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Предложение на ПП „нова Зора“

вода гаЗим, жадни ходим

ЗОРа Е !

Текста, който публикуваме е на 
група интелектуалци, граждани 
и жители на област Сливен, из-
страдали всички наши българ-

ски типичности на произвола свързан с 
„услугата вода“, използвана за питейни и 
битови нужди, към която пряко отноше-
ние имат Комисията за енергийно и во-
дно регулиране (КЕВР); Асоциациите по 
„ВиК” (АВиК) и Управителите на „ВиК”. 
Писмото е израз на гражданска нетър-
пимост и цели, налагане на Моратори-
ум и спиране на незаконната процедура 
по одобряване  на т.нар. Бизнес плано-
ве на „ВиК” операторите, въз основа на 
която до сега неправомерно повишават 
цената на водата. Редакцията намира, 
че въпросът е от изключителна важност,  
не само за област Сливен, но и се отна-
ся и за гражданите в цялата страна, кои-
то много често както казва народът вода 
газят, жадни ходят.

Ние не сме известени дали са регирали 
най-важните институции на държавата: 

президентът; председятелят на НС; мин.
председателят; главният прокурор и ом-
будсмана на Република България, но на-
пълно споделяме константацията в пис-
мото, че КЕВР е противоконституцион-
на структура. И че нейната дейност във 
водния сектор е меко казано престъпле-
ние спрямо основните човешки права.

Нека започнем с това, че като своеобра-
зен поздрав към българския народ, КЕВР, 
на свои закрити заседания, току преди но-
вата 2019г., взе решения за вдигане цена-
та на „услугата вода”, използвана за пи-
тейни битови нужди. И това се извърши с 
мълчаливото съгласие или под безучастния 
поглед на много от тези, които са се кле-
ли, че „във всичките си действия да (ще) се 
ръководя(т) от интересите на народа”. Те 
обаче забравили ли са или не значт, че
Водата не е услуга ! Тя не е и стока. 

Още повече, че за нейното производ-
ство не е положен труд и не са вложени ни-
какви материали. 

На стр. 2

До г-жа Корнелия Нинова
председател на БСП и 
председателна Коалиция „БСП за България“

Тук
до Изпълнителното бюро на БСП;
до членовете на НС на БСП

Уважаема, г-жо Нинова,
уважаеми другари,

Н
а основание на правилата за издигане на кан-
дидати за представители в Европейския пар-
ламент от името на Коалиция „БСП за Бълга-
рия“, приети на 11 ноември 2018г. и на Реше-

ние на Коалиционния съвет, проведен на 4 март т.г., ПП 
„Нова Зора“ проведе през м.декември – 2018г и януари 
и февруари 2019г., областни конференции, събрания 
и събеседвания с нашите членове и симпатизанти. На 
тези срещи и форуми бяха разгледани обстойно зада-
чите, които стоят пред всеки член на партията в дните 
преди изборите на 26 май т.г., както и неговата отго-
ворност и място, като лоялен член на Коалиция „БСП 
за България“.

Като пръв и най-важен извод се наложи безре-
зервната убеденост на нашите членове и симпати-
занти от постигането в най-голяма степен на син-
хронизиране на усилията за пълна мобилизация, 
като условие за най-широко възможно единение 
на хората на социалната кауза и на българските па-
триоти.

Всеобщо е разбирането, че победата в тези избори 
ще постави началото на края на убогото управление на 
държавата, на пълната инвалидност и извратеност на 
идеите и ценностите на българското общество.

Паралелно с оценката на обществените процеси, 
разглеждани като детониращ фактор на промяната, 
организациите на ПП „Нова Зора“ обсъждаха и канди-
датурите на отделни наши членове и симпатизан-
ти, които биха били достойни да заемат място в листа-
та на Коалиция „БСП за България“ и да бъдат избрани 
за представители в парламента на Европа.

На заседанието на ИБ на ПП „Нова Зора“, про-
ведено на 25.03.т.г., с пълно единодушие бе одобре-
но предложението на 13 областни организации и 42 

общински организации на партията, кандидат от 
името на ПП „Нова Зора“ да бъде докторът по фило-
софия, историкът, преподавателят по европеисти-
ка и геополитика – доц. Валентин Николов Вацев. 

Освен несъмнените негови личностни качества, ав-
торитет и необходима подготовка, както и владеенето 
на 6 чужди езика, за издигането и утвърждаване-
то на неговата кандидатура от структурите на ПП 
„Нова Зора“ допринесе и обстоятелството, че той 
е номиниран и от десетки на брой организации на 
БСП. Сам по себе си този факт подчертава, че случаят с 
издигане кандидатурата на Валентин Николов Вацев, 
не е въпрос на някакъв партиен интерес и егоизъм, 
а доказателство за необходимият за победата при-
мер на единение. 

Уважаема, г-жо Нинова,
уважаеми другари
Представяме и утвърдените от НС документи за 

кандидатурата на Валентин Николов Вацев, подпи-
сани собственоръчно от него.

1. Мотивационно писмо
2. Декларация
3. Личен кадрови формуляр
Оставаме с надежда и увереност, че предложената 

от ПП „Нова Зора“ кандидатура на Валентин Вацев 
ще бъде разгледана обективно и честно ще бъдат оце-
нени нейните достойнства.

27.03.2019г. С другарски привет 
гр. София Минчо Минчев
председател на ПП „Нова Зора“

Политическа партия „Нова Зора“:
Нашият избор за представител 
в парламента на Европа е 
доц. д-р Валентин Вацев. 

Да подкрепим патриота, интелектуалеца, 
политолога и геополитика Валентин Вацев 

с листата на Коалиция „БСП за България“!

Джеимс патрас: КУлТУРИМпЕРИалИЗМЪТ

член на Коалиция 
„БСП за България“
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От стр. 1

Водата е природна да-
деност. Без вода не 
може да съществува 
нито един жив орга-

низъм на планетата. Според 
Закона за здравето, Закона за 
социалната политика и Зако-
на за водите -  водата е жизне-
но важен ресурс (поддържа-
що живота средство) Водата е 
основна съставка на живия 
организъм (около 70% от те-
лесната маса на човека е вода-
та). Водата продължава въз-
действието върху организма 

на възрастните, както това 
прави майчиното мляко при 
новородените. Водата е из-
вор на живот и здраве.    Спо-
ред носителя на Нобелова на-
града по медицина – Алберт 
Сент-Джорджи, водата в жи-
вия организъм е структурна-
та  „матрица” на живота. От 
както свят светува (когато не са 
били открити електричеството, 
тока, парното и телефона) вода 
се е потребявала. Много жизне-
ни екстри могат да бъдат заме-
няни, но водата – не може да 
бъде заменяна с нищо!

 Пиенето на вода е 
най-неотложната 
потребност след 

дишането.
Никой по никакъв повод 

и в никакъв случай няма пра-
во да спира и лишава човека 
от водата, която се използ-
ва за питейно битови нужди! 
Това е текст от правно норма-
тивната уредба, с която има-
щите отношение към водата 
работят. 

В момент, когато ООН се об-
ръща към учените от света да 
открият начин и да предпри-
емат мерки за запазване запа-
сите от чиста вода и за спася-
ване екологичния баланс на 
земята, у нас КЕВР и поддър-
жащата я овластена бюрокра-
ция извършва грубо незачи-
тане над действащите правно-
нормативни актове и бавно, но 
неотстъпно привежда в дейст-
вие политиката на  геноцид над 
българския народ.

За голямо наше и на бъл-
гарския народ съжаление 
тази чудовищна практика 
на овластена бюрокрация не 
се осъжда, като недопустимо 
деяние нито от политически-
те сили, нито от Българската 
Академия на Науките (БАН). 
Мълчат  призваните да защи-
тават народа, мълчат и уче-
ните творящи наука уж  в 
името на живота. 

За всеки нормално ми-
слещ човек, обаче посегател-
ството на водата е  посегател-
ство върху човешкия живот. 

Дълбоко сме убедени, че във 

връзка с този антихуманен акт: 
би трябвало веднага да се 

самосезира Специализирана-
та прокуратура, защото „Посе-
гателството върху човешкия 
живот се наказва като най-
тежко престъпление.” – чл. 28 
от Конституцията на Репу-
блика България.

Водата няма цена. 
Никога в България не се е 

продавала вода за питейно-
битови нужди! Използването 
на водата не се осъществява 
чрез „услугата” доставка от В 
и К. „Използването на водата 

се осъществява чрез водносто-
пански системи, които включ-
ват съоръжения за отнемане, 
съхраняване, транспортира-
не, разпределение, отвеждане и 
пречистване на води, за използ-
ване на водната енергия и за-
щита от вредното въздейст-
вие на водите.” - чл. 5 отЗако-
на за водите (ЗВ). 

За да се достави  водата 
до потребителите се изграж-
дат водоснабдителни инста-
лации. Изграждат се съглас-
но глава Четвърта от Закона 
за устройството на територи-
ята (ЗУТ). Тези инсталации не 
се изграждат от   „В и К”. Ло-
гиката е, че който инвестира в 
изграждането, той събира так-
сата за доставка на вода! Ние, 
потребителите плащаме „так-
са вода”, за да се изплатят во-
доснабдителните и (ако има) 
канализационните инстала-
ции. Цената на инсталация-
та (при проектиране и при из-
граждане) се (образува) оп-
ределя  от положения труд 
и вложените материали при 
нейното изграждане. Така 
е определена дори цената на 
столовете на народните пред-
ставители в НС, както и бюра-
та на председателя и членовете 
на КЕВР.

Нека разгледаме пример с 

водоизточник, чийто дебит е, 
да кажем, 5 л/сек, а стойността 
на инсталацията, служеща за 
довеждане на водата в мрежата 
на населеното място е пример-
но 1 000 000 лв.: 

Тъй като водоснабдител-
ните инсталации се стро-
ят със срок за ползване най-
малко 50 години, това означ-
ва, че ще трябва да се изпла-
щат по 20 000 лв. за всяка 
една година. За да получим 
обаче каква сума ще се из-
плаща за един ден, разделяме 
20 000 на 365, колкото са дни-
те на годината и получаваме  

сумата 54,80 лв.
Същата инсталация, че един 

ден може да ни достави 432 ку-
бически метра вода.  Този обем 
се получава като пресметнем, 
че за 1 минута (60 секунди х 5 л/
сек) инсталацията ще пропус-
не 300 литра вода. А за 1 час 
(60 мин.х300 л.) това са 18 000 
л.= 18 куб.метра. За 24 часа 
(18х24=432) инсталацията ще 
пропусне 432 куб.метра. За да 
получим каква сума ще се из-
плаща за пропуснат през ин-
сталацията един кубически 
метър вода разделяме 54,80 
лв. на 432 кубика., и се по-
лучава по-малко от 0,13 лв. 
(това се отнася само за посоче-
ния пример!). Парите от так-
сата отиват за изплащане и 
за  възстановяване на инста-
лациите, това са т.нар. амор-
тизационни отчисления. 
Таксата се регулира, след като 
се вложат допълнителни сред-
ства при последвали проце-
си (примерно ремонти). След 
като се изплати инсталация-
та, амортизационните отчи-
сления продължават, но вече 
на стойност 50% от първона-
чално начисляваните.

Объщаме се към Главния 
прокурор на РБ да разпоре-
ди по компетентност провер-
ка къде са парите от над пет-

десет годишните амортиза-
ционни отчисления? Къде са 
парите на потребителите, съ-
бирани като „такса вода”, за 
да се възстановят средства-
та, внесени  от Държавата и 
Общината като инвестиции 
за изграждане на водоснаб-
дителните системи ? Къде са 
парите, с които трябваше да 
ремонтират и поддържат во-
доснабдителните и канали-
зационните системи? Защото 
МРР превърна „В и К” от об-
служваща структура в инка-
сатор? За да проведе това ме-
роприятие, (думата е рекет) 

за осъществяване на иконо-
мическата си политика МРР, 
респективно Правителство-
то използва.

„оръжието последно 
поколение”, наречено 

КЕВР. 
Комисията за енергийно 

регулиране (КЕР) е създадена 
(вероятно за да изнесе на паза-
ра енергетиката на РБ) с По-
становление на Министер-
ски съвет № 181 през 1999 г., 
по Закона за енергетиката 
и енергийната ефективност 
(отм.ДВ бр.18 от 5 март 2004 
г.). Този закон е отменен от 
приетия нов Закон за енер-
гетиката (ЗЕ), с изключение 
само на Глава тринадесета. В 
тази глава Комисията не фи-
гурира нито с име, нито с дей-
ност. Пред нас и подкрепили-
те ни с подписите си над 1200 
грамотни жители на община 
Твърдица, възниква следния 
въпрос: след като е отменен 
Закона, въз основа на който е 
създадена Комисията, тя 

има ли право на 
съществуване  и  

легитимна ли е нейната 
дейност след като е 

закрита?
Естествено, че такава 

няма. Фактически тя не е и 

съществувала.
 От 05.03.2004 до 02.04.2015 

г., когато членовете на КЕВР и 
нейния Председател са били 
избрани като Постоянна ко-
мисия от НС те не е съществу-
вала и КЕВР и нейния предсе-
дател са избрани  в грубо на-
рушение на чл. 79., ал. 1 (На-
родното събрание избира от 
своя състав постоянни и вре-
менни комисии) от Конститу-
цията на Република България 
и положили клетва по нейния 
чл. 76., ал. 2,  каквато клетва 
полагат Народните представи-
тели. Тази процедура е извър-

шена в сградата на Народното 
събрание, в същата зала, в ко-
ято  работят Народните пред-
ставители.

Какво е това – театър за 
наивното гражданство или  
измиване на ръцете на Пра-
вителството и Министерство 
на енергетиката преди ръкос-
тискането им с концесионе-
рите? КЕР>>ДКЕВР>>КЕВР 
бе конституиирана и се пре-
върна в Постоянна парла-
ментарна комисия от „народ-
ни представители”, които не 
са били включени в листите 
и  за които народът не е гла-
сувал. При това, заедно със 
съветниците им, около 200 
души! Реално в случая  грубо е 
нарушен и чл. 63 (Народното 
събрание се състои от 240 на-
родни представители) от Кон-
ституцията на РБ. 

Ние питаме: 
на основание на кое кон-

ституционно право броят на 
народните представители се 
увеличава с още девет? 

Членовете на Комисията 
нямат право да полагат клет-
ва, каквато полагат Народ-
ните представители по чл. 76 
(2), Президентът и Вицепре-
зидентът по чл. 96 и члено-
вете на Министерски съвет 
чл. 109 от Конституцията на 
Република България! Защо-
то съществуването и рангът 
на тази Комисия не са пред-
видени от Великото народно 
събрание и не са упоменати в 
Конституцията. 

Мястото на Комисията е 
на по-долния администрати-
вен етаж от етажа, на който 
се намира всяка една Дирек-
ция от което и да е министер-
ство, на което върши работа.  

Обобщение: 
Комисията е избрана в 

грубо  нарушение на чл. 63 и 
чл. 79 (1) от Конституцията 
на Република България;

Кощунство спрямо Кон-
ституцията е посягането на 
нейния чл. 76 алинея втора;

Дейността на Комисията 
във водния сектор е незакон-

на и не приемлива, защото 
е в противоречие с чл. 28. от 
Конституцията на Република 
България.   

Т. е. Комисията не е коститу-
циирана от Великото народно 
събрание, което я прави проти-
воконституционна структура.

За този акт г-н Президе-
нът на Република България, 
не само има право, но (според 
нас) е и задължен да сезира 
Конституционния съд на Ре-
публика България.

За тази дейност на Коми-
сията във водния сектор, е 
наложително да бъде свикан 
и Консултативния съвет по 
национална сигурност.

До сега Комисията се явя-
ва, като структура от Пара-
лелната държава, но върши 
дейност на три (пък може би 
и повече) министерства от 
структурите за управление 
на  държава – Министерство 
на енергетиката (МЕ), Ми-
нистерство на регионалното 
развитие (МРР) и Министер-
ство на околната среда и  во-
дите (МОСВ). Ако сега веро-

ятно е конституциирана като 
постоянна комисия към НС, 
коя държава представлява 
-  паралелната държава или 
официалната българска дър-
жава? 

За за може да бъде развеж-
дана КЕВР из „В и К” структу-
рите, на 24.03.2015 г., са били 
създадени асоциациите по В 
и К (АВ и К). С каква цел е било 
направено това не е трудно да 
се досетим. Нe е ясно обаче на 
какъв принцип? Отнасяме се 
с уважение към авторитета на 
професори и доценти, както и 
на придобилите докторат по 
специалностите си, но за ре-
алностите, които управляват 
живота ни, сме готови да по-
спорим.

Искаме да напомним, 
също: че водоснабдителните 
инсталации всъщност са са-
мостоятелно обособени сис-
теми. Те не са скачени съдо-
ве. Не са и електрически мре-
жи. Общото в тях е интере-
сът на печалбаря. Иззета е 
частната общинска собстве-
ност и частната собственост 

(ако има такава) на „В и К” 
структурите, преврърнали 
са я в публична, и са създа-
ли „АВ и К”.  Със своя чл. 140 
Конституцията на РБ опреде-
ля, че „общината има право на 
своя собственост …”, а с текста 
на чл.17, ал. 3 е категорична, че: 
„Частната собственост е не-
прикосновена”. 

Питаме: Как така частната 
общинска собственост и част-

ната собственост на „В и К” 
станаха публична държавна? 
И не е ли направено това, за 
да се асоциират ? В подкрепа 
на Конституцията, че община-
та има право на собственост 
се явява със своите членове 
14 и 51 и ЗМСМА.

Асоциацията е сдружение, 
при което членовете запаз-
ват своята автономност. Има-
щият автономия се подчинява 

само на онези норми, които 
сам си създава или най-малко-
то доброволно приема за раз-
умно обосновани. Но малките 
общини не могат да се възполз-
ват от това си право. На Общо-
то събрание на Асоциацията 
противозаконно  се  избира 
управител на всяко едно дру-
жество на „В и К”. Това проти-
воречи на чл. 2а, ал. втора о т 
Закона за водите. 

На 25.03.2019 г., мно-
го, предимно елек-
тронни издания, 
тиражираха статия 

отдавна прокълнатия от на-
рода, макар и вече  позабра-
вен бивш министър-пред-
седател на България Иван 
Костов. Ако написаното в нея 
беше от някакъв политолог или 
журналист, едва ли някой би й 
обърнал внимание. Но Иван 
Костов отдавна се е превърнал 
в символ на българското позор-
но и гибелно за страната и на-
рода близко минало –и това до-
бавено към явното желание на 
Бойко Борисов за реанимиране 
на СДС, се превръща в засилва-
ща се тенденция за окончател-
но ментално скъсване с Русия, 
което би довело до непредви-
дими последици за България. 
Разгледано по-конкретно това 
не е нищо друго освен подкре-
па за главната цел на САЩ в 
България : откъсването на Бъл-
гария от Русия и от руския свят 
окончетелно и завинаги. 

С реализирането на тази цел 
САЩ решава и типично геопо-
литически и цивилизационни 
проблеми, например, завърш-
ването на европейската част от 
проект „Анаконда” и оконча-
телното привързване на Балка-
ните към чуждите им и върж-
дебни западноевропейски цен-
ности – източник на всички 
балкански беди.

В самата статия Иван Кос-
тов използва подбрана тер-
минология с която назовава 
отношението на Русия към 
България : „хибридна или ди-

фузна война”, каквато Русия 
едностранно води срещу Бъл-
гария. Тази война „налага зави-
симост на партийни и държав-
ни институции като българ-
ската прокоратура, разследва-
щи органи или органи за борба с 
корупцията”.

„Според Костов български-
те власти са пасивни срещу 
руската хибридна агресия, и 
дори се опитват да сервилни-
чат пред Кремъл...Това поведе-
ние – твърди той- показва, че 
България не е лоялен съюзник 
на НАТО.”

„Тук няма място за съюз-
ническа дипломация и щадящ 
език. Трябва да се прекъсне не-
законното финансиране и ру-
ските проекти на наша тери-
тория !”

„Целта на Русия е дя се при-
чини разцепление вътре в Евро-
пейския съюз и НАТО” –заклю-
чава бившият мин. председател 
и символ на погрома и разруха-
та в България -  Иван Костов.

Като бивш държавник 
Иван Костов трябва да е наяс-
но със съвременната обстанов-
ка в света, с разположението на 
силите и с проектирането на 
всичко това в България.

На първо място, Русия е 
велика държава и има свои 
национални интереси и при-
оритети. Така е с всяка вели-
ка държава.

На второ място, по гео-
графски причини България 
се намира в зоната на руски-
те национли интереси и така 
ще бъде докато съществуват 
Русия и България.

На трето място между Ру-
сия и България съществуват 
ментални връзки от векове и 

тези връзки 
много труд-
но може да 
бъдат заб-
равени и 
изтрити. 
Пишещият 
тези редо-
ве винаги е 
разглеждал 
Русия като 
преродена 
България 
– те делят 
една и съща 
обща исто-
рия. Това е 
причината 
САЩ непре-
къснато да 
подържат в 
България ну-
согенна кри-
за. Това е 
пълна загу-
ба от човека 
на поняти-
ята от къде 
идва и на-
къде отива и 
какво тряб-
ва да прави в 
момента.

Във 
свръзката 
България – 
Русия пре-
обладават 
отношени-
ята, а това е 
нещо съвсем 
друго от на-
ционлните 

интереси и дори от цивилиза-
ционните връзки (език, култу-

ра, писменост, идеали и въжде-
ления). Същността на тези отно-
шения са най-ярко изразени в 
надпис върху скромния руски 
паметник в София : „Не нам, не 
нам, а имени твоему ! В царство-
вания Александра ІІ, императо-
ра всерусийкого, с  волею и любо-
вью освобождена Болгария!”, и 
този надпис не е дело на „мръс-
тите комунисти” и на «долно-
пробните русофили».

Зад този надпис стои Ис-
тория, история на тежки по-
ражения и на велики победи. 
Това беше отлично оценено от 
Доналд Туск председателя на ев-
ропейския съвет в речта му при 
откриването на българското ев-
ропредседателство на 12.01.2018 
г. : „На вас, българите, никой не 
ви е дал нищо даром ... Кой друг, 
ако не вие, потомците на Спар-
так,  наследниците на най-ста-
рата държава в Европа, вие, ко-
ито никога не сте губили бойно 
знаме в битка, кой друг би бил 
на висотата на важна и изклю-
чително трудна задача – подно-
вяването на европейската перс-
пектива”. Ще добавим и перс-
пективата на великия син на 
Франция генерал Шарл де Гол 
– Единна Европа от Атлантика 
до Урал!

Това е бъдещето на Бълга-
рия!

И 
на този фон притес-
ненията на Иван Кос-
тов приличат на опи-
тите на  „труженич-

ките с понижено чувство за 
социална отговорност” да ни 
учат на морал,любов, спра-
ведливост и съпричастност.

вода гаЗим, жадни ходим

мумията се оПитва да оживее

З
а да се избегне всичко това, Закона за 
водите изисква чрез своя Чл. 2а, ал. 
2 – Ръководството на дейностите, 
свързани с проучването, опазването 

и управлението на водите, експлоатацията 
на водностопанските системи, се извършва 
от лица с висше образование с придобита об-
разователно-квалификационна степен „ма-
гистър” по съответните специалности. Не-
допустимо е противозаконно  да се заемат 
длъжности в КЕВР, Асоциациите по „В И К” и 
управителите на „В и К” – дружествата. Изби-
рането им или политическото им назнача-
ване противоречи на закона.  

Председателите на Асоциациите по „В и 
К” са избрали и сключили договори с Опе-
ратор. Изискването е пператорът да бъде 
само един. Тук вече Конституцията възра-

зява със своя  чл.19 ал.2. На помощ на Кон-
ституцията идва и Законът за защита на кон-
куренцията, който също се прилага от Коми-
сия, която обаче и до сега мълчи. 

Разглеждайки длъжностната характеристика 
на институцията Областен управител не срещнах-
ме нещо  написано за А“В и К“.  Няма документи 
от които да е видно дали Областните управи-
тели като Председатели на Асоциации „В и К”  
приемат задълженията и поемат отговорно-
стите на кметовете и общинските съвети, изис-
кващи се от тях по Закона за водите. 

Разбирайки целта, на сключените догово-
ри между Асоциациите и „В и К“ оператори-
те за „поддържане, стопанисване и експлоата-
ция на водоснабдителните системи се уверява-
ме, че операторите ще правят услуги сами на 
себе си.

Една морално-политическа мумия,  
отново с хъс за фараонстване
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Петко Петков

Т
рета седмица общест-
веното внимание у нас 
е фокусирано, вмес-
то върху предстоящи-

те след два месеца избори за 
ЕП, върху скандала с имотните 
придобивки на министри, зам.
министри както и представи-
тели на съдебната власт на по-
литици от управляващата пар-
тия ГЕРБ. 

Признавайки пълната не-
моралност на своите постъп-
ки, две „новодомки“ от сграда-
та „Летера“, обявен за „Сграда 
на 2017 г.“(намиращ се на ули-
ца „Латинка“ в ж.к. „Изток“), 
подадоха оставки. Това бяха 
министърът на правосъди-
ето Цецка Цачева и замест-
ник министърът на спорта 
Ваня Колева. Последната е и 
кума на заместник председа-
теля и председател на ПГ на 
ГЕРБ Цветан Цветанов. Един 
вид, пред дивото, сиреч вре-
менно заеманите от тях ми-
нистерски постове, предпоче-
тоха питомното- придобитите 
„законно“, макар и неморал-
но луксозни жилища. И две-
те направиха този „морален 
жест“ след разговор с преми-
ера Бойко Борисов. След това 
подаде оставка и заместник 
министърът на енергетиката 
Красимир Първанов. После-
ден (засега) „хвърли кърпа-
та“ Цветан Цветанов, завър-
нал се от САЩ.

Цачева каза още, че не е 
знаела, че в същия блок си е 
купил апартамент и Цветан 
Цветанов. Действително ли 
изписаният върху фасада-
та на блока библейски псалм 
90/91 пази обитателите от не-
здраво любопитство, както е 
смятал Цветанов според ар-
хитект Мария Мирянова, съ-

собственичка със съпруга 
си Пламен на строителната 
фирма „Артекс“? Не съвсем, 
след като не остана софиянец, 
който да не е научил за тази да-
лавера, ако не на века, то поне 
на десетилетието Герберско! 
По повод на декларацията на 
Цачева, че иска компетентните 
органи да я проверят, проф. В. 
Минеков каза: „Все едно аз да 

питам баба си, дали съм умен 
и красив!“. Преди него прези-
дентът Радев също отбеляза, 
че не вярва контролираната 
от влатта  КП КОНПИ да  изка-

ра виновника за беззъбия за-
кон, внесен в парламента от са-
мия председател на ПГ на ГЕРБ. 
Прав е, понеже и Цветанов не 
вярва да го изкарат виновен, 
щом пита нахалните журна-
листи: „А законно ли е?“. Оче-
видно някои се ръководят 
от принципа, че моралът е за 
онези, които не могат да го 
заобиколят. И, че политиката 

има толкова малко отношение 
към етиката, колкото астроно-
мията и геометрията. Тя прос-
то е продължение на търговия-
та с други средства.

Но и оправданието на хва-
натите в небрано лозе гербад-
жии, че деянията им са закон-
ни, буди много сериозни съм-
нения. Защото става ясно, че 
Цветанов първо е изпратил 
сигнал до Столична голяма 
община фирмата „Артекс“ 
да бъде проверена. Поводът 
очевидно е бил този, че по-
лученото от нея разрешение 
за строеж на небостъргач е 
изтекло, без в установения 
петгодишен срок строител-
ството да е започнало. Ка-
къвто и да е бил резултатът 
от проверката, ако изобщо е 
имало такава, депутатът от 
ГЕРБ Александър Ненков е 
внесъл в НС предложение 

за изменение в Закона за 
устройство на територия-
та (ЗУТ), което дава възмож-
ност срокът на разрешение-
то за строеж на фирма „Ар-

текс“ да бъде удължен с още 
пет годи. През януари 2017 г. 
промяната е приета и въпре-
ки уверението на Ненков, че 
законът няма ретроактивна 
сила,, а по-късно фирмата се 
отблагодарява на Цветанов 
и Компания с апартаменти, 
продадени на неколкократно 
по-ниска от пазарната цена. 
При това „Артекс“ приема в 
замяна два стари апартамен-
та на улица „Елемаг“ срещу 
нов 315 кв. метра апартамент, 
с отделен гараж и персона-
лен асансьор. Същия ден те са 
продадени „случайно“ на Си-
меон Велков, бивш IT- спе-
циалист в предизборния щаб 
на ГЕРБ. Преди две години 

г-н Велков, пак (не)случай-
но, постъпва на добре плате-
на работа в РВД. Там, където 
„случайно“ работи и съпру-
гът на г-жа Цецка Цачева. 

При толкова „случайности“ 
човек започва да си мисли, 
че през тях си е пробила път 
някаква „историческа“ не-
обходимост. 

След като на фирма „Ар-
текс“ са били показани и тоя-
гата, и морковът не е чудно, че 
тя е кандисала да продаде на 
загуба няколко апартамента 
в „Летера“, за да спаси по-го-
лямата далавера – строител-
ството на 34-етажен небос-
търгач „Златен век“ в ж.к. „Ло-
зенец“. Целта оправдава сред-
ствата. Нотариалните актове 
на знатните новодомци по-
казват, че апартаментите им 
са придобити на цена, не-
мислима за простосмъртните 
граждани, които плащат по-
вече за далеч по-малки жили-
ща в този „квартал на бога-
тите“. Следователно фискът е 
бил ощетен двустранно:  и от 
страна на строителната фир-
ма, и от страна на купувачи-
те. Спестени са били данъци, 
както и такси за вписване на 
закупените жилища. Според 
медийни публикации, на фир-
мата са били опростени и 20 
млн.лв. ДДС. Ако рекетът спря-
мо „Артекс“ не може да бъде 
доказан, докато собственици-
те на фирмата не признаят, че 
са били изнудвани, ощетяване-
то на фиска е безспорно. Спо-
ред архитекта на София Здрав-
ко Здравков, върху него е бил 
упражнен огромен натиск от 
строителния бранш с цел из-
даване на разрешителни за 
строеж.  Получавал есемеси 
за натиск и от семейство Ми-
рянови, собственици на фир-
мата „Артекс“. За натиск от 
страна на управляващите не 
говори - той се подразбира.

Кръгът от злоупотреби с 
власт почти се затвори. Той запо-
чна с представител на законода-
телната власт председателят на 
ПГ на ГЕРБ продължи с трима 
участника от изпълнителната 
власт (Цецка Цачева, Ваня Ко-
лева и Красимир Първанов), и 

завърши с члена на ВСС Герга-
на Мутафова, тоест с предста-
вител на съдебната власт. Отдел-
но беше установено и, че пред-
седателят на „Антикорупция“ 
Пламен Георгиев е пропуснал 
да декларира пред Сметната 
палата притежаваната от него 
тераса от 186 квадратни метра. 
И той е закупил апартамент от 
„Артекс“ на цена два пъти по-
ниска от данъчната оценка. 

Държавният департамент 
на САЩ не е сбъркал, кога-
то в ежегодния си доклад за 
България отбелязва, че ко-
рупцията е по всичките ета-
жи на властта. На ход е пре-
миерът Борисов, на когото 
предстоеше да води сериозен 
разговор с втория човек в уп-
равляващата партия. Докато 
тук валяха оставки, социал-
ните мрежи с оптимистични 
новини от визитата на Цве-
танов в Америка. авърнал се 
от САЩ миналата сряда, той 
отиде да се види с Борисов, 
след което се върна в НС за 
да изнесе едночасов моно-
лог пред репортерите в стил 
„Палачи дете, баща ти е не-
винен!“ Оплака се от „добре 
планираното мероприятие“, 
което било насочено срещу 
него и единството на пар-
тия ГЕРБ в навечерието на 
европейските избори. Пох-
вали се, че е спрял хората, 
тръгнали да го посрещат на 
летище София; както и, че е 
имало вариант той да огла-
ви евро листата на партия-
та. Ужас! Декларира преда-
ност към лидера Борисов и 
готовност с нова енергия да 
продължи да работи за ГЕРБ 
като заместник председа-
тел и шеф на предизборния 
щаб. Г-н Цветанов деклари-
ра, че ГЕРБ за него била ка-
уза, в което не се и съмнява-
ме. Накрая, заобикаляйки 
всички въпроси, свързани 
с новия апартамент, обя-
ви, че поради напредналото 
време, ще подаде оставка в 

четвъртък. 
Дали някога обаче ще на-

учим с каква „зестра“ се е за-
върнал от Америка? И, кога и 
за него Борисов ще светне ис-
тински „синята лампа“? Или 
ще го оправдае с имуществе-
ното благополучие на „кому-
нистите“, както направи на 
нарочна пресконференция 
на 28 март. 

Впрочем, с тези препрат-
ки към „комунистите“, Бо-
рисов изпада в противоре-
чие със собственото си кому-
нистическо минало.  Защото 
баща му и единият от дядо-
вците му са били комунисти, 
а той самият е бил член на 
БКП, предпочел партийната 
членска книжка пред депар-
тизацията на МВР. Но и да не 
беше член на БКП, нали ос-
нова ПП ГЕРБ като морална 
алтернатива на предишните 
управляващи? А пък, ако съ-
дим по случая с апартаментите, 
всичко е било СДС: „Стани да 
седна!“ Не случайно от всички 
десни партии на „традици-
онната“ десница, ГЕРБ отдели 
две места в евро листата си само 

за СДС на Румен Христов. Но, 
нито Борисов, нито Христов, 
нито „Джоузеф“ (Жозеф) Дол, 
лидерът на ЕНП, предполага-
ха колко голямо е отвращение-
то към ГЕРБ на част от бивши-
те им коалиционни партньори 
от „Реформаторския блок“, на-
рекли се вече „Демократична 
България“. Това застави единия 
от удостоените да влязат в лис-
тата на „обединените“ десни, 
Владимир Кисьов, да се отка-
же от съмнителната чест. Чу 
се че щял да го замени фал-
шивият земеделец Николай 
Ненчев, бивш министър на 
отбраната във второто пра-
вителство на Борисов. Но но-
вината бе ден до пладне. Го-
лемият Ал пак се добра до ко-
кала. И пак гаф! Побърза да 
заяви, че горещо поддържа 
пакета Макрон. Конфуз! На-
празно Борисов пише писма 
и след като Ал. Йорданов из-
разява истинската позиция 
на Герб? Пълна капитулация 
пред пакета Макрон и язък 
за надеждите на българските 
превозвачи.

Между впрочем, „Апар-

тамент гейт“ ще продължа-
ва да разкрива срамните тай-
ни на властта. Оказа се, че на 
28.09.2018 г. и заместник ми-
нистърът на енергетиката 
Красимир Първанов, бивш 
шеф на НЕК,  е купил от фир-
ма „Артекс“ скандално ев-
тин апартамент: 150 кв.м. 
с два гаража от 50 кв.м. на 
обща стойност 240 хил.лв. 
Тоест, по 616 лв.на квадра-
тен метър.  Неговото жили-
ще се намира на няколко пре-
ки от сградата, в която са се 
устроили високопосатвените 
новодомци. Очевидно приме-
рът им е заразителен, защото 
сред купувачите на апарта-
менти на далавера от фирма 
„Артекс“ фигурират членът 
на ВСС Гергана Мутафо-
ва, ексшефът на КРС Весе-
лин Божков и съпругата на 
председателя на ВКС Лозан 
Панов, Жулиета, Елисавета. 
Същият Лозан Панов, ко-
гото Цветанов каза, че ува-
жава, въпреки несъгласие-
то на „присъдружната“ на 
ГЕРБ журналистка Илияна 
Беновска.

БЪлГаРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ БЪлГаРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ОМБУДСМАН,

М
олим след като се запознаете с написаното от нас до Вас предложение, 
след като проверите за съответствието между изнесеното от нас и визи-
раните правни норми, след като направите необходимия Ви анализ, да 
използвате правомощията си и да предприемете действия, които да до-

принесат до:
1.Свикване при Президента на Консултативния съвет за национална сигурност.
2.Сезиране на Конституционния съд на Република България.
3. Изваждане на КЕВР от НС като постоянна комисия към него и прекратя-

ване досегашното й влияние върху обществено-икономическия живот в Репу-
блика България. 

4. Да бъдат заличени всички свързани с нейната дейност и значимост вмък-
вания или допълнения към и във действащия в РБ правно-нормативен акт. 
Анулиране досегашните дейност и решения на Комисията поне по отношение 
на водния сектор, включително и тези за повишаване цената на водата през 
настоящата кампания.

5. Неприлагане във водния сектор на правни норми, касаещи енергетиката.
6. Преминаване на районните клонове на „В и К“ операторите като групи 

към съответните общини, за да може кметовете пълноценно и отговорно да 

си изпълняват задълженията  в тази насока, а „В и К” дружествата да бъдат за-
крити. Таксата вода да се влива в сметките на общините, защото те, а не „В и К“ 
операторите са били и са инвеститор.

7. Да се инициира и проведе широко обществено обсъждане цялостната 
дейност във водния сектор на КЕВР, АВиК и „ВиК” операторите за да се изяснят 
понятията „Бизнес планове”, „Водоснабдителни и канализационни услуги” и Кой и 
Как ги оценява. 

Тези предложения се правят от:
1.инж. Христо Стоянов Великов 
2. Адв. Светозар Господинов Господинов
3.Мариана Димитрова Леонова 
4. Инж. Ваня Дечкова Колева
5.Елена Атанасова Георгиева-икономист
6.Кольо Желев Кадирев-икономист
7.Димитър Димитров Узунов- педагог
8.Петко Стефанов Таранжиев-бизнесмен
Редакцията на в. „Нова Зора“ се присъденява към инициаторите на това 

писмо-изследване по този важен за гражданите на Република България про-
блем.

Призоваваме нашите читатели, които споделят изнесеното, да подкрепят 
авторите на това открито писмо в една всенародна подписка под наслов: „Вода 
газим, жадни ходим“, на нашия адрес: София 100, ул. Пиротска 3, за редакцията 
на в. „Нова Зора“. 

Получател Минчо Мънчев Минчев- главен редактор.

ОТНОСНО:  Отвореното писмо  на Обществената академия за 
наука, образование и култура /ОАНОК/ до Президента, Министър 
председателя , Председателя на народното събрание, медиите и 

българската общественост.

У
правителният съвет на Интелектуален  кръг „Зора” се запозна обстой-
но със съдържанието на Отвореното писмо на академията, в което се 
изразява безпокойство за състоянието на  образователната ни система 
и мрачните перспективи, които се очертават, ако не се вземат спешни 

мерки за  преустановяване на  гибелните процеси, които протичат в тази  из-
ключително важна сфера на обществените отношения. Направените оценки са 
резултат на задълбочен анализ на промените през изминалия 30 годишен пери-
од  от т.н. „демократичен преход”, който нанесе непоправими вреди във всички 
сфери на  обществено-политическия и икономическия живот на страната. 

Като сдружение в което членуват интелектуалци от различните сфери на 
науката, образованието и културата, ние горещо подкрепяме предлаганите 
мерки в Отвореното писмо и считаме, че те не търпят никакво  отлагане, за-
щото всеки загубен, ден, месец и година ще задълбочават пропастта между 
нуждата от качествено образование и неговото сегашно състояние. Затова 
е необходимо да се преустанови драстичното вмешателство на чуждоземни 
неправителствени организации, фондации и пр. в стратегията и тактиката 
за българското образование, както и за  използване на българските учебни 
заведения като ловно поле за мозъци от  чуждестранните  средни и висши 
училища и компании.

 УС НА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КРЪГ „ЗОРА”

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Минчо М. Минчев 

ПриЗемяване, ПриЗемяване...
„Место здраво намери си, 
от високото пази се.
Да не падаш ако искаш, 
дупето ти 
да е до земята близко“

(Азис Несин, „Пътепис“)

СТАНОВИЩЕ
На УпРаВИТЕлНИЯ СЪВЕТ На ИНТЕлЕКТУалЕН КРЪГ”ЗОРа”

На 28 март Цветан Цветанов подаде ос-
тавка от поста заместник председател 
на ПГ на ГЕРБ и напусна депутатско-
то кресло. На мястото му в парламен-

та ще влезе 27 годишният състезател по мото-
крос Георги Недев, от четири години областен 
координатор на младежката организация на 
ГЕРБ и общински съветник във Велико Търно-
во. На парламентарните избори той беше из-
бран, благодарение на преференциалното гла-
суване и феномена 11/11. Между впрочем, Не-
дев получи 2861 гласа, със 181 гласа повече от 
водача на листата Цветан Цветанов. Подавай-
ки оставка от НС, Цветанов се присъедини към 
Цецка Цачева, Ваня Колева и Красимир Първа-
нов и също като тях запази новия си евтин, но 
луксозен апартамент.. По-добре врабче в шепа-
та, отколкото жерав в небето..Вместо псалми 
от Библията, строителите от „Артекс“ щяха да 
постъпят по-мъдро, ако на фасадата на „Лете-
ра“ бяха изписали Десетте Божи заповеди. Осо-
бено тези от тях, които забраняват лъжесвиде-
телстването и обирането на ближния.

На 26 март Красимир Първанов подаде ос-
тавка от поста заместник министър на енер-
гетиката. И той като Цецка Цачева и Ваня 
Колева предпочете апартамента пред минис-
терското кресло. По-добре врабче в шепата, 
отколкото жерав в небето..

„Авантата е чиста печалба“, гласи една 
улична мъдрост. Само че, колкото по-високо 
се изкатери маймуната на някое дърво, толкова 
по-отдалеч се вижда голият задник. Същото е 
с хората, изкатерили се по властовата стълби-
ца, благодарение на смутни обстоятелства и на 
своите, неподплатени с качества, властови ам-
биции. Обаче Господ, или съдбата, си знаят ра-
ботата и въздават всекиму заслуженото. „Мгно-
вения раздают кому позор, кому бесславие, а 
кому бессмертие“, се пееше във филма „17 мига 
от пролетта“…. Мнозина твърдят, че лидерът 
на ГЕРБ е принципен и последователен. Близ-
ките дни ще покажат това. А той вече опове-
сти, че новият председател на ПГ на ГЕРБ ще 
бъде Д. Дариткова. Кралят е мъртъв, да жи-
вее кралят!
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ДЕНЯ НА ТРАКИЯ с поднася-
нето на венци и цветя пред  
паметниците, посветени на 
одринските герои, участни-
ците в Балканските войни и  
тракийските бежанци-мъче-
ници. Провеждат се  научни, 
концертни и други художест-
вени и обществени прояви. 

Особено тържествено е 
честването му в столицата, 
пред Паметника на Одрин-
ската епопея в парка при 
православния храм „Св. Ни-
колай Софийски”, организи-
рано от СТДБ, Столична об-
щина и СОСРЗ.  

Паметникът, с автор Тома 
Делирадев, е издигнат в чест 
на загиналите чинове от бив-
шия 58-ми пехотен Одрин-
ски полк през Балканската 
война. Открит е на 3 октом-
ври 1932 г. от тогавашния во-
енен министър генерал Алек-
сандър Кисьов, в присъстви-
ето на много официални и не-
официални лица начело със 
Софийския митрополит Сте-

фан, председателя на Народ-
ното събрание Ал. Малинов, 
дружествата на запасните 

офицери и подофицери, дру-
жество „Одрин", родолюбиви 
организации и др. Стъпилият 

върху 12-метров пиедестал 
опълченец в  шинел и бойно 
снаряжение напомня на пото-

мците за подвига на българ-
ските бойци при Одрин през 
март 1913 г.

Поклон пред паметта на 
българските воини, които с 
воля, смело сърце, победен 
дух и жертвоготовност сът-
вориха ОДРИНСКАТА ЕПО-
ПЕЯ!

Поклон пред паметта на 
тракийци, които с цената на 
разорените си домове и без-
кръстните гробове на своите 
най-близки платиха чужди 
политически грехове!

Подвигът и саможертва-
та на нашите предци, бойна-
та слава на българската ар-
мия и героичната история на 
тракийските българи, триум-
фът и мъката на национал-
ния идеал, символизирани 
от датата 26 МАРТ – ОДРИН-
СКАТА ЕПОПЕЯ И ДЕНЯТ НА 
ТРАКИЯ – ще живеят вечно 
в националната памет, само 
ако ги помним, тачим и се 
вдъхновяваме от тях.

Ваня Стоянова

ИСТОРИЯТа КаТО СВИДЕТЕлИСТОРИЯТа КаТО СВИДЕТЕл

Военноисторическа-
та наука категорич-
но е установила, че 
Източна Тракия е 

един от трите театъра на во-
енни действия, на които най-
често се е решавала съдбата 
на Европа. И наистина, дори 
само бегъл поглед върху исто-
рическия атлас ще ни убеди, 
че освен познатите битки от 
древността, там са изписани 
и най-славните страници на 
българската военна история 
– от хан Крум, цар Симеон 
Велики, Калоян и Иван Асен 
ІІ до първите отчаяни опити 
да бъде спряна османската 
инвазия на Балканите. На два 
пъти през ХІХ век – през 1828 
г. и през 1878 г. – руските вой-
ски превземат Одрин. Над 
всички тези битки обаче недос-
тижимо се извисяват българ-
ските победи в Балканската 
война – и по числеността на 
противостоящите сили, и по 
поразяващата мощ на оръ-
жията, и по мащаба на воен-
ните действия, и по истори-
ческите последици на вой-
ната. Сред тях ОДРИНСКАТА 
ЕПОПЕЯ е 

върхът на върховете! 
За шест месеца от октом-

ври 1912 г. до март 1913 г. 
светът става свидетел на най-
грандиозната дотогава кон-
центрация и динамика на во-
енна сила и бойна мощ. На 
5 октомври 1912 г., на едно 
пространство, разположено 
симетрично около 50-кило-
метровата ос, колкото при-
близително е разстоянието 
между Одрин и Лозенград, т. 
е. в сърцето на Източна Тра-
кия, се изливат една срещу дру-
га две могъщи човешки вълни, 
заредени със стомана, барут и 
ярост. В срещните боеве на 9 
и 10 октомври при Гечкенли, 
Селиолу, Ескиполос, Петра 
и Ериклер смелото българ-
ско сърце надделява, волята 
на противника е пречупена 
и Източната турска армия се 
отдръпва като попарена, из-
оставяйки Лозенградската 
крепост без бой. В петднев-
ните кръвопролитни боеве при 
Люлебургас и Бунархисар на 
15–19 октомври български-
ят боен дух повторно и още 
по-категорично триумфи-
ра. Атаката при Чаталджа на 
4 ноември 1912 г. не постига 
очаквания резултат, а само 
отлага финала на грандиоз-
ната военна драма.

Всъщност генерал-лейте-
нант Никола Иванов, коман-
дир на Втора българска ар-
мия, която действа срещу 
Одрин, още от самото нача-

ло на войната настоява пред 
Главната квартира да получи 
заповед за атака. Той е твър-
до убеден, че Одринската кре-
пост, чийто гарнизон набро-
ява около 60 000 души, може 
да бъде превзета с откри-
та сила. Едва през декември 
1912 г. Щабът на действаща-
та армия взема съдбоносното 
решение. Според оперативния 
план обсадата е разделена на 
четири сектора. Най-важна-
та роля е отредена на Източ-
ния сектор под командата на 
генерал-майор Георги Вазов. 
Пристигат и нови попълнения, 
сред които и две сръбски диви-
зии. Числеността на обсадни-
те войски достига над 120 000 
българи и около 40 000 сърби. 
Атаката на Одринската 

крепост 
започва на 11 март 1913 

г. със съкрушителна артиле-
рийска подготовка. Съпроти-
вата на противника е окон-
чателно сломена с изненад-
ваща нощна атака. В ранни-
те часове на 13 март първи 
падат фортовете Айджиолу 
и Айваз баба на Източния 
сектор, превзети от 10-и пех. 
Родопски и 23-и пех. Шип-
ченски полк. След тях бързо са 
овладени останалите укрепени 
пунктове и така датата 13 март 
1913 г. (26 март по нов стил) се 
превръща в най-славната стра-
ница от българската военна ис-
тория.

ОДРИНСКАТА ЕПОПЕЯ не 

е само славна военна победа. 
Тя е триумф преди всичко на 
българския национален дух, 
въплътен в бойците и коман-
дирите по бойните полета на 
Тракия. Затова когато в края на 
март 1913 г., при посещението 
на една високопоставена деле-
гация от София в освободения 
Одрин, запитали генерал Геор-
ги Вазов, началникът на Източ-
ния сектор, който оперативно 
подготвя победния щурм, кому 
в крайна сметка се пада заслу-
гата за Одринската епопея – на 
гения на висшите началници 
или на смелостта и жертвого-
товността на войниците, той 
простичко отговорил:

„ – У нас беше само команд-
ването. Всичко останало е тя-
хно“.

Радостта от победата е 
кратка. През юли 1913 г., на-
рушавайки Лондонския дого-
вор, османските войски и ба-
шибозук навлизат в Източна 
Тракия и избиват, ограбват и 
прогонват насилствено бъл-
гарското население оттам. 
През ранната есен на 1913 г. 
съдбата им споделят и бълга-
рите в Западна Тракия. 

Тези славни и трагични 
събития залягат 

дълбоко в националната 
памет. 

В преживените битки, по-
беди и страдания се ражда и 
девизът на тракийци: "Не за-
бравяйте, но не отмъщавай-
те"!  Намерили подслон в Бъл-

гария, стотиците хиляди  бе-
жанци и техните потомци 
съхраняват и днес спомена за 
геноцида, мъката по своя ба-
щин край и родов корен, но 
и благодарността към онези, 

които дават живота си в име-
то на свободата. 

В памет на героичния ден 
на победата при Одрин и из-
бавлението, макар и кратко, 
създаденото през 1914 г. в 
София бежанско дружество 
„Одринска Тракия“ приема 
за свой празник „13/26 март 
– Денят на превземането на 
Одринската крепост от бъл-
гарската войска“. Той става и 
празник на Тракийската ор-
ганизация в България.

Денят на тази знамена-
телна победа влиза в българ-
ския културно-исторически 
календар като  ДЕН НА ТРА-
КИЯ. На този ден се чества 
подвигът на българските во-
ини, паднали край Одрин и 
из тракийските полета и се 
почита паметта на хиляди-
те българи - тракийски бе-
жанци, намерили спасение в 
майката-родина. 

От 20-те години на ХХ век 
тракийските дружества, ар-
мията, църквата и българ-
ската културна обществе-
ност честват Деня на победа-
та край Одрин. От 2006 г. този 
ден е признат официално и от 
българското правителство. 

Съюзът на тракийските 
дружества в България и Тра-
кийският научен институт 
организират ежегодно в ця-
лата страна отбелязването на 

„По на юг, в един дол има-
ше трупове на около 100 
души жени и деца; там има-
ше малки деца, хващани за 
крака и умъртвени, като са 
били удряни о земята. Други, 
съвсем малки, още в повои, 
и връз тях турени тежки 
камъне та така затисна-
ти са умрели. После по Та-
хтаджик-балкан намерих-
ме измрели деца, хвърлени 
по пътя при Курбалъка, при 
сборното място, деца в пе-
лени, хвърлени, умрели. По-
насам имаше едно новороде-
но и оставено голичко.“

Така проф. д-р Любо-
мир Милетич описва 
една от най-големи-
те трагедии в българ-

ската история в своята книга 
„Разорението на тракийски-
те българи през 1913 г.“ От-
давна тракийският геноцид е 
признат за първия в истори-
ята на XX век. Той бележи на-
чалото на един феномен, кой-
то в следващите десетилетия 
ще се превърне в най-големия 
световен проблем, причини-
те за които и до днес са неяс-
ни.

През 1913 година в селото 
Булгаркьой (населено с бъл-
гари) няма нито една тур-
ска къща. Населяват го око-
ло 2000 души, българи, чие-
то единствено желание е до-
мът им да бъде на българска 
земя. Населението живее бога-
то и щастливо до 2 юли, кога-

то в селото влизат 120 турски 
кавалеристи. Те събират оръ-
жието и реквизирания дребен 
и едър рогат добитък, прибли-
зително около 25 000-30 000 
глави, и задължават селяните 
да изхранват войниците в про-
дължение на пет дни.

На 7 юли турският начал-
ник заповядва в края на село-
то, край Байдановия мост, да 
се събере цялото мъжко на-
селение, за да им държи реч. 
Явяват се около 350 мъже. Но 
вместо реч е дадена заповед да 
се съберат накуп. Със залп от 
заградилите ги турски войни-
ци хората са покосени. Само 
8 души успяват да се спасят, 

а жените и децата с писъци 
напускат селото. Всички за-
стигнати са обезчестявани и 
убивани. В следващите два 
дни цялото село е унищоже-
но. Останали са живи около 
900 души, от които само 60 
мъже. Младите жени и девойки 
са пръснати по турските села и 
потурчени. Така „българското 
село” (Булгаркьой) е обезбъл-
гарено и заличено.

Унищожаването на бъл-
гарски селища продължава 
с настъпването на турската 
войска в Дедеагач (Алексан-
друполис) на 19 септември 
1913 година. Още с влизане-
то в града башибозукът пре-

дупреждава българското на-
селение да напусне града 
и да се отправи към Бълга-
рия. Четири дни по-късно 
той започва да бие и убива 
народа в посока към Мари-
ца и Фере (Трапезница). Оче-
видецът Мавер Калоянов каз-
ва за събитието следното:

КОГАТО НА 23 СЕПТЕМ-
ВРИ ТУРЦИТЕ  ПОДБРА-
ХА НАРОДА С БОЙ СЕ ВДИ-
ГНА  ТА КЪВ СЪРЦЕРАЗ-
ДИРАТЕЛЕН ВИК НА МНО-
ГОХИЛЯДНИЯ НАРОД, ЧЕ 
ЦЯЛ ДЕДЕАГАЧ ПОТРЕПЕ-
РИ. ЦЕЛИЯТ ГРАД СТАНА 
НА КРАК! КАМЪК ДА БЕШЕ 
ЧОВЕК, НЕ МОЖЕШЕ ДА НЕ 

ПРОПЛАЧЕ…
Мълвата за това кръво-

пролитие достига бързо до 
войводите Димитър Маджа-
ров и Руси Славов в плани-
ната. При тях са въоръжени-
те мъже от селата, които не са 
предали пушките си и са гото-
ви да се бият с многобройната 
турска армия. Четниците на 
двамата войводи и въоръже-
ните мъже от селата пресичат 
образувалата се бежанска ко-
лона още същия ден близо до 
гр. Фере. На един километър 
преди селището те  нападат ба-
шибозука.

Докато трае боят, местното 
население се насочва към плани-
ната, оставяйки всичко, което не 
е може да се носи на ръце. В сра-
жението загиват много мъже 
и от двете страни. Но тъй като 
българските четници предва-
рително избират позициите, 
падналите турци са по-много-
бройни. В престрелката е убит и 
ко мандирът им, след което те се 
разбягват панически. Истинска 
трагедия обаче сполетява бе-
жанския поток. Войводите да-
ват указание той да се отправи 
наляво към планините над До-
ганхисар и Сачанли. Една част 
обаче в голямата паника се от-
клонява към Марица. Изби-
тите са стотици. Жените, заед-
но със своите невръстни деца, 
се хвърлят в мътните води на 
реката, които потичат в алено 
червен цвят .

На стр. 8

денят на траКия раЗорението на траКийсКите българи 
– Първият геноцид на XX веК26 МаРТ

Мемориал „Илиева нива“

26.03.2019г. Ден на Тракия пред паметника на Одринската епопея, автор Тома Делирадев.
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От стр. 7

От битката при Фере 
бежанската колона, 
дълга и разпръсната 
нашироко, се отпра-

вя към високите родопски 
хребети. Ужасени от сражени-
ето, изтощени от умората по 
пътя, гладни и жадни, отчаяни-
те българи спират за почивка 
в Армаганската долина на 25 
септември. Там те са напад-
нати от 200 войници, които 
са на път да подпалят неуни-
щожените все още български 
села в околността. Започва 
истинска сеч. Насядалото на-
селение се разбягва, но стотици 
старци, жени и деца попадат 
под кървавия ятаган. За тази 
трагедия по-късно проф. Лю-
бомир Милетич пише:

„ТОВА, КОЕТО СЛЕД 9 МЕ-
СЕЦА ЗАВАРИХМЕ В АРМА-
ГАН БЕШЕ ДОСТАТЪЧНО, ЗА 
ДА СЕ УСТАНОВИ БЕЗ ВСЯ-
КАКВО СЪМНЕНИЕ, ЧЕ ТУК 
НАИСТИНА Е ИМАЛО ЧО-
ВЕШКА КАСАПНИЦА!“

В народната памет място-
то остава с названието „доли-
ната на смъртта”. Събралият 
се народ на поляните Курбалак 
след клането в Армаганската 
долина се разделя на три ос-
новни групи. Първата, със-
тавена от 42 жени и деца, се 
втурва да бяга наляво в посо-
ка Арда. Видимо те са пленени 
от фанатици турци и помаци. 
Държани са скрити по околни-
те села повече от три месеца. И 
до днес не е известно какво е 
правено с тези беззащитни 
същества толкова дълго вре-
ме. Намерени са едва в сре-
дата на февруари (б.р. 1914г.) 
избити, изклани и хвърле-
ни в една непроходима урва 
близо до Крумовград. Устано-
вено е, че са унищожени месец 
по-рано, т.е. в средата на януа-
ри.

Втората група е заловена 
от турските войници и е во-
дена от село на село. Накрая 
е захвърлена в Ивайловград, 
след като е обрана до послед-
ния грош и изнасилвана всяка 
нощ.

Третата основна група от 
бежанската колона преми-
нава шапканата и азмаците 
над село Сачанли и се насоч-
ва към Коджаяле. През родоп-
ските върхари и поляни между 
Крумовград и Ивайловград 
стига до Илиева нива. Там 
жестоко са избити над 200 
пеленачета и техните май-
ки. Спасилите се по чудо про-
дължават пътя в мъки и стигат 

до брега на река Арда, къде-
то днес е град Маджарово, а 
тогава се е намирала грани-
цата между България и Тур-
ция, която за тях е била гра-
ницата на спасението. Керва-
нът на тракийското население 
се охранява от двете страни и 
отзад от четници на войводи-
те Димитър Маджаров и Руси 
Славов. Но те непрекъснато 
са преследвани от животин-
ски озверили турци. Непре-
къснати са сраженията. Тежки-
ят балкански път по барчини и 
падини става непосилен особе-
но за майките, чиито мъже са 
избити и носят рожбите си 
на ръце. Заплашени да бъдат 
настигнати и насечени, те изо-
ставят много деца – плачещи 
и беззащитни.

Кървавият път на тракий-
ските мъченици приключва на 
4 октомври с преминаването 
на р. Арда при село Ятаджик. 
Но и тук пред прага на Бъл-
гария злощастният план на 
Турция не спира до разорява-

не и унижение на тракийски-
те българи. Турците устрой-
ват засада на движещата се ко-
лона и ненадейно връхлитат 
върху народа с мечове и кур-
шуми. Започва кървава битка 
между многобройния освире-
пял враг и малобройните бъл-
гарски четници. Останалите 
живи бягат към Арда, в чии-
то буйни води потъват много 
жени и деца. Бреговете са по-
крити с  трупове на обезгла-
вени старци и деца с избоде-
ни очи. Водите потичат в ален 
цвят. Тръгналите от бреговете 
на Бяло море българи по пътя 
към Стара България да търсят 
спасение се оказват тук, в Ята-
джик, в коравата прегръдка 
на смъртта. Загиват повече от 
2000 души.

Маджарово завинаги оста-
ва в паметта на тракийци като 
един болезнен спомен, символ 
на жертвата в името на жела-
нието за завръщане в преде-
лите на Родината. Днес за този 
ужасяващ епизод от родното 
минало ни напомня мемориалът 
„Илиева нива”, издигнат в па-
мет на тези 40 000 българи, на 
изравнените със земята села и 
най-вече на невинните деца, 
които не са получили късмет 
и възможност да се завърнат в 
пределите на България.

Тази публикация е 
изготвена по из-
следванията, по-
местени в „Погро-

мът на тракийските бълга-
ри през 1913 година – раз-
орение и изтребление“ на 
проф. д-р Делчо Порязов и 
„Разорението на тракий-
ските българи през 1913 
г.“ на проф. д-р Любомир 
Милетич.

Георгия Кинева

Джеймс ПАТРАС1

Основната цел на 
културимпериализма
 е политическата и ико-

номическа експлоатация на 
младежите. Имперските раз-
влечения и рекламата се при-
целват в младите хора, които 
са най-чувствителни за въз-
действието на комерсиална-
та пропаганда. Нейното посла-
ние е просто и откровено: „съв-
ременността“ се определя и 
свързва най-вече с потребя-
ването на американски ин-
формационни стоки. Младе-
жта представлява огромен 
пазар за американския кул-
турен експорт и лесно се под-
дава на консумативно-ин-
дивидуалистичната пропа-
ганда. Медиите манипулират 
юношеското бунтарство. Те 
си присвояват езика на левите 
и прехвърлят недоволството в 
руслото на потребителските 
глезотии. Културимпериали-
змът се насочва към младе-
жта не само по комерсиални, 
но и по политически причи-
ни – за да парира политиче-
ската заплаха. Защото лично-
то бунтарство лесно и опасно 
прераства в политически бунт 
срещу икономическите и кул-
турните форми на контрол. 
В последното десетилетие 
прогресивните движения се 
сблъскаха с един парадокс. В 
едно и също време огромно-
то мнозинство от населени-
ето на третия свят страда от 
катастрофално влошаване на 
живота, от нарастваща соци-
ална и личностна застраше-
ност, от упадъка на образо-
ванието и здравеопазването 
(в същото време обаче бога-
тото малцинство процъфтя-
ва както никога досега), а в 
отговор възникват единични 
бунтове, постоянни, но чис-
то туземни действия или ма-
сови, но краткотрайни про-
тести. Накратко, очевидна е 
пропастта между растящо-
то неравенство и социално-
икономическите условия, от 
една страна, и безсилието на 
революционния и радикален 
субективен отговор. Назря-

ващите „обективни условия" 
в третия свят не бяха съпро-
водени от ръст на субектив-
ните сили, които да изменят 
държавата или обществото. 
Явно е, че няма „автоматич-
на“ връзка между социално-
икономическия упадък и со-
циално-политическите про-
мени. Критичното свързващо 
звено, което преобразува обек-
тивните условия в съзнателна 
политическа активност, е кул-
турната интервенция (в по-
широк план тя включва идео-
логията, съзнанието, обществе-
ните действия). Може да звучи 
парадоксално, но имперските 
политици сякаш добре раз-
бират важността на култур-
ното измерение за политиче-
ската практика, и дори много 
по-добре, отколкото проти-
вниците им.

Културно господство и 
световна експлоатация

Империализмът не би мо-
гъл да бъде разбран просто 
като икономическо-военна 

система за контрол и експло-
атация. Културното господ-
ство е същностна част от вся-
ка система на световна екс-
плоатация. Що се отнася до 
третия свят, културимпериа-
лизмът може да се определи 
като систематично проник-
ване и господство в култур-
ния живот на масите от стра-
на на западната управляваща 
класа. Целта е пренареждане 
на ценностите, поведението, 
организацията и индивиду-
алността на поробвания на-
род. И то така, че да съответ-
стват на интересите на им-
перските класи. Културимпе-
риализмът се проявява както 
в „традиционна", така и в осъ-
временена форма. В миналото 
главната роля за внедряване-
то на принципите на подчи-
нение и преданост – в името 
на бога или на краля - играеше 
църквата, образованието и 
властта. Днес тези „традици-
онни“ методи на културимпе-
риализма също са актуални, 
но на преден план все повече 
излизат нови методи за им-
перско господство, рожба на 
съвременните институции.

Днес първа цигулка 
свирят медиите, 

рекламата, светските 
развлечения и 

интелектуалците. 
Днес Холивуд, Си Ен Ен и 

Дисниленд са по-влиятелни 
от Ватикана, Библията или 
публичните брътвежи на по-
литиканите. Културната ин-
вазия е тясно свързана с по-
литико-военното господство 
и икономическата експлоа-
тация. Въоръжените интер-
венции на САЩ – в подкрепа 
на правителствата на масови 
убийци в Латинска Америка, 

с цел защита на икономиче-
ските интереси, са съпроводе-
ни от мощна културна инвазия. 
САЩ финансират евангелист-
кото нашествие в индиан-
ските поселища, защото така 
се внушава покорност у мест-
ните жители. За питомните 
интелектуалци се организират 
добре платени международни 
конференции за обсъждане на 
„демокрацията и пазарното 
стопанство“. Телевизионни 
предавания сеят илюзии за 
някакъв „друг свят" и така се 
отвлича вниманието от акту-
алната действителност. Кул-
турната, инвазия е продълже-
ние на антипартизанската вой-
на с невъоръжени средства.

Новите черти на 
културния колониализъм

Съвременният културен 
колониализъм се различава от 
предишните методи по след-
ното: 1. Той е насочен пре-
ди всичко към масите, а не 
толкова към убеждаване на 
елитите. 2. Медиите, особе-
но телевизията, нахлуват в 
дома и действат „отвътре" 

и „отдолу", както и „отгоре". 
3. Съвременният културен 
колониализъм е със свето-
вен обхват и равномерен по 
въздействие. Целите, интере-
сите и символите на имперска-
та власт му служат като уни-
версална основа и за прикри-
тие. 4. Медиите като оръдия 
на културния империализъм 
днес са „частни" само фор-
мално, всъщност липсата на 
официална връзка с държа-
вата предоставя юридиче-
ско прикритие за частните 
медии, които пропагандират 
имперската държава като 

„новост"или „развлечение". 5. 
В съвременния империали-
зъм политическите интереси 
се налагат чрез неимперски 
сюжети. Новостите се концен-
трират върху биографиите на 
рейнджърите и наемниците 
от селата в Централна Аме-
рика (очевидно става дума за 
„контрасите" и тем подобни 
персонажи, бел. прев.) и ус-
михващи се американски не-
гри от работнически семей-
ства, воюващи в Персийския 
залив. 6. Нараства разривът 
между обещанията и резул-
татите. Капитализмът безкон-
тролно процъфтява и се увели-
чават нищетата и насилието. 
Поради това в медиите все по-
вече се свива възможността да 
се излагат и други гледни точ-
ки. Тоталният културен кон-
трол върви ръка за ръка с пъл-
ното разделение между жесто-
костта на реалния капитали-
зъм и илюзорните постулати 
на свободния пазар. 7. Съвре-
менният културен колониа-
лизъм се старае да разруши 
националните чувства или 
да ги лиши от реално соци-
оисторическо съдържание, 
целта е да не се допуска озву-
чаване на отношението на ма-
сите. Съвременният културен 
колониализъм пропаганди-
ра подчиняването на чужда 
символика като някакъв „съ-
временен“ култ, за да се под-
копае солидарността на обще-
ството. В името на „индивиду-
алността“ биват нападани об-
ществените връзки, личността 
се преформатира съгласно 
новата мода, внушавана от ме-
диите. Така докато имперски-
те армии унищожават граж-
данското общество, докато 
банките грабят икономика-
та, имперските медии снаб-
дяват хората с „нова самолич-
ност“, която позволява да се 
неглижира реалността.  Кул-
туримпериализмът предста-
вя съсипващи карикатури 
на революционните си про-
тивници, изобразява ги като 
демони в човешка обвивка. 

На стр. 10

Империализмът не би могъл да бъде разбран просто като икономическо-военна система за кон-
трол и експлоатация. Културното господство е същностна част от всяка система на световна екс-
плоатация.

раЗорението на траКийсКите българи 
– Първият геноцид на XX веК

[1] Последната книга на социолога проф. Дж. Петрас се нарича “Империята 
в година 2005”. Проф. Петрас има големи заслуги и в качеството си на съветник 
на безработните и лишените от земя в Бразилия и Аржентина, често пише в съ-
авторство с Хенри Велтмайер.

Американският културимпериали-
зъм си поставя две основни цели 
– икономическа и политическа: да 
завладее пазарите със своите „кул-

турни“ стоки и да установи господството 
си по пътя на формиране на общественото 
съзнание. Експортът на развлечения е сред 
най-важните източници на натрупване на 
капитал и световна печалба. Именно този 
износ набутва в ъгъла традиционния вид 
експорт. В политическата сфера културим-
периализмът има ключова роля в посока на 
откъсване на народа от неговите културни 
корени и традициите на солидарност. За-
мества ги с потребностите, изработени от 
медиите, които се променят с всяка следва-

ща рекламна кампания. Политическият ре-
зултат е отчуждаване от хората на тради-
ционните класови и обществени връзки, 
атомизация и отделяне един от друг. Култу-
римпериализмът изтиква отпред разпада на 
работническата класа: поощрява хората с 
постоянна работа да се разграничат от вре-
менно заетите, а те на свой ред – от безра-
ботните, които пък се делят на групи вътре в 
„неформалната икономика“. Културимпери-
ализмът насърчава работниците да се смя-
тат за част от йерархията, подчертават се 
дребните разлики в начина на живот, раса-
та и пола с онези, които са по-долу, а не ис-
тински ужасното неравенство, отделящи 
ги от другите – тези, които са на върха. 

КултуримПериалиЗмът

Бежанци от Тракия

Войводата 
Димитър Ма-
джаров пред ос-
танките двама 
свои бойни дру-
гари.



 брой 14, 2 април 2019 г.  брой 14, 2 април 2019 г.Стр. 10 Стр. 11пРОЧЕТЕНО За ВаС СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ

БългариЯ над всиЧко!

адрЕс на рЕдакЦиЯТа:
1000 софия

ул. Пиротска №3
тел.: 02 985 23 07

тел./факс: 02 846-50-01

Банкова сМЕТка: 
Уникредит Булбанк

IBAN BG43UNCR70001519963494
BIC 

UNCRBGSF
Приемат се оригинали по

стандарт 30 реда,
56 машинописни знака.

ръкописи не се рецензират 
и не се връщат.

Броят е приключен редакционно
на 29.03. в 14 часа.

Хонорари се изплащат в сряда 
и четвъртък от 13 до 15 часа

ISSN 1310-8492

главЕн рЕдакТор
Минчо МинЧЕв

рЕдакЦионЕн съвЕТ:
Проф. д. ик. н. Бончо асЕнов

акад. васил гЮЗЕлЕв
габриела МиХаЙлова

(редактор)
д-р инж. Марин БЕлоЕв

Проф. дфн нако сТЕФанов
акад. николай ХаЙТов

ст.н.с. румен водЕниЧаров
Проф. д-р ист. н. Тодор МиШЕв

Фотографии Борис Марков

ИЗДАВА
“Втора Зора“ ЕООД

Печат “Нюзпринт”,
София, ул. “Тинтява“ 100
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И 
в същото време по-
ощрява колективна-
та загуба на памет за 
колосалните мащаби 

на насилието на прозападните 
държави. Западните медии ни-
кога не напомнят на зрителите 
си за жертвите – 100 000 инди-
анци в Гватемала; 75 000 работ-
ници в Салвадор; 50 000 души в 
Никарагуа – изтребени от ан-
тикомунистическите проаме-
рикански правителства. Меди-
ите прикриват катастрофал-
ните последици от въвеждане-
то на пазарното стопанство в 
страните от Източна Европа и 
бившия СССР, което доведе до 
нищета милиони хора.

Медиите: пропаганда и 
натрупване на капитал

Медиите са сред основни-
те източници на богатството 

и властта на американския 
капитал, чиито пипала об-
хващат целия свят. Нараства 
процентът на богатите аме-
риканци, които трупат пари 
на тяхна основа. Измежду 
400-те най-богати америка-
нци числото на медиамагна-
тите нараства от 9,5 % през 
1982 г. до 18 % през 1989 г. 
Културният капитализъм из-
мества промишленото про-
изводство като източник на 
богатство и влияние в САЩ. 
Медиите се превърнаха в неот-
делима компонента на амери-
канската система за световен 
политически и социален кон-
трол наравно с източниците 
на свръхбогатство. Експлоа-
тацията нараства, увеличават 
се неравенството и бедност-
та в третия свят, и същевре-
менно контролираните от За-
пада медии превръщат кри-
тично настроената публика в 
пасивно стадо. Западните су-
перзвезди и масовите развле-
чения са много важен механи-
зъм за предотвратяване на 
възможностите за политиче-
ско недоволство. По време-
то на Рейгън медиите станаха 
особено важни за манипула-
цията. На първи план излязо-
ха политически реакционни 
майстори на развлеченията 
и това явление се разпрос-
трани по Латинска Амери-
ка и Азия. Съществува пряка 
връзка между нарастващия 
брой телевизори в Латинска 
Америка, понижаването ни-
вото на доходите и затихва-
нето на борбата на масите. 
За периода 1980-1990 г. в Ла-
тинска Америка броят на те-
левизорите на глава от населе-
нието нараства до 40 %, дока-
то реалният среден доход спада 
с 40 %, а бандата неолиберали 
спечелиха изборите, защото 

предизборната им кампания 
твърде много зависеше от тв-
кадрите. Днешните задачи на 
съвременния културен капи-
тализъм се определят от ши-
рокото настъпление на меди-
ите в живота на бедняците, 
увеличаващите се инвести-
ции и печалби на американ-
ските корпорации, налагане-
то на културната ширпотре-
ба и подгряване със зрелища. 
Така масовият зрител, низши-
те слоеве получават възмож-
ност за илюзорно консумиране 
на приключения „в кутийка". 
Американските медии отчуж-
дават народите на третия свят 
в двойнствен смисъл. Те създа-
ват илюзията за „международ-
ни" и „междукласови" отноше-
ния. Посредством тв-образи се 
установява фалшива близост 
и въображаеми връзки меж-
ду преуспяващите образи-ге-

рои и обедняващите зрители 
от бариосите (крайните квар-
тали). Подобни отношения да-
ват възможност за пропаганда 
на личното решаване на частни 
проблеми. Посланието е пове-
че от ясно. Жертвите сами са 
си виновни за нищетата, а 
успехът зависи само от лич-
ните усилия. Най-мощните 
спътникови тв-канали, амери-
канските и европейските фи-
лиали на медиите в Латинска 
Америка, избягват каквато и 
да било критика на полити-
коикономическите корени и 
последици от новия култу-
римпериализъм. Така мили-
оните обеднели латиноамери-
канци са временно приобще-
ни и едновременно лишени от 
здрав разум. Империализмът 

и езиковата политика на кул-
туримпериализма създадо-
ха двойнствена стратегия за 
противостоене на левите и за 
установяване на господство. 
От една страна, те се опитват да 
разрушат политическия език 
на левите, от друга – стремят 
се да направят масите нечувст-
вителни към престъпления-
та на Запада. През 80-те годи-
ни на 20 век западните медии 
систематично си присвоява-
ха основните леви идеи, из-
празваха ги от съдържание и 
ги напълваха с ново, удобно 
за тях и реакционно. Меди-
ите например описваха поли-
тиците, които се бяха заели да 
възстановяват капитализма и 
способстваха за неравенството, 
като „реформатори" или „ре-
волюционери". В същото време 
техните опоненти бяха назова-
вани „консерватори".

Културимпериализмът 
опитваше да посее
идеологическа неразбория, 

като преобръщаше нао-
паки политическия език

Много прогресивно ори-
ентирани хора загубиха 
здравия разум. В резултат 
те по-лесно се поддадоха на 
аргументите на имперските 
идеолози, че „дясно" и „ляво” 
са лишени от смисъл, че разли-
ката между тези, понятия е из-
чезнала, че няма вече идеоло-
гия.  Културимпериалистите 
се надяваха да подкопаят по-
литическото влияние и поли-
тическите действия на анти-
империалистическите дви-
жения, като изкривиха езика 
на лявото и съдържанието на 
понятията дясно и ляво. Вто-

рата стратегия на културим-
периализма бе да лиши пуб-
ликата от чувствителност, да 
се представят за приемливи 
и като нещо обичайно масо-
вите убийства, извършвани 
от страна на западните дър-
жави. Бомбардировките над 
Ирак изглеждаха като компю-
търна игра. Престъпленията 
срещу човечеството се бана-
лизираха, а публиката тряб-
ваше да бъде отучена от тради-
ционната представа, че човеш-
кото страдание е недопустимо. 
Медиите обръщат особено 
внимание на новата военна 
техника, прославят властта и 
войните, демонстриращи ви-
соките технологии на Запа-
да. Днешният културимпериа-
лизъм включва „новости", сред 
които оръжие за масово пора-
зяване, надарено с човешки ка-
чества, и в същото време жерт-

вите от третия свят изглеждат 
като едни безлични „ терори-
сти-нападатели". Изкривяване-
то на политическия език под-
крепя манипулацията на 
културата в световен мащаб. 
В Източна Европа спекулан-
ти и мафиоти ограбиха земи-
те, предприятията и различ-
но имущество, но ги наричат 
„реформатори". Контрабан-
дистите могат да се срещнат 
и под името „изобретателни 
предприемачи". На Запад пък 
управляващите имат неогра-
ничени права да наемат и да 
уволняват, а засилването на за-
висимостта и неувереността на 
работниците се нарича „гъвка-
вост на работната сила". В 
третия свят държавното иму-
щество се разпродава на огро-

мните транснационални кор-
порации и този акт се поднася 
на масите като „разрушаване 
на монопола". „Преобразуване"? 
Та това е връщането към ус-
ловията на капитализма от 19 
век когато работниците ня-
маха никакви социални бла-
га. „Преструктуриране" озна-
чава връщането към произ-
водството на суровини или 
пренасочване на средствата 
от производството към спе-
кулата. „Отмяна на регулаци-
ята" означава, че държавата 
на всеобщото благоденствие 
предава сферата на иконо-
мическото регулиране в ръ-
цете на международните уп-
равители на банки. „Струк-
турно съответствие" в Ла-
тинска Америка например, 
всъщност означава предава-
нето на по-голямата част от 
ресурсите на инвеститорите 

и понижаване на работна-
та заплата. Предложенията на 
левите (политически реформи, 
аграрна реформа, структурни 
промени) поначало бяха на-
сочени към преразпределение 
на доходите. Западният елит 
си присвои тези принципи и 
ги превърна в символ на нова-
та концентрация на богатство-
то, печалбата и властта в свои 
ръце. Естествено, всички тези 
частни културни организации 
на империализма разпростра-
няват и пропагандират всичко, 
но по Оруеловски изкривено. 
Съвременният културимпе-
риализъм подкопа езика на 
освобождението и просто го 
превърна в символ на реак-
цията.

Следва продължение

П
реди месец светът из-
тръпна при изостря-
нето на противоречи-
ята между два съседа 

- Индия и Пакистан. Работата 
стигна до въоръжен сблъсък в 
небето и по сушата. За наблю-
даващите развитието на ситуа-
ция допълнителна тревога до-
бавя и фактът, че  двете държа-
ви притежават ядрено оръ-
жие.

Както се казва, дяволът си 
няма работа...

Между другото, за Русия 
тази ситуация е повод да се 
замисли за още по-сериозни 
проблеми. Които вече са на гра-
ниците ѝ.

Но първо за плановете и 
планирането. Военното и дър-
жавното планиране може да 
бъде разделено на три части:

1. Това даже не е страте-
гия, а тактика. Плановете за 
решаването на една задача; 
да бъде превзето село или стра-
тегическа височина; да бъде от-
разена атаката; да бъде изгра-
ден отрасъл на промишленос-
тта, да се увеличи раждаемост-
та и пр.и пр.

2. Стратегията е насочена 
към решаването на глобална-
та задача. Да бъде спечелена 
войната, агресорът да бъде 
разбит. Да бъде възстанове-
на икономиката, разрушена 
от войната или от „реформи-
те“.

3. Висшето ниво на стра-
тегията е какъв ще бъде све-
тът като резултат от дости-
гането на целите на второто 
стратегическо ниво и реша-
ването на всички задачи от 
първо ниво.

Често в нашата история 
именно третото ниво на стра-
тегическото мислене, меко ка-
зано, куца. Какво искаме да по-
лучим като резултат от побе-
доносната война? Например, 
след поредната победа над тур-
ците по време на Александър 
II всичките резултати, плате-
ни с кръвта на руските войни-
ци, са проиграни по време на 
Берлинския конгрес. Канцле-
рът Александър Горчаков и 
дори самият император нари-
чат това най-черното петно в 
кариерите си.

Това печално събитие се е 
случило заради това, че започ-
вайки война с турците, ру-
ският цар е мислил само за 
стратегията от второ ниво, 
не разбирайки своите цели в 
най-висшата стратегия. Като 
резултат, разбивайки Турция, 
Русия предизвиква рязко не-
гативно отношение у всички-
те държави по онова време и 
е била принудена да отстъпи 
плодовете от победите си.

В подобна ситуация, Йо-
сиф Сталин успява да удър-
жи плодовете на великата 
победа, но заради справедли-
востта ще кажем, че под нати-
ска на „съюзниците“ е прину-
ден да води напълно умерена 

политика. При което почти 
веднага след края на Втората 
световна война започва дос-
та жестока конфронтация с 
бившите партньори от анти-
хитлеристката коалиция, ко-
ято не успява да избегне дори 
дипломатическият талант на 
Йосиф Висарионович. 

Със стратегията от висше-

то трето ниво на нас не вина-
ги ни се е получавало... А ето, 
противниците ни често се ста-
раят да играят тъкмо на това 
ниво. Не можем да кажем, че 
винаги им се получава - но поне 
се стараят. Пробват.

А сега да се върнем към 
индийско-пакистанския 

конфликт. 
От 1947 година, когато 

отивайки си от Британска 
Индия, англичаните я поде-
лят на две държави, между 
Индия и Пакистан има вече 
три военни конфликта. През 
1971 година от Пакистан се 
отцепва още една държава - 
Бангладеш. Ненавистта и вза-
имните претенции ескалират. 
Поводи за война да искаш: на-
пример, принадлежността на 
щата Джаму и Кашмир.

Ето че, пред нас са резул-
татите от играта и планира-
нето на най-високото трето 
стратегическо ниво. Напус-
кайки, изглеждайки че губят 
Индия, англосаксонците я по-
делят по религиозен признак - 
по този начин удължават кон-
фликта с векове. В който те, 
като в мътна вода, ловят своята 

геополитическа рибка.
На територията на бивша-

та британска колония живе-
ят хора от различни племена 
и националности, но тях ги 
разобщават и сблъскват по-
между им именно отиващи-
те си колонизатори. Те ловко 
използват съществуващите 
от векове обиди и противо-

речия - и нарязват границата 
на никога не съществувалата 
преди това в историята държа-
ва Пакистан така, че да бъдат 
породени повече конфликти. 
Затова Кашмир, с предимно 
мюсюлманско население, е 
присъединен към индуистка 
Индия, веднага пораждайки 
сепаратистко движение, ле-
жащо на религиозна основа.

Пред нас е пример за стра-
тегическо планиране на тези, с 
които днес (впрочем и вчера, и 
утре!) имаме съперничество 
на световната арена.
За нас това е урок. Това е 

предупреждение.
Да бъде разделен един на-

род в две държави, да бъде 
породени конфликт и нена-
вист (а по хода на деленето на 
колонията Британска Индия 
на отделни държави загиват 
стотици хиляди, ако не и ми-
лиони, а десетки милиони се 
превръщат в бежанци). Ната-
тък - да бъдат насъскани един 
срещу друг, ще им се продава 
оръжие, ще им се оказва арби-
траж. А когато е необходимо - 
отново да се организира война.

Тъкмо сега „пак е необходи-

мо“ - трябва да бъде сдържан 
Китай. При това Пакистан 
става съюзник на Пекин, а 
Индия дрейфа в посока САЩ. 
Включително по принципа 
„врагът на моя враг е мой при-
ятел“.

„Разделяй и владей“ - този 
стар „добър“ принцип англо-
саксонците го прилагат на-
всякъде. Включително и про-
тив руснаците. Стратегическо-
то мислене на противниците 
на Русия гледа с десетилетия 
напред. А какво има там на-
пред? Сега вече е ясно. След 
като САЩ загубиха надежда-
та напълно да контролират Ру-
сия отвътре, вече са започнали 
на второ стратегическо ниво 
формирането на антируска-
та държава на територията на 
Украйна. Тактиката на този въ-
прос е, кой ще оглави такава Ук-
райна? Какви кредити да бъдат 
дадени,  а има и други дреболии.

Така че, за да бъдат раз-
брани следващите стъпки от 
второ ниво, трябва да бъде 
разбрана целта на врага на ви-
сшето стратегическо ниво. А 
тази цел е следната - да бъде 
подчинена Русия и нейното 
използване като инструмент 
против Китай.  За достигане-
то на това може да бъде нуж-
на украино-руска война. И не 
една. И постоянно напреже-
ние. При това на всеки е оче-
видно, че по ред причини та-
кава война Украйна не може 
да спечели.

И ето че стигнахме до са-
мата същност. Какво ще даде 
гаранция за постоянното на-
прежение - и при това до не-
възможност за прекратяване 
на това напрежение? Ядре-
ното оръжие, притежавано 
и от двата участника в кон-
фликта. Русия го има, значи, 
в обозрима перспектива ан-
глосаксонците ще въоръжат 
Украйна с ядрена бомба.  При 
това разговорите за разра-
ботката в Украйна на ракети, 
то ест средства за доставка, 
вече се водят с пълна сила.

Ракети със среден и малък 
обсег с ядрени бойни глави, 

„изобретени от украински-
те учени“ и насочени към Ру-
сия. Това е бъдещето, ако не 
предприемем нещо и си ми-
слим, че само ще се разсее. 
Няма да се разсее. Украйна 
няма да се срути под тежест-
та на държавния си дълг, за-
щото пари ще дадат америка-
нците. Жителите на Украйна 
няма да излязат на майдана, 
защото просто ще ги набият 
или убият нацистите.

Предупреденият е въоръ-
жен.

Ръководството на Русия 
просто трябва да разбира, 
кое е крайната цел на враго-
вете, които ние все още нари-
чаме „партньори“.

Искате да видите бъдеще-
то на Русия - вижте Индия и 
Пакистан!

Превод от руски език 
Гияс Гулиев

Днес Холивуд, Си Ен Ен и Дисниленд са по-влиятелни от Ватикана, Библията или публичните брътвежи на политиканите.
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Антология

Книгата на 
Николай Стариков е 
с цена 14 лв. 
и може да се закупи 
от офиса на 
ул. “Пиротска” 3 
в София, както 
и да се поръча с обикновен 
пощенски запис 
на стойност 16 лв. 
(14 лв. + 2 лв. за пощенската 
пратка), на адрес 
София 1377, 
за Минчо Мънчев 
Минчев - до поискване

ФИЛОЛОГИЯ
На Ристо Койвисто

Финландецът, живял в България, ми каза,
че паузите в техния език не са мълчание
и често изравняват се по смисъл с думите,
а ние с непрестанното си бъбрене
запушваме пролуките на смисъла;
(това, последното, той закодира в пауза,
обаче
учтивата му северна усмивка
допълни неизреченото.)

Можех ли да възразя? Отколе
в земята, дето все докрай не зазорява,
май празнодумците са глашатаи,
а мъдреците ни напускат рано,
смъртта заключва вещите им устни.

И слънцето все тъй трепти, захожда,
но млад юнак си коня не извожда
и ако мерне се развята грива –
то не на бой, а на пазар отива,
и аз започвам вече да се плаша,
щом някой думи изведе на паша,
щом им засвири сладко със кавала…

Прав си, потомъко на Калевала.

Н
а 27-ми март т.г., в 
ХГ „Светлин Русев“, 
по покана на област-
ната организация на 

ПП „Нова Зора“ и творческо 
сдружение „Зора“ при Сдру-
жение „Евраазия“, гражда-
ните на град Плевен, има-
ха възможност да се срещ-
нат с творчеството на един 
от най-талантливите творци 
на словото, поетесата Надя 
Попова. Разностранен и дока-
зан талант, Надя Попова, е из-
тъкнат публицист и преводач 
на руска поезия, публицисти-
ка, философия, драматургия и 
проза. Едни от най-значими-
те имена на руската класика, 
както и поетите от „сребърния 
век“, наред с най-талантливи-
те творци на съвременна Ру-
сия, са представени на бъл-
гарски език чрез съвършено-
то преоводаческо майстор-
ство на Надя Попова – главен 
редактор на в. „Словото днес“, 
член на СБП и СБЖ, на бъл-
гарския ПЕН клуб, на Съюза 
на преводачите в България. 
Забележителна е дейността на 
Надя Попова и в Славянската 
литературна и артистична ака-
демия, но над всичко избро-
ено стои неповторимия свят 
на нейните поетически вълне-
ния. Възпитаничка на Литера-
турния институт „Максим Гор-

ки“, тя успя между всеотдай-
ната и дългогодишна работа в 
редакция Култура на програма 
„Христо Ботев“ на БНР и из-
дателство „Народна култура“, 
да заяви още със стихосбирки-

те си „Линия на Живота“, „Но-
волуние“, „Къщи за събаряне“, 
своето място в българската по-
езия и да го отстоява с неповто-
римата всеотдайност и взиска-
телност на своето последващо 

творчество. Стихотворните й 
книги „Без словесни празници“ 
- 1993г., и „Рисунки по памет“ 
- 2003г., са не само категорич-
но потвърждение на таланта й 
отличен с националните награ-

ди „Владимир Башев“ и „Изво-
ра на Белоногата“, но преди 
всичко са отговор на големи-
те въпроси, които разтърсиха 

всяка българска душа обгоре-
на от събитията в края на ми-
налия и началото на новия век. 
Същевременно обаче те изда-
ват и характера на една жила-
ва и неизтребима надежда, ко-

ято съумява да живее в душата 
на артиста и поета, редом с чув-
ството за стоицизъм и отстра-
неност от суетата. 

Както сама заявява Надя 
Попова, „на мен не са ми при-
същи изкушенията на Фауст 
и Дориян Грей за вечна мла-
дост. За мен подобен избор не 
съществува, всичко преживяно 

е трябвало да се случи. И дори 
да не е трябвало, никога не съм 
се обръщала с гняв назад. Мно-
зина, споделя Надя, пренаписа-
ха своите биографии, за да из-
глеждат низвергнати в едно 
минало, в което не са били 
нищо друго освен угодници. Но 
те забравят, че това се знае и 
помни“. 

Такива и други мисли спо-
дели Надя Попова със своите 
почитатели препълнили зала 
„Светлин Русев“. Тя проче-
те свои стихове и преводи от 
руски поети пред притихнало-
то множество, в което сякаш на 
никого не му се искаше тази 

среща да свърши. 
Певческата формация „Пен-

дара“ с ръководител Магдале-
на Георгиева, внесе допълни-
телен емоционален щрих към 
това значимо културно съби-
тие за града. Надя получи по-
здравителен адрес от Евгения 
Иванова, председател на об-
ластната организация на ПП 
„Нова Зора“ и председател на 
Сдружение „Евраазия“ от ръ-
ководството на българо-ру-
ския клуб „Дружба“, от мно-
го граждани на Плевен, кои-
то в разговор с нея измолиха 
за нова среща в близките ме-
сеци. 

Надя Попова 

не се обръщам с гняв наЗад
Среща на поетесата Надя попва с плевенската общественост


