ���л��� �� 

Меркали-Ууд-Нойман, �� � �ъ��в������ �� ��г������ �� ���л��� �� Рихтер.

� �гл�� въ�������� ������в�� �� �х����л����� ����� ��ш�в�щ� �������� ���� 

��������� ��в����я �� �������� б����в�я, ����� (� ���л���� ������ �� в���я�����) 

���яг�� Юг�������� Т����я. П�в����� �� �ях �� �� ����л�в��� �� ���л��� � въ����ъ� 

� ��� ������� ��в����я ��г�� �� �� �въ���� �������ц���� �� ���������� ����� �� 

�х����л��� ��������� ����� ����в� �в�я ��г�в��.
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Т��� ����� - ������ ����г�ш���� �����, �� ����г���� �� ���. М��� Ав��л�й 

��й-в���я��� ���� 168 г. М���� ����г� �� л���в�� ������ъ��� я��� ��х��л�г���-

��� �л���, ��в� „��в�” ��������� �������л��в� ��гл���� �� �ъл�� �� ��хв����� �� 

����г�в�ш��я „�ю����”, ����г��� �� ���л������ �����й��� ц��� �я�ъ�� ���� I в.��.

Х�. Т�в� �����л���� щ� �� � ��������л� ���� 157-158 г.�л.Х�., ��щ��� „История на 

Августите” ��в���яв� (HA 3.9.1), ��:

„По негово време [�� ���. А������ П�й, 138-161] се случили следните бед-

ствия: глад… земетресение, срутване на цирка [в Р��], разрушаване на градовете 

в Родос и в Азия – всичките тези градове той възстановил по изумителен начин.” И 

П�в����й (Paus. 8.43.4) �ъ�бщ�в�: „… Градовете на Ликия и Кария - наред с Кос и 

Родос, ги споходило страховито земетресение, което ги срутило. Тези градове също 

били възстановени от император Антонин, който изпитвал голямо желание да ги 

въздигне наново и посветил огромни суми за начинанието. Колкото до неговите 

парични дарове, както за елини, така и за изпаднали в нужда варвари, и за неговото 

строителство в Елада, Йония, Кархедон и Сирия, други автори са ги описали най-

точно.” Н�л������ �� ��������я в К��х���� �����в�, �� �� � ����в���л � ��в�����-

����л���я ���л��. З� ��г� г��л��� � ������л��� ���ля�, �� �� � вл�я�л �� �������� � 

���йб�������, ��щ��� в Ев���� ��й �� б�л ���л��яв�л �� юг������. В�ъщ���� �ъ��� 

��в� �въ������ ���л��� �� ��в���я � ��������-������л����я� въ���� � ��г� � ��� 

���в� ��л�в�я ��в���������л���я ���л�� � ����в���л ��г����������� ������������ 

ш�лф�в� ���л���.

И ���� �х����л��� г������ �� �� �ълг�в����, ��щ��� �� ��л�ц� ������ъ��� 

��ф����ц�� �� ��в���������� М�л� А��я � ЮИ Ев���� � �� ��������� 238–242 � 

257–268 г. В�����ляв� ���� ��в����� в “И�����я �� Авг������” (HA 20.26 1 сл.), ��: 

„По времето на император Гордиан [III] се случило толкова страховито земетресе-

ние, щото дори и цели градове погинали ведно с хората в дълбоките пукнатини на 

Земята. По този повод по целия Рим и по целия кръг на Земята били сторени обилни 
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обр. 8 Изглед от преградната ахтополската крепостна стена  ул. Митко Палаузов
с обрушавания и препавки (координати:  42◦ 06.074′, E 27◦ 56.643′)
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жертвоприношения. Корд дори разправя, че световните бедствия секнали едва след 

като направили справки в Сибилините книги и изпълнили всичко онова, което било 

указано в тях. След като земетресението престанало в консулството на [Г. А����й 

Л����] Претекстат и [Г. В����й Г���] Атик [��б����� в 242 г.]…” Н� �в�й ��� П���� 

Т�����ц ����в� ������������, ����� �� ���яв�л� ���� 257 г. в „Тракия, Хелеспонт, 

Йония и т.нар. Цикладски острови”.

Ах����л����� �����л���я ���� �� �� ��������л� � ��� �л��в�щ��� б����в�� - �� 

262 г. З� ��г� ��в���яв� „И�����я �� Авг������” (HA 23.5.2-6): „В консулството на Гали-

ен [����] и [Н���й] Фаустиниан [�� 262 г.] посред толковата бедствия, причинени от 

войната, станало още по-страшно земетресение. На много места земята се покрила 

с мрак. Чували се буботенията на гърма, но гърмял не Юпитер, а трещяла земята. По 

време на това земетресение били погълнати много сгради и техните обитатели, много 

умрели от страх. Нещастието било още по-тежко в Азия. Тресяла се земята и в Рим, и 

в Либия [Аф����]. Много градове били потопени от моретата. И тогава, обръщайки се 

за помощ към Боговете, направили справки в Сибилинските книги и – в съответствие с 

предписанието, направили жертвоприношение на Юпитер Спасител… По това време, 

когато Съдбата свирепствала и в едни места имало земетресение, в други широко се 

отворила земята.”

Обр. 9
Клифът в северната част

на ахтополския полуостров
с предислоцирани

горнокредни формирования 
вследствие на вулканска и 

разломна дейност
(сн. Ат. Орачев, 2011)
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Н�л�ц� �� � ������� ��в����я �� ����в���ц�я �� ��в���������л���я ���л�� � �� 

IV в�� (��г��� ��й-в���я��� �� ��л����� ����в��� �� �ъ������������ �х����л��� ���-

������ �����), ����� � �� V-VI в�� (��г��� �� �� б�л� ���ш�����). О���в���� ����� �� 

��вл���� �� Т��ф�� И���в�����, ���� �� �я��� �� �ях ��в���яв�� � ���г� �в����, ����� 

���в�ляв� �� �� ���ц������ ���� �� ��г�в��� ������в��. Т�� �л��в� �� �� ��� ����в��, �� 

Т��ф�� ����л�в� Ал��������й����� ��� (АЕ) �� „Сътворението на света”, ������ 

��я�� ��в� � �����л� в 5501 г. „преди да се роди Исус Христос”. ������ К������-

������л����� ��� (КЕ) �б���, „Сътворението на света” �� ������ в 5508 г. З� �� �� 

���в���� ������ � Т��ф�� �ъ� г������� �л�� Х����� (�л.Х�.) �л� ��в��� ��� (�.�.) � 

������, �� �� �бяв����� ���� ��ябв� �� �� ��в���� 5492 �л� 5493, ������ г������� в 

И�������� ������ ������я (�.���. В������я) � �����в�л� �� 1 ������в��. Т�в� �б��� 

�� в���г� ���� �� �� �����в� � ������� ��г������, ����в� – ���б��� ��г��� ���в� 

въ���� �� ����� �ъб���я, �������вя� � �в��� въ������ г����� �ъ� „/” ����� �ях. 

П��я��г� �б��� ���я�� КЕ � Т��ф�� �� � ������в�л� ��г� ��-г�ля��, ��г� ��-��л�� 

���л���. �ъщ�в������� �я��� ���� �� �в����й��� �ъб���я Т��ф�� щ� �� � ������в�л 

�� �������ц�, ������щ� �� КЕ, ���� � ��������л �� г� ���в��� �ъ� AE. Е�� � ��-

в������ ��в����я:

- 342/343? Т��ф�� (�� 5835 по АЕ): „През тази година голямо земетресение сру-

Обр. 10 Клифът в
ахтополската м. Йероди

с предислоцирани горнокред-
ни скални формирования 
вследствие на вулканска   

разломна дейност
(сн. Атанас Орачев, 2012)
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тило Неоцезарея Понтийска с изключение на църквата, архийерейската постройка и 

оказалите се там благочестиви мъже”.

- 357/358 г. Т��ф�� (�� 5850 АЕ): „През тази година станало земетресение в 

Никомедия през третата част на нощта, което унищожило множество народ, при 

което загинал епископа на града Цекропий.” Д�����в���� �� Т��ф�� ����г��� ���� 

�в������ �� А���� М��ц�л�� (17.7.1): „През същите тези дни [357/358 г.] страхо-

вити земетръси разтърсвали с чести трусове градове и планини в Македония, Азия 

[���в��ц�я в Юг�������� М�л� А��я] и Понт [���ц�� в ��в���� � ��в���������� 

М�л� А��я].”

- 438 г.? Т��ф�� (�� 5930 АЕ): „По времето на Св. Прокъл в Константинопол 

станали страшни земетресения в продължение на четири месеца. Заплашените 

византийци избягали от Града на т.нар. Поле, където ведно със своя епископ пре-

карвали нощите и дните в горещи молитви.”

- 457/458 г. С����� Т��ф��, ��щ�б�� ������������ �� � ��oяв�л� „в първата 

година от властването на император Лъв [I - 457-474 г.]”. �ъб������ � �������� �ъ� 

„5950 от Сътворението на Света [�� АЕ], през февруари месец на XI индикт”, ���� 

„В същата година от страшно земетресение в Антиохия почти целия град се раз-

рушил.” З� �ъщ��� ������������ ��в���яв� � П���� П���й���, ������ ��г��� (HGM 

1, 350.134-28): „По времето на войната между скитите и източните римляни в 

Тракия, Хелеспонт, Йония и така наречените Цикладски острови станало земе-

тресение, така щото голяма част от островите Книдос и Кос била опустошена. 

Приск разказва, че в Цариград и във Витиния валели извънредно силни дъждове”.

- 478 г.? Т��ф�� (�� 5970 АЕ): „През тази година на 21 септември I индикт, 

станало страшно земетресение в Константинопол, което разрушило много 

църкви, къщи и порти до самите основи и погребало в развалините безчислено 

множество хора.” Н� �в�й ��� Кo��� М��ц�л�� (ЛИБИ 1, 311) ��в� в������ 

�����б����, �� „Царският град [К������������л] пострадал твърде много, раз-
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търсван в продължение на 40 дни от непрекъснато земетресение... и стените 

вътре в града на значително разстояние се срутили. Това земетресение продъл-

жавало дотогава, докато градът не се изпълнил със смрад…”.

- 525-529 – 536/537 г. Р��в�в� �� ������ъ��� ������ц� � Т��ф�� ��й-������ ��в��-

�яв� (�� 6017 АЕ), �� ���л�ц��� �� ���в��ц�я К�л���я В���� б�л� „подложена на 

страшно земетресение и почти цялата се сринала.” П�� ������ ��г� (�� 6019 АЕ), 

�в� г����� ��-�ъ��� „при възобновилото се земетресение под развалините загинал 

епископът на Антиохия Евтрасий и не останали нито къщи, нито църкви – всичко 

паднало и красотата на града изчезнала”. О���в� �в� г����� ��-�ъ��� ���� 529 г. 

(�� 6021 АЕ) „на 29 ноември, VII индикт, на третия час от деня, Антиохия отно-

во изпитала гнева Божи: ужасно земетресение продължило цял час и от небето 

се чувал страшен рев, от което наново издигнатите здания и [���������] стени 

се разрушавали до основи, а също и оцелелите от първото земетресение сега пад-

нали… По време на това бедствие погинали 1870 човека, а останалите избягали 

в други градове и планини…” О���в� �ъщ�я� �в��� (�� 6028 АЕ) ��в���яв�, �� �� 

в���� �� „първата година от епископството на Агапит Римски”: „… пострадал 

от гнева Божи Помпейол Мизийски, понеже земята се разтресла от земетресение 

и половината град пропаднал ведно с жителите си. И те се оказали под земята и се 

чували гласовете на молещите за помощ. И много пари давал Цезаря [Ю������� II 

В�л��� – 527-565 г.], за да разкопават и спасяват живопогребаните и награждавал 

работещите в развалините.” Н� �в�й ��� Г���г� М���х �����яв�, �� �� �ъщ��� ����-

�������� - ��в�� П����й�л, �� в���� �� „страшния земетръс”: „пострадали различни 

места на Константинопол, а Антиохия Велика изпитала неописуемо страдание”. И 

��г�в�я� ����� ���въ����в�, �� „Помпейол в [��л����й���?] Мизия бил разцепен по сре-

дата, половината му била погълната ведно с жителите и хората изпод земята викали 

и просели милост”, ���� ��в� в������ �����б����, �� „Земята продължава да се тресе 

непрекъснато през цялата година”. Г���г� М���х ��г��ш�� ������ �ъб������ �� в���� 
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�� ���. Ю���� (518-527), �� �� �ъщ��� ������������ ��в���яв�� Й��� М�л�л� (Chronogr. 

436.17) � Г���г� К����� (Hist. 1.641-21 sqq): �� г� �����вя� в ��в����� г����� �� вл���в�-

���� �� ���. Ю�������, �.�. в 536/537 г.

В ����ц� ��х��л�г������ �б���� �������ц���� �� г�����������я ������ �� ��л�ц�, 

�� �� ������ �� ������ф�ц�����, ��щ��� ������ъ��� ������ц� ����� ���я�� � �� 542/543 

���ъ� 557-558 г. Н�й-������ Т��ф�� (�� 6034 АЕ) ��в���яв�: „на 16 август, същия 

[V] индикт, станало голямо земетресение в Константинопол и падали, и църкви, 

и къщи и градската стена – особено около Златната порта. Паднало на земята и 

копието, която държала статуята на Св. Константин, поставена на Форума, и 

дясната ръка на статуята на Ксиролоф. И умрели много хора и бил страх голям.” 

П�� ��й (6036 АЕ) ��в���яв�: „… на 6 септември в първия ден на VII индикт, стана-

ло голямо земетресение и се срутил половината Кизик”. �ъщ�я� �в��� (�� 6038 АЕ) 

�ъ�бщ�в�, �� „През тази година имало поскъпване на хляба и виното, много лошо 

време и станало голямо земетресение в Константинопол.” О���в� ��й (�� 6040 АЕ) 

Обр. 11 Рисунка на Ахтопол от Адам Нийл. 1808 г.
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��ш�, �� „В тази година имало постоянни земетресения и големи дъждове, както 

и през февруари месец станало голямо земетресение така, щото всички го усетили 

и били в голям страх…”

- 554/555 г. Т��ф�� (�� 6046 АЕ): „на 15 август… в полунощния час на Въскресния 

ден имало силно земетресение, така щото пострадали много къщи и бани, и църк-

ви, и част от константинополските стени, особено при Златните порти, и много 

погинали. Разрушила се и значителна част от Никомедия. Това земетресение про-

дължило 40 дни...” О���в� ��й (�� 6047 АЕ – в ��-�����в����я �����, ���в���� �� 

л������� �� А�������й Б�бл�������) �в�����л��в�, �� ���� �л��в�щ��� г����� �� 11 

ю�� в �ъб������ цъ��в� �� �в. Ев����й: „имало голямо земетресение и на 19 същия 

месец имало гръмотевици, и страшни мълнии, и страшен вихър…”

- 557 - 558 г. С����� Т��ф�� (�� 6049 АЕ), ��й-������ „на втория ден на месец 

април имало земетресение, но безвредно.” Н� �л��в�щ��� г����� (558) „на шестия 

ден от месец октомври, VI индикт, при настъпването на съботата имало голямо 

земетресение. И на 14 декември станало друго много страшно земетресение, така 

че пострадали две константинополски стени – Константиновата и построената 

от Теодосий. Разрушили се също така и църквите в Екзерот, и постройките, които 

се простират след Евдомон, и Св. Богородица Петалска, и храма на Св. Викентий, 

и много жертвеници и църковни кивории от Златната врата до Руси. И не оста-

нало нито едно място [в г����] и предградието, което да не пострадало от това 

страшно и жестоко земетресение. Регийското светилище се разрушило до основи, 

така щото не могло да се познае; разрушила се също така до основи църквата 

на Св. Стратоник и Калитка, намираща се в Регий – а порфировият постамент, 

който стоял пред Юкондионовия палат, паднал ведно с издигната върху му ста-

туя и потънал в земята на 8 педи. Паднала също така и статуята на Аркадий… 

и много пострадали от развалините. Мнозина – в продължение на 8 дни погребани 

под развалините, след два-три дни се оказвали цели и здрави. Слушало се, че и в дру-
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гите градове ставало това същото. Такова голямо и страшно земетресение няма да 

запомнят хората, живеещи на земята в настоящото поколение. Земята се тресяла 

денем и нощем в продължение на 10 дена…” З�����ъ����� ���л���ц� �� б�л� ���б�-

�� г�л���, ��щ��� Т��ф�� �����в�, �� ���� 559 г. „хуни и склавини… като намерили 

някои места от Дългата стена [����� ������� Д����� � П�����] разрушени от 

земетресение, нахлули и опленили чак до Дрипия, Нимфите и Хитос [�����й �ъ�я �� 

К������������л]”.

П�� ���� ������ъ��� ������ц� �� ��������л� ����ц� �������������� ��������, � � 

����� �б���� в Т����я, ����� ���. Ю������� В�л��� �� ����� �� �����в� �л� �� ����г� 

����в�, � П������й К�����й��� ������� в �ъ��������� �� „З� ���������”. В ����г�ш-

���� ���л��в���я �� �������� ���в�л� ����г����������� ��х��л�г������ �����ш���я 

�� �������� � ������й�� �� ������в�� �� „в��в������� ��ш���в�я”, �� �� в����� л���, 

�� в�ъщ���� г��б���л����� ��б��� в Р���й����� ������я �� �� ��������� �� �����ш���-

я��, � �л����в�� �� ��въ�������� ������ъ��� ����в���� в Юг�������� Ев����. О��б��� 

��щ�б�� б�л� ��������я�� �� ������������� ���йб�����, ����� л��� � �� ���г��� 

„морски строежи”, �� ����� ��ш� ���� ����в���� �������.

(продължава в следващия брой)

Обр. 12
Снимка на рухнала част от

 югоизточната кула
със зазидана врата

(сн. Ат. Орачев, 2010 г.)
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