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Истинската история
Кръстоносните отряди се събират при крепостта
Овеч
Кръстоносните
отряди се събират при
крепостта Овеч
(Провадия), където
получават
информация, че
османците са
прехвърлили
Проливите и са готови
да ги посрещнат с
цялата си военна мощ.
Въпреки получената информация кръстоносците
продължават похода.
Крепостта Овеч се намира на платото, наречено Калето,
разположено източно от град Провадия. То има формата на
кораб, чийто нос сочи на юг. От всички страни е обкръжено
със скални откоси, високи около 20 м. Тесен провлак го
свързва с друго плато – Табиите (укрепленията), разположено
на север от Калето. Каменната крепост е населявана от траки,
римляни, византийци, евреи. Била е център на дубровнишка
колония. Превземана е от рицари, турци, руски войски.
Византийците я наричат Проват, а по-късно българите й дават
името Овеч. По време на Второто българско царство Овеч е
важен административен, стопански и военен център.
Седалище на митрополит – един от седемте духовни центрове
на държавата.
В крепостта са затваряни рицарите на Амедей VI Савойски,
между които маршалът на Бургундия. По-късно крепостта е

завоювана от Ягши бей. Крепостта е превземана от Владислав
III Ягело и войските на Мурад II.
В Овеч е живял цар Петър II, след като се отказва от
короната и предава властта на своя по-малък брат Асен през
1190 г.. Крепостта е център на освободителното въстание на
Фружин – син на Иван Шишман.
Постепенно крепостта е изоставена. Запазени са уникалното
мостово съоръжение между крепостта и платото Табиите,
множество кладенци за събиране на вода и щерни за зърно,
руините на Митрополитската църква, стражевите кули,
каменната порта, затвора на рицарите, мраморните колони на
Омуртаг.
Гербът на крепостта е орелът, изрисуван върху пръстените –
печати, намерени на крепостта.
† ВИЖТЕ ОЩЕ
ЗА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И
ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА
ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО
ЗАЩО БОГ НИ ИЗОСТАВИ
Отстъплението на новостилната "църква" от Бога
Цитати от нашата книжка
Завещаното ни от Бога относно календара
Театърът на антихриста
Защо се премахва вероучението
За старостилния икуменизъм
КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО
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