
АВТОБИОГРАФИЯ на ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

>>> Създател на издателство ХИСТОРЕОН 

>>> Автор на Контекста в книгата НАШАТА АЗБУКА ГЛАГОЛИЦАТА - 
смисъл и контекст 

>>> Автор на Послесловът като контекст в книгата НАРОДНИЯТ 
КАЛЕНДАР И НЕГОВИТЕ ПРАЗНИЦИ 

 

Димитър Илиев Димитров FLS е роден на 18.11.1956г. 
в гр. София и е израснал в гр. Тетевен в семейство от рода 
на възпетия от Ботев Петка Страшника (Петко Милев 
Страшния). 

 От 1976 до 1985г. работи като скреперист в бетонов център в „Софстрой“, за да 
получи Софийско жителство. 

 Между 1985–1989г. живее в Индия, където се запознава с историческите тези на 
големия индийски историк и политик Професор Локеш Чандра, както и с личности 
като Рави Шанкар, Дирендра Брамачари, Комола Варадан, Архиепископ Паулос 
Марк Грегориус. 

 През периода 1988–1990г. участва в основаването на няколко дисидентски 
организации в България, като „Християнски Съюз Спасение“, „Подкрепа“, 
„Независмото дружество за правата на човека“ и др. 

 От април 1990г. живее в Лондон, където изучава различни курсове по 
Средновековна история, История на Тероризма и Държава и Право в Колежа 
„Бърбик“ и в Лондонския Икономически Колеж. 

 Между 1991–1995г. работи в Лондонското студио на Радио „Свободна Европа“ с 
авторски предавания. 

 В 1992г. получава Втора награда в конкурс на тема „Национална Сигурност“, 
организиран от сп. „Международни Отношения“. 

 Между 1991–1995г. е организатор на построяването на Православния параклис 
„Св. Иван Рилски“ в Лондон (първата църковна институция на територия на 
Българско посолство), на който е член на Църковното Настоятелство. Три години 
на доброволни начала управлява Читалището към параклиса.  

 В 1993–1994г. учредява Научния проект „Хистореон“, възстановява „Историческо 
Дружество Българска Орда“ и създава списанията „Ави-Тохол“ и „Еврослов“. 

 От 1993 до 2001г. е представител на ВМРО и „Мати Болгария“ за Великобритания 
и Ирландия. 

 В 1995г. постъпва на работа като асистент-библиотекар в най-старата 
природонаучна институция в света – Лондонското „Дружество Линеан“. 

 В 2001г. Димитров се връща в България, за да подкрепи Цар Симеон Втори в 
парламентарните избори. Избран е за народен представител от Ловеч в 39-то НС. 
В рамките на това НС е съосновател на „Лоби за подкрепа на Българските 
Общности в Чужбина“ (първа организация от този характер в историята на 
Българския Парламентаризъм), на което е зам.-председател. 

 В 2002г. е един от възстановителите на „Българския Царски Институт“ (БЦИ). 



 В рамките на научните си интереси Д. Димитров участва в два големи 
международни проекта: 

>>> Представлява „Дружество Линеан“ в Паневропейски генетически проект на 
Оксфордския Университет и още 27 европейски научни институции (1997–2000). 
Съавтор е в основната публикация, резултат от този проект, в „American Journal of 
Human Genetics“. 

>>> Представлява „Хистореон“ в Интердисциплинарно проучване на еко- и 
етносистемата на долината на река Инд (1998–2000), организирано от 
Университетите на Единбург (Шотландия), Пешавар (Пакистан) и „Дружество 
Линеан“. 
 В 2002г. за научния си принос е избран за редовен член на „Дружество Линеан“ 

(FLS). 
 Д. Димитров е инициатор и съосновател на „Института на Свободните 

Изследователи Хистореон“ (ИСИХ) към БЦИ (2016г.). 
 Изнасял е лекции в Лондон, Оксфорд, София, Стара Загора, Бургас, Варна и др. 
 Автор е на многобройни статии на исторически и обществено-политически теми в 

наши и чуждестранни издания. 
 Димитър Димитров е почетен член на „Световната Монархическа Лига“ и на 

„Western Gools Institute“. 


