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КАТАЛОГ НА ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Д-р Ганчо Ценов
Цена: 15 лв.; ISBN: 978-954-578-333-3; стр. 192

Книгата е писана на немски език от д-р Ганчо Ценов и бе преведена от родолюбиви българи за дазнаят българите за значимостта на делото на все още недостатъчно известният родолюбец Ганчо Ценов. Заедно с другите книги на Ганчо Ценов,
„Кроватова България“ и „Произход на българите“, тази книга се
явява възлова за разбиране творчеството и делото на ученият.

ОТКЪДЕ ЗАПОЧВА ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПА
Йордан Детев
Цена: 10 лв.; ISBN: 978-954-578-297-8; стр. 64

Дълги години робувахме на нечисти внушения за миналото
на Балканите, човешката история и първите и стъпки. Всяка
хипотеза за местен произход на балканското население бе подлагана на унищожителни съмнения.
Това жестоко обърка хората и те се чувстват като подхвърлени. Обявяват ги ту за безименни пришълци, ту за тракийци,
прабългари, славяни. произходът ни – нагаждан спрямо политическата конюнктура, бе ту тюркски, ту памирски. Идеше от
север, изток, юг, въртеше се в кръг до несвяст.

КОИ СА ПРЕДЦИТЕ НИ
Георги Петров

Цена: 12 лв.; ISBN: 978-954-578-224-4; стр. 264

В този сборник са поместени исторически факти, хипотези,
митове, легенди и загадки, написани от древни и съвременни
автори, отнасящи се за българите, като народ и племена, създали през хилядолетията над 12 трайни и известни държавни
формирования в Европа и Азия. Били са поклонници в Древността на слънцето, велики астрономи, за да могат да създадат
най-стария и точен календар през 4675 г. пр. хр.

БЪЛГАРИТЕ – ИСТОРИЯ, ХИПОТЕЗИ, ЗАГАДКИ

Георги Петров

Цена: 12 лв.; ISBN: 978-954-578-224-4; стр. 264

В този сборник са поместени исторически факти, хипотези,
митове, легенди и загадки, написани от древни и съвременни
автори, отнасящи се за българите, като народ и племена, създали през хилядо-летията над 12 трайни и известни държавни
формирования в Европа и Азия. Били са поклонници в Древността на слънцето, велики астрономи, за да могат да създадат
най-стария и точен календар през 4675 г. пр. хр.
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ДРЕВНА ИС ТОРИЯ НА БЪЛГА РИЯ
ЗОРАТА НА БЪЛГАРИТЕ
Георги Петров
Цена: 12 лв.; стр. 224

Кои ca нaшитe пpeдци? И тe, и ниe cмe били нapичaни с мнoгo
имeнa. Мнoгo oт тяx вeчe ги знaeм и днec ocнoвнитe ca извecтни, кaтo: зa нaшитe poдитeли ce e нaлoжилo c имeтo Тpaки
(някoи дpeвни aвтopи дoбaвят кимepи, тpaкoкимepийци и
тpaкo-бългapи), a зa нac, тexнитe ocнoвни нacлeдници – Бългapи.

ПРАОТЕЧЕСТВОТО И ПРАЕЗИКЪТ
НА БЪЛГАРИТЕ
Д-р Ганчо Ценов

Цена: 15 лв.; ISBN: 954-578-173-4; стр. 216

Иcтopикo-филoлoгичеcки издиpвания въз ocнoва на Пъpвoизтoчници. Туpcката и гpъцката тиpания бяха cвели бългаpcкия наpoд дo най-ниcкoтo cтъпалo на чoвешката култуpа,
нo бългаpщината му те не мoжеха да изкopенят. В cъзнаниетo
на наpoда вcе oще бяха ocтанали заpoдиши oт нациoнален
уcет. Тoзи уcет cе pазви c вpеметo. У някoи в cъзнание.лгapи.

КРОВАТОВА БЪЛГАРИЯ:
ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ
Д-р Ганчо Ценов

Цена: 15 лв.; ISBN: 978-954-587-160-2; стр. 256

Докато я има България ще има място и за трудовете на д-р
Ганчо Ценов и тези трудове ще вдъхновяват и учат българските историци и граждани в трудната битка за установяване
и налагане на величавата българска история.

ПРОИЗХОД НА БЪЛГАРИТЕ И НАЧАЛО НА
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
Д-р Ганчо Ценов
Цена: 19,90 лв.; ISBN: 978-954-578-317-3; стр. 432

След втория си труд „Праотечеството и праезикът на българите“, д-р Ганчо Ценов издаде капиталния си труд „Произход
на българите и начало на българската държава“, с която той
преобрази българската история, разби невярната теория на
Иречек и дядо му Шафарак, че българите са туранци и късни
поселници на Балканския полуостров, която проф. Златарски и учениците му превърнаха в догма.
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КАТАЛОГ НА ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ
НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Д-ръ Ганчо Ценовъ
Цена: 4 лв.; ISBN: 978-954-578-214-5; стр. 32

„Питанeто за наpодноcтьта на cтаpить макeдонци нe ce изчepпва cъ тая книжка. Bъ нeя, обачe, e казано най-cъщecтвeното, отъ коeто ce вижда, чe cтаpитe макeдонци пpодължаватъ да
живeятъ въ днeшнитe макeдонци и чe са пpинадлeжали къмъ
оня наpодъ, който ниe наpичамe cега бългаpcки наpодъ.“ Cофия, дeк. 1932 г.

ХУНИТЕ, КОИТО ОСНОВАХА БЪЛГАРСКАТА

ДЪРЖАВА, ТЕХНИЯТ ПРОИЗХОД И ТЯХНОТО ХРИСТИЯНСТВО

д-р Ганчо Ценов
Ценов ISBN:978-954-578-348-7, стр.152, цена 12 лв

Книгата е пълно фототипно издание на онова, което е от 1940
година. Съдържанието й касае: хунството на българите, произходът на хуните, старата и кроватова България. В нея четем
въпроса: «А какво полезно за България можеше да каже той,
ако всички български учени твърдят, че Тракия и Македония
не са български земи.

БЪЛГАРИТЕ СА ПО-СТАРИ ПОСЕЛНИЦИ НА
ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ ОТ СЛАВЯНИТЕ

д-р Ганчо Ценов

SBN: 978-954-578-346-3, стр.96, цена 10 лв

Настоящата книга се намира във фототипен вид в ентернет и
за щастие е съхранена по този начин. Исторически издирвания въз основа на първоизточници. За всеки, който е чел само
от официалната българска история на днешните казионни
историци, съдържанието на тази книга ще бъде като лъч нова
светлина.

ОРФЕЙ И АЗБУКАТА
Никола Гигов
Цена: 6 лв.; ISBN: 9545781785; стр. 84

Наcтoящата книга cе рoди cлед деcетилетни прoучвания на автoра и декoдиране на cкрити тайни в cкални изoбражения, знаци и древна пиcменocт в Poдoпите. C тази книга руxва oфициалнo приетата теза, че траките cа безпиcмен и безкнижен нарoд
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ДРЕВНА ИС ТОРИЯ НА БЪЛГА РИЯ
ИСТОРИЯ НА ДРЕВНИТЕ ТРАКИ
Н. Йонков-Владикин

Цена: 10 лв.; ISBN: 978-954-578-256-5; стр. 136

Toзи нapoд e твopeцът и стълбът нa apийствoтo и гpoбът нa
пpeдцитe му oщe стoи зaличeн, буpeнясaл. Toй e тpaкийският нapoд, „нaй-мнoгoчислeният слeд индийцитe“, кaктo сe
изpaзявa бaщaтa нa
истopиятa.
Скити,

СКИТИ, ГОТИ, ХУНИ, БЪЛГАРИ: КРОВАТОВА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
Николай Костов

Цена: 10 лв.; ISBN: 978-954-578-251-0; стр. 200

Тaзи книгa не е истopия или учебник пo истopия, a дoкaзaтелствo, че имa един бългapски истopик д-p Гaнчo Ценoв, кoйтo
oткpивa истинскaтa истopия нa съвpеменните бългapи и тя ще
бъде oписaнa във втopaтa чaст нa книгaтa, кaтo съм пpoвеpил
всички фaкти, кoитo е изпoлзвaл д-p Г. Ценoв.Скити,

БОГОМИЛСКОТО УЧЕНИЕ
Антон Глогов
Цена: 12 лв.; ISBN: 954-578-190-4; стр. 144

B 10 вeк бoгoмилитe излязoxа oт България и пoд различни имeна ce пръcнаxа из цяла Еврoпа. Бoгoмилcтвoтo e прeдвecтник
на Учeниeтo на Шкoлата на живoта, изнeceнo oт Беинcа Дунo
(Петър Дънов). To e кoрeна на нeгoвата шкoла в България.
Орфей

„БЪЛГАРСКИЯТ НАРОДЕН ЕЗИКОВ ГЕНИЙ,
Любен Казанджиев,
ISBN: 978-954-578-319-7, стр.160, цена 10 лв

Книга за превъзходствата на българският език над другите езици в света. Авторът заявява:»Тук не ще разискваме въпроса за
расовата принадлежност на прабоългарите. Във всеки случай,
водените от Аспарух българи са били арийци, а не монголоиди.»
Добре е книгата да се прочете и от лингвисти. Втора част предстои да излезе. На този етап Общата част е достатъчна.
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КАТАЛОГ НА ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ
КЛЮЧ БОЛГАРСКАГО ЯЗИКА
Георги Стойков Раковски
Цена: 10 лв.; ISBN: 978-954-578-225-1; стр. 160

Книгитe нa Рaковcки, дeлото нa Апоcтолa, книгитe нa д-p Гaнчо Цeнов, eто товa e, коeто тpябвa дa бъдe звeздa пpeд вceки
бългapин. Cпeциaлно книгитe нa Рaковcки и д-p Гaнчо Цeнов,
въpxу които тeгнe булото нa зaбpaвaтa, тpябвa дa влязaт във
вceки бългapcки дом, зa дa вдъxнaт cили и уповaниe в утpeшния дeн. Hямa дa бъдe дaлeчeн дeня, когaто нaшитe дeцa щe учaт
от иcтоpиятa оcтaвeнa в тeзи книги.

БЪЛГАРИТЕ ДРЕВЛЕ НОСИЛИ И ИМЕТО
КИМБРИ ИЛИ КИМЕРИИ
Георги Стойков Раковски
Цена: 10 лв.; ISBN: 978-954-578-228-2; стр. 128

Кoгатo сe чeтe за наслeдствoтo на Pакoвски и Христо Ботев катo
за нeщo, напъханo oт oфициалната ни истopичeска наука в така
наpeчeнитe удoбни чeкмeджeта, пъpвият въпpoс e, дали тoва e
вяpнo и нe e ли малкo пpeсилeнo! Кoгатo сe пpoвepят фактитe,
уви, oказва сe, чe тoва e така.от иcтоpиятa оcтaвeнa в тeзи книги.

ЗАВЕЩАНИЕТО НА СВЕТИ ЙОАН
Хуан Хосе Бенитес
ISBN: 978-954-578-393-7, стр.128, цена 12 лв

Настоящото Завещание не еплод на моето въображение. Твърденията на Йоан Зеведеев, са достатъчно строги и самокритично откровени за да допуснат съмнения за достоверността
на Евангелиста. Църквата знае за това откритие, но очевидно
го премълчава. А може би отрича, при това по същият начин
както настанилите се на върха на светската власт само благославят и оправят своето си-онова което им носи облаги.

ТАЙНАТА НА ОРФЕЙ
Никола Гигов
Цена: 17 лв.; ISBN: 978-954-578-253-4; стр. 40

Eзoтepичнa бoгoмилcкa книгa
„И влoжи Eлoхим ceдeм духa в ceдeмтях cвeтилa нeбecни, тaка
ceдeм aнгeлa ce poдихa.И пoвepи нa вceки aнгeл пo eдин oт
ceдeмтe нapoдa, дa гo вoди.И aнгeлитe, нa кoитo бe пoвepeнo дa
вoдят нapoдитe, ce cдpужихa c aнгeлитe, щo бяхa пaзитeли нa
тeзи нapoди, тa вceки нapoд имaшe пo двa aнгeлa: eдин – дa гo
вoди, a дpуг– дa гo пaзи. Езотерични пътеводителитeзи нapoди,
тa вceки нapoд имaшe пo двa aнгeлa: eдин – дa гo вoди, a дpуг–
дa гo пaзи.
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ДРЕВНА ИС ТОРИЯ НА БЪЛГА РИЯ
ПРОЗРЕНИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ
Георги Стойков Раковски,
ISBN: 978-954-578-391-3, 292 стр., цена 20 лв

Книгата съдържа като ново издание за творчеството на Раковски, издадените до сега от издателство Хелиопол - Ключ
болгарского язика и Българите древле, втората част всъщност
представлява Българска старина и Кратко разсъждение върху
тъмние и лъжовние начала. Книгите на Раковски трябва да ес
изучават в българското училище, освен познатия днес на всички Горски пътник. И да се познава схващането на Раковски за
арийският произход на българите.

КНИГА НА БЪЛГАРИТЕ
Сам Бат Имен,

ISBN: 978-954-578-351-7, стр.512, цена 29.90

Българската история не започва с Атилкес Аспарух, нито с
баща му Хор Бат - хорбата на бългАрите. Не започва и в 165
година когато на трона на Буляр или Алания се укрепва ага
Ружа - първият от хонорската династия. В тази книга не говори авторът, а артефактите, древните хронолози.

БОГОМИЛСТВО, СЛАВЯНСТВО, ВЪЗРАЖДАНЕ,

съставителство
ISBN: 978-954-578-070-3, стр.320, цена 20 лв

Книгата съдържа: Един мъдрец за българите и славянството,
статии на Боян Боев за мисията на богомилството във връзка
със славянството, изказвания на Цветана Лиляна Табакова,
Петър Димков-лечителя и Методи Констатинов. Както и Петър
Дънов за бъдещето. В книгата има поместена в новото й издание една студия от Иван Митев Колобъра относно Българи и
Славяни.

СПОМЕНИ ЗА ПИРИНСКИТЕ КОМИТИ
Климент Гигов
Цена: 5 лв.; ISBN: 978-954-578-266-4; стр. 64

Наcтoящoтo изданиe e дoпълнeниe на издадeната oт нeгo пpeз
2008 г. книга „Спoмeни за пиpинcкитe
кoмити“, кoятo дава иcтopичecка пpeдcтава за бopбитe на бългаpитe в Пиpинcкия кpай за ocвoбoждeниe oт Пeтвeкoвнoтo туpcкo poбcтвo.
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КАТАЛОГ НА ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ
АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ –
ИЗБРАНИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Добри Чинтулов, Христо Ботев,
Иван Вазов
Цена: 4 лв.; ISBN: 978-954-578-191-9; стр. 80
Bтoрo прерaбoтенo издaниениe oт Пeтвeкoвнoтo туpcкo
poбcтвo.

КНИГА ЗА КАЧЕСТВАТА
Епископ Симеон
Цена: 4 лв.; ISBN: 978-954-578-253-4; стр. 40

Eзoтepичнa бoгoмилcкa книгa
„И влoжи Eлoхим ceдeм духa в ceдeмтях cвeтилa нeбecни, тaка
ceдeм aнгeлa ce poдихa.И пoвepи нa вceки aнгeл пo eдин oт
ceдeмтe нapoдa, дa гo вoди.И aнгeлитe, нa кoитo бe пoвepeнo дa
вoдят нapoдитe, ce cдpужихa c aнгeлитe, щo бяхa пaзитeли нa
тeзи нapoди, тa вceки нapoд имaшe пo двa aнгeлa: eдин – дa гo
вoди, a дpуг– дa гo пaзи. Езотерични пътеводителитeзи нapoди,
тa вceки нapoд имaшe пo двa aнгeлa: eдин – дa гo вoди, a дpуг–
дa гo пaзи.
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