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 “Именника” 

 

Тълкуване от Петър Цонев 
завършено през 2016 г. 

 

Обща схема  
 

     Гостоун 2 г.       Коурт 60 г. 

     

                                                                          

591 г.             593 г.                       653 г. 

 

 

Есперерих 61 г.                              

                         

             

                            644 г.            705 г. 

 

 

Безмер 3 г.  Тервел 21 г. Твирем [Тервел] 28 г.                   

                                                      

         641 г.     644 г.    682 г.   703 г.                 731 

 

 

  [Аспарух 12 г.]    Севар15г.Кормисош12г.Винех7г.Телец3г.Оумор40дни 

                                                                                          

 [591 г.     593 г.632 г.641 г.644 г.653 г.682 г.703 г.705 г.721 г.731 г.736 г.737 г.749 г.756 г.760 г.763 г.765 г.] 

                                                                                                   

                                                                                                                     

 [105 + 515 + 36 – 3  =  653]             

 

 

 Авитохол – 300 г.             [36 г.]          Ирник - 150 г.    Гостоун - 2 г.           Коурт – 60 г. 

 

 

 

105 г.                        405 г.              441 г.                    591 г.            593 г.      641 г.          644 г.        653 г.         

 

 Безмер – 3 г. 

  

 

Показаните в [ ] имена и години не са от “Именника”, а от други источници. 

Събитията през посочените години са показани на 2-ра страница 
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Част от събитията през годините от “Именника” 
 

 

105 г.   -  Траян Римски завладял окончателно българските земи отсам Дунав. 

405 г.   -  Роден е Авит. 

441 г.   -   Роден е Ирник. 

448 г.   -   Тракиеца Приск на римска служба посещава Аттила , бащата на Ирник. 

453 г.   -  Умира Аттила. 

455 г.   -  Авит заема престола в Рим. 

456 г.   -  Убит е Авит. 

465 г.   -    Ирник – Хормидак – Цар на даките, заел престола отначало като  

                  съвладетел на Динцио. 

485 г.    -   Умира Ирник. 

485 г. – 591 г. Липсват сведения в “Именника” за българските владетели. 

591 г.    -   Образувана е Велика България. 

593 г.    -   На престола възшества Коурт Кубарат. 

632 г.    -   Коурт разделя властта със синовете си. 

641 г.    -   Безмер става съвладетел на Коурт. 

644 г.    -   Есперерих става съвладетел на Коурт. 

653 г.    -   Умира Коурт Кубарат. Есперерих става първия владетел на Дунавска България. 

682 г.    -   Тервел става съвладетел на Исперих. 

703 г.    -   Твирем ( Тервел ) заема българския престол. 

705 г.    -   Умира Есперерих. 

736 г.    -   България е завладяна от власите. Прекъснато е властването на династията Доуло. 

765 г.    -   С 40 дневното властване на Оумор завършва “Именника”. 

 

http://albus-bg.com/PetarTsonev/imennik_obshta_shema.pdf 


