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НЕ БОЙТЕ СЕ, ЧЕ СМЕ МАЛКО СТАДО

КЛИМАТИЧНИ ВЕЩЕРИ И  
ВЕЩИЦИ ОТ КЛАНА НА АЛ ГОР

К
огато през 1992 г. на път 
за Новозеландските Алпи 
се появихме с алпиниста 
Кольо Рапела на плажа в 

Сидни, забелязахме табела с над-
пис “Burning time-15 min” (Време 
за безопасно препичане на слън-
цето - 15 мин.). „Брей че са напред-
нали озитата! - рекохме си ние. 
Контролират си даже събиране-
то на тен, който ние най-безраз-

съдно в излишък получаваме по рилските върхове. Озоновата дупка 
сигурно е нещо по-сериозно, отколкото ние сме си представяли.“

Но ето че изминаха 27 години и предупредителните табе-
ли на плажовете изчезнаха. Оказа се, че през 2019 г. озоновата 
дупка е достигнала минимални размери от 1982 г. насам. Кли-
матичните промени намаляват, а не увеличават озоновата дуп-
ка. Канадското момиче Северн Карлис-Сузуки, което по време 
на Конференцията по климата в Рио (1992), се страхуваше да из-
лиза от къщи заради пробитата от Човека озонова дупка, порасна и 
отдавна се излежава без страх по плажовете. 

Доклади за необходимост от паника. Монреалският 
протокол от 1987 г., 

забраняващ употребата на фреони и подписан единодушно от 
197 страни, се оказва напълно излишен. Само дето причини на стра-
на като Съветския съюз колапс на цялата му хладилна промишле-
ност, 100 млрд.  долара загуби и 100 000 безработни! Но в същото 
време монополът и печалбите от „безопасните“ хладилни агенти 
на ТНК (концерна „Дюпон“) беше осигурен.

А обяснението защо озоновият слой над полюсите е два пъти 
по-тънък, въпреки че там няма хладилници и дами пръскащи коз-
метика с фреони, се оказа доста елементарно. 

На стр. 2

Принос към края на мита за глобалното затопляне
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НЕфтЕНОтО пЕтНО 
В мЕКСИКАНСКИя 
зАлИВ

„Утре ще бъда пак такъв, какъв-
то съм и днес!“

Ваше, Светейшество,
Досточтими и зеловъзлюбени в 

господа отци,
Досточтими г-н Декан,
многообични професори, пре-

подаватели и студенти,
братя и сестри, почитатели на 

богословския факултет,
започвам проповедта си с извест-

ните думи на св. Василий Велики, ка-
зани в отговор на префекта модест, с 
който след срещата му модест казал 
на св. Василий: „Помисли си все още до 
утре“. На което св. Василий отгово-
рил: „Утре ще бъда пак такъв, какъв-
то съм и днес!“ Намерих тези убедител-
ни думи на велелепния и царствен св. 

Василий Велики за най-подходящи 
нам днес, защото искам да съпоставя 
нашия XXI век с четвъртото столе-
тие на тримата светители. Днешни-
ят неолиберален глобализъм с уче-
нието и вярата им и особено джен-
дър-доктрината с православното ни 
богословие. Умря г-н бжежински не-
разкаян, но оскръблението по адрес 
на нашето св. православие, че след 
комунизма православната църква и 
св. православие е най-големият враг 
на демокрацията, остана и се цитира 
дори и в наши дни. Либералният швед-
ски политик Карл бил пък отива още 
по-далеч. „Православието, казва той, 
е най-страшният враг на Запада. По-
страшен от Ислямската държава“.

На стр. 6

митрополит Йосиф: Православното богословие е трън в очите на света
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От стр. 1

Ами при този наклон на зем-
ната ос интензивността на кос-
мическото лъчение, разпада-
що кислородните молекули 
(О

2
), за да образуват след това 

озон (О
3
) е минимално, т.е.  Ан-

тарктида е така да се каже  „на 
сянка“. А фреоните, освен че ги 
няма в Южното полукълбо, са и 
тежички и трудно биха се из-
дигали  на 15-20 км, за да разла-
гат озоновия слой. За останалото 
са отговорни донякъде темпера-
турата и променящата се цирку-
лация на въздушните потоци .

След като психозата за кисе-
линните дъждове и озоновата 
дупка изигра ролята си за въз-
пиране ръста на бързо разви-
ващите се икономики, транс-
националните компании (ТНК) 
трябваше да намерят нова спи-
рачка. И тя им беше предложе-
на от услужливи учени, които 
докараха от девет дерета вода и 
изровиха хипотези на световни 
умове от 19 век (на математика 
Жозеф фурие и химика Сван-
те Арениус) заедно с техните 
заблуди. Всичко се започна  
към средата на 70-те години 
на ХХ век с шокиращите до-
клади на Римския клуб (Club 
of Rome), които предизвика-
ха необходимата паника. Те 

размътиха главите на повечето 
хора, че в условията на промиш-
лената революция, повишаване-
то на температурата на земята 
е неизбежно и то се дължи на 
отделяните от индустрията и 
животновъдството т.нар. пар-
никови газове (пг). Опасност-
та от нов всемирен потоп ста-
вала  реална и били необходи-
ми спешни мерки. 

Осребряването на един 
мит

Хипотезата за „климатичен 
апокалипсис“ беше подхвана-
та  от политици и държавни 
лидери. В училищата на Съе-
динените щати беше въведен 
предмет „глобално затопляне“. 
И преди учените да отреагират 
по същество, се стигна до про-
токола от Киото (1997) и до ог-
ромни печалби за  лобисти-
те с пазара на квоти за еми-
сии на пг. Новата лъжа отна-
чало беше наречена „глобално 
затопляне“`(global warming), 
а напоследък по-предпазли-
во „climate change“ (климатич-
ни промени). Вместо решава-
не на важни екологични про-
блеми като ликвидиране на 
островите от пластмаси в ти-
хия океан например, с подпи-
сания протокол се изпират по 
150 млрд. долара/годишно за 

намаляване на емисиите на 
набедения за главен винов-
ник – въглеродния диоксид 
(СО

2
). Алармистите стават все 

по-агресивни и искат „Отри-
чането на глобалното затоп-
ляне да бъде приравнено  с отри-
чането на Холокоста“. И двете 
били престъпления срещу чо-
вечеството!

Една непризната заблуда 
често довежда до следваща. Но-
вата лъжа трябваше да бъде 
поддържана от живи автори-
тети и повтаряна многократ-
но. Връх на кампанията за 
„глобално затопляне“ бяха кни-
гата и филмът на бившия ви-
цепрезидент на САЩ „Неудоб-

ната истина“ (2006 г.). За тях 
Ал гор получава през 2007 г. 
два „Оскар“-а и Нобелова на-
града за мир.  Цяло поколение 
беше сугестирано, че земята 
не успява да се охлажда и към 
2015 г. белите мечки в  Север-
ния ледовит океан ще останат 
без лед.

Конференциите по климата 
следваха една след друга. Всичко 
вървеше по ноти, но точно пре-
ди Конференцията в Копен-
хаген в 2009 г., (годината, в ко-
ято Ал Гор стана  „зелен  мили-
ардер“) хакерите разобличиха 
климатолозите от Универси-

тета в Норич (подаващи данни 
за IPCC, Междуправителствена 
комисия по климатичните про-
блеми), че премълчават, под-
правят и изтриват всички не-
съответстващи на глобалното 
затопляне данни. Те разкриха, 
че определени хора паразити-
рат върху мита за глобално-
то затопляне. Ужас!!! Очерта-
ващият се „Климат гейт“ мо-
жеше да провали следващото 
парижко споразумение, кое-
то трябваше да задължи под-
писалите го държави да съ-
бират по 100 млрд. долара/го-
дишно за борба с климатич-
ните промени. Наложи се да се 
изчака известно време за да от-
шуми скандалът.

На това място нервите 
на учени  и политици не 

издържаха.
 Трябваше да се намери мом-

чето, което да извика „Царят 
е гол!“. Първи „изокаха“,  как-
то в разказа на Чудомир, би-
вши високопоставени експер-
ти. Съветникът на президента 
тръмп по науката Дейвид ге-
лентер енигматично заяви след-
ното: „Кацането на човек на Лу-
ната е пълен абсурд и най-голя-
мата лъжа в историята на чо-
вечеството, даже по-голяма от 
безсмислицата за глобалното 

затопляне“. Последваха го екс-
президентът на Националната 
Академия на науките на САЩ 
фредерик зайц. „Консенсус има 
само между учените, които по-
лучават грантове за да тръ-
бят, че трябва да се борим с гло-
балното затопляне“- заяви той 
и поднесе петиция, подписана 
от 15 000 учени, които призо-
вават за отказ от протокола  в 
Киото. „Не съществуват никак-
ви убедителни доказателства, 
че емисиите от въглероден ди-
оксид, метан и други ПГ при-
чиняват или могат да причи-
нят в бъдеще катастрофално 
затопляне на земната атмос-
фера и разрушаване на клима-
та“. Още по-гневни бяха  проф. 
фред Сингер - Ръководител на 
Държавната метеорологична 
служба на САЩ и д-р Джеймс 
бейтс - директор на NOAA (Na-
tional Oceanic and Atmospheric 
Administration): „Теориите за 
промяна на климата като ре-
зултат на човешката дейност 
могат да се разглеждат като 
основани на фалшификации“.

През Средновековието за 
промените в климата и по-точ-
но за застудяването между 1650 
и 1710 г. са обвинявали вещици-
те и дори са ги изтребвали Ал 
гор и Комисията към ООН на-
речена IPCC (International Panel 

of Climate Change) силно при-
личат на вещици, които про-
рокуват за възможната гибел 
на съвременната цивилизация. 
Те продължават да твърдят, че 
„Влиянието на човека е главна-
та причина  за затоплянето, 
наблюдаващо се от средата на 
ХХ век“.

Въпреки научните дока-
зателства  за започващ про-
цес на  „глобално захлажда-

не“, климатичните вещици 
продължават да омайват све-
товния политически елит, че 
въглеродът изхвърлян в ат-
мосферата провокира пар-
никовия ефект. На Конфе-
ренцията по климата в Мад-
рид (2-12 декември 2019 г.) 
ген.-секретар на ООН Анто-
нио гутереш продължи да 
пее втръсващата  вече песен: 
„Да се откажем напълно  от 
изкопаемите горива и най-ве-

че от въглищата! Да не бъдем 
запомнени като поколение-
то, което си зарови главата в 
пясъка! Да изберем между на-
деждата и капитулацията!“, 
а г-жа Каролина  Шмит, ми-
нистър на околната среда  на 
Чили, зададе и абсурдната цел: 
„Глобалните парникови газове 
до 2050 г. да се намалят с 80%“. 
Но в капана наречен парижко 
споразумение (2015 г.) засе-
га  влизат  само 68 страни, от-
говорни за… 8% от парнико-
вите емисии! Все повече дър-
жавни лидери се отнасят по-
дозрително към докладите на 
IPCC и са склонни да повярват 
на думите на президента-биз-
несмен тръмп: „Глобалното за-
топляне е мистификация, из-
мислена от елита, за да се пе-
челят големи пари. Протоко-
лът за въглерода може да стане 
инструмент за продължаваща 
деиндустриализация на Съеди-
нените щати.“ явно тръмп е 
умножил тоновете въглерод-
ни емисии  по 75 дол./тон и се 
е досетил, че с предлаганата 
нова световна валута,  за раз-
лика от алармистите, го грози 
опасност да  стане отново от 
милиардер - милионер. 

Проблем с климата  
съществува, но в него е 

намесена много политика 
и твърде малко наука.

Като необоримо  доказател-
ство „климатичните вещици“ 
до скоро  показваха  подоб-
ният  ход в графиките на съ-
държанието  на  въглеродния 
диоксид (ВД) и температура-
та на атмосферата. Но геоло-
зите сондираха  ледовете на 
Антарктида и анализирани-
те проби на въздушните ме-
хурчета в сондажните ядки 
от 700 хилядолетия показа-
ха категорично, че увелича-
ването на концентрацията  
на ВД в земната атмосфера е 
следствие (а не причина) от 
повишаване на температу-
рата! Някои твърди глави чак 
сега започват да проумяват, 
че след като в повърхност-
ния слой на океана ВД (СО

2
) 

е 20 пъти повече отколкото в 
атмосферата, логично е при 
повишаване на температу-
рата дори с 0.5оС част от него 
да се отделя, както от газира-
ната вода след изваждането й 
от хладилника.

тук вече можем да се вслу-
шаме в мнението на учените 
каква е истинската причина 
за повишаване на температу-
рата на земята. 

На стр. 4

В
нимателният прочит 
на резолюцията на Ев-
ропейския парламент, 
относно т.нар. изме-

нение на климата, показва, че 
за европейските народи, поч-
ти в стилистиката на китай-
ската културна революция, се 
подготвя ново съдбовно начи-
нание по пътя на прекрасния 
свят на пленителното щастие. 
След хибридните войни за пра-
вата на човека, в частност, „бла-
городната“ защита на жените 
и децата от „психическо и физи-
ческо насилие“, след борбата за 
благородното право на волност 
и освободеност на обитателите 
на работилниците за лява рез-
ба и след още по-благородното 
изясняване същността на ина-
че неясните джендър-параме-
три на пола „ТО“, след GREVIO 
– командата яхнала „благород-
ните метли“ на целите на От-
ворено общество, сега най-
благородната задача е да се по-
веде битка срещу химическата 
формула –въглероден диоксид 
СО2.

Няма да казваме, че това 
много прилича на войната на 
китайските селяни и възтор-
жената ярост на хунвейби-
ните, срещу врабчетата, обяве-
ни за главен виновник и идеен 
вредител за недоимъка по него 
време в КНР. Както е извест-
но братският китайски народ 

реши проблема по известна-
та „формула Дън“: „Не е важно 
дали котката е сива, важно е 
да хваща мишки!“.

Но мъдростта по европей-
ските ширини напоследък ня-
как трудно вирее. На нас май 
ни предлагат чисто и просто 
да развъждаме мишки!  Които, 
къде на шега, къде на истина, 
покрай кашкавала, сиренцето и 
домашната юфка, са на път да 
изядат почти всички дости-
жения на съвременната ци-
вилизация – като двигателите 
с вътрешно горене например, 
топлоцентрали и атомни цен-
трали, както и формите и ме-
тодите на индустриалното жи-
вотновъдство дори! Причината 
за което бил газът метан, кой-
то се явява съответен продукт 
на всичко що диша, а в случая 
– изхождал от обилните отпад-
ни продукти след преработката 
на храната в стомаха на живот-
ните!... 

Вярно, резолюцията на 
Еп все още не предвижда 
транспориране на дирек-
тива за затъкване кратери 
на вулкани и за пресушава-

не де що има на мучурливи 
места из Европа, но що е вре-
ме, все е пред нас. Нали Айн-
щайн беше казал, че по-не-
обятна от Вселената е само 
човешката глупост. 

Очевидно някой, някъде е 
решил, че народонаселението 
така е впримчено в хватките на 
поголовното оглупяване, ко-
ито пък са толкова безизход-
но непоклатими, а матрицата 
е тъй вездесъща продуктивна 
и безотказна, че никой няма 
да се размисли какво се крие 
зад бляскавите ширити и 
стъклените маниста на про-
кламираната с апломб отго-
ворност на европарламента 
пред бъдещите поколения на 
човечеството и загриженост за 
съдбата на планетата Земя. 

Доколкото обаче мащаби-
те на начинанието предполагат 
една дългосрочна задача във 
времето, с хоризонт до 2050 г., 
предстои ни многократно връ-
щанте към темата за доизясня-
ване на нейните цели в дълбо-
чина. Освен ако този законен 
стремеж към истината не бъде 
обявен за по-демократично 

като „престъпление срещу чо-
вечеството“, например. Все 
пак да върнеш хората на цял 
един континент във вековете 
преди просвещението, не е 
елементарна задача. И за ней-
ното осъществяване едва ли 
ще  стигнат само демократич-
ните форми на убеждаване. 

Засега обаче ни предстои 
по-лесното – да припомним 
генезиса на няколко неспо-
лучливи лъжи, родили кон-
венции и споразумения на 
известни  и незабравими, в 
известен смисъл сборища и 
свърталища на климатич-
ни вещери и вещици в стил 
„Алгорово толка“. На всички, 
които са забравили кой е той, 
ще припомним, че подобно на 
Воланд – героят от „Майсто-
ра и Маргарита“ на Булгаков 
– Ал Гор също е „професор по 
магия“ само че не черна, а зе-
лена магия. И че преди и след 
като беше вече вицепрезидент 
на САЩ той винаги е говорил 
само от името на американска-
та „дълбока държава“. Някои го 
наричат „зелен милиардер“, но 
защо – ще ни поясни най-до-

бре членът на Редакционния 
съвет, авторитетният учен и 
политик, известен със своя 
несговорчив характер по от-
ношение на всяка лъжа – Ру-
мен Воденичаров. той взема 
думата по тези въпроси, на-
връх на своя рожден ден – 17 
декември! А за всички нас в 
„Нова Зора“, е въпрос на осо-
бена чест да поздравим своя 
другар, приятел и автор, да 
му пожелаем много здраве, 
нови хималайски върхове, 
все така непоклатима вяр-
ност към истината и несвърс-
ващо мастило за крепкото му 
честно перо. 

Остава ни само да предос-
тавим на нашите верни читате-
ли, безподобното удовлетворе-
ние от проследяването за поре-
ден път на гърчовете на една 
разобличена лъжа. Процесът 
на нейното разкостване, е за-
пазена марка по методиката на 
една технология, по-известна 
като „скалпелът на Румен Во-
деничаров“.

Четете драги приятели не-
говият опус „Вещери и вещици 
от клана на Ал Гор“ - един раз-
каз за лъжи, които освен голе-
ми пари раждат и причиняват 
страдания, заблуди и глад, и 
пр., и пр. прелести. 

И главно – мислете!

минчо мИНЧЕВ

ЕДНА ЛъжА пОД СКАЛпЕЛА 
НА РуМЕН ВОДЕНиЧАРОВ

КЛИМАТИЧНИ ВЕЩЕРИ И  ВЕЩИЦИ ОТ КЛАНА НА АЛ ГОР

Дейвид гелентер

фред Сингер

В своите спомени ре-
дица съветски пъл-
ководци от Великата 
Отечествена война, 

като Жуков, Щеменко и баг-
рамя, преразказват знамени-
тата формула на един препо-
давател по фортификация от 
Военната академия относно 
норматива за инженерно обо-
рудване на отбраната: „Един 
километър, един батальон, един 
ден“. А един командир на ба-
тальон от бНА, чиято младост 
беше минала в Странджа, каз-
ваше: „Характерното за от-
браната са огризките от хляб, 
останките от боб и парчета-
та вестник, използвани за задни 
цели“. Ако си представим като 

вид отбрана външната поли-
тика на българия през изми-
налите 30 години и особено 
трите през, мандата на бойко 
борисов, можем да предста-
вим като огризки от хляб и ос-
танки от боб прокламираните 
цели и постигнатите резулта-
ти, които се пропагандират не 
с парчета, а с цели вестници и 
„национални“ електронни ме-
дии. толкова свободни и неза-
висими, че българия я класи-
рат на 111-то място в света по 
свобода на медиите. 

Според тези блюстители на 
свободното слово, премиер-
ът борисов е „велик комуника-
тор“, признат от страдащия от 
алкохолен ишиас бивш пред-
седател на Европейската коми-
сия Жан-Клод юнкер. Неот-
давна той разказа как чрез една 
драсканица върху лист хартия 
премиерът-Слънце борисов 
му описал картинно проекта 
„Турски поток“. Ако вярваме на 
самия борисов, той защитил 

„Турски поток“ и проекта АЕЦ 
„Белене“ и при срещата си с До-
налд тръмп в белия дом. Към 
газовия проект нашият човек 
добавил и газовата връзка с 
гърция и терминала за втеч-
нен газ в Александруполис. А 
за АЕЦ „Белене“ поискал учас-
тието на американски компа-
нии, произвеждащи оборуд-
ване за ядрената енергетика. 
Според новоназначения амери-
кански посланик в София г-жа 
Херо мустафа, именно газова-
та връзка с Гърция и термина-
лът за втечнен газ в Александру-
полис щели да отворят пътя за 
масирани доставки на втечнен 
газ и да превърнат България в 
истински газоразпределителен 
център и източник на енергий-
на сигурност за целия народ, до-
като „Турски поток“ я обричал 
да си остане изцяло транзит-
на страна. това каза Херо Мус-
тафа в лекцията за американско 
българските отношения, която 
тя изнесе пред Атлантическия 
клуб. На лекцията присъстваха 
Дядо Цар и неговият външен 

министър Соломон паси, ста-
нал вече доктор. преди руски-
ят президент да нахока ръко-
водството на българия, а не 
българите, за умишленото за-
бавяне под външен натиск на 
строителството на „Турски по-
ток“ на българска територия, 
точно американският посла-
ник прояви недоверие и за 
хода на изграждането на газо-
вата връзка с гърция. Придру-
жена от посланиците на гър-
ция и Азербайджан, министъ-
рът на енергетиката теменужка 
петкова, премиерът бойко бо-
рисов и представители на съот-
ветните търговски фирми, г-жа 
мустафа посети Хасковския 
регион. Уважение всекиму, до-
верие никому! Но вместо да се 
обиди, премиерът на българия 
повози посланика на САЩ на 
джип, шофиран от самия него 
и пред телевизионните каме-
ри награби мустафа така, че 
замалко да й отвинти главата. 
То бива любов, ама чак толкова 
не бива! При визитата си във Ва-
шингтон борисов се опита да 

целуне и тръмп по бузата, но 
удари на камък. След толкова 
обвинения в сексуални посега-
телства над служителки и прос-
титутки, оставаше да обвинят 
тръмп и в джендъризъм! Зато-
ва американският президент се 
задоволи да похвали българите 
като „страхотни приятели, кои-
то купуват F-35“ и харчат за от-
брана 3,5% от БВП, за разлика от 
свидливите германци. Но какъв 
е в крайна сметка резултатът 
от „историческата“ среща на 
тръмп с борисов в белия дом? 
България отиде на тази среща, 
предплатила 2,2 млрд.лв. за още 
непроизведените многоцеле-
ви изтребители F-16 Block 70, 
а получи в замяна потупване по 
рамото, снимка за спомен и по-
дканяне за по-бързо изграж-
дане на газовата връзка с гър-
ция и терминала за втечнен 
газ в Александруполис. Посла-
ник Мустафа обеща да докара 
и американски експерти, кои-
то „да огледат площадката на 
АЕЦ „Белене“. В замяна на това 
борисов обеща във Варна да 
се разгърне координационен 
център на НАтО с оглед опе-
рациите и ученията на Алиан-
са в Черноморския регион. 

На стр. 4

„На богатий шапка клатя 
и на силний казвам „да“
и затуй ми е душата 
мирна, весела всегда“.

П. Р. Славейков

БГ политика 2019: САМО ПОЦЕЛУЙКОВЩИНА 
НЕ СТИГА!

петко пЕтКОВ
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от мС и одобрен от НС за шеф 
на КпКОНпИ. По-хлевоустни-
те коментират, че сякаш Бори-
сов се готви отново да хвърли 
пешкира, та си подсигурява гър-
ба срещу бъдещи обвинения от 
страна на прокуратурата и раз-
следвания на имотното му със-
тояние от антикорупционната 
комисия. И отново, тълкувай-
ки както дяволът чете Еванге-
лието, препоръките на Коми-
тета на министрите на Съве-
та на Европа и Венецианската 
комисия, той измисли поста на 
втори главен прокурор, който 
да контролира титуляра и да 
може да го разследва при сиг-
нали за извършено от главния 
прокурор престъпление! А 
кой ще контролира и разслед-
ва контролиращия прокурор? 
Да не говорим, че Конституци-
ята не предвижда наличието на 
този контрольор, който пак ВСС 
ще избира, за да надзирава из-
брания от него главен проку-
рор. Следователно, трябва да се 
промени Конституцията, но в 
НС трудно ще се събере мнозин-
ство, което да реши да се прове-
дат избори за Велико народно 
събрание. Всякакви опити да 
се заобиколи Конституцията и 
въпросният наблюдаващ про-

курор да се въведе чрез проме-
ни в Наказателния кодекс или 
закона за съдебната власт, би 
трябвало да срещнат отпор от 
Конституционния съд. Впро-
чем, препоръките на Венециан-
ската комисия се използват от 
нашите управляващи, само ко-
гато им е изгодно. Например, 
когато комисията предупре-
ди да не се променя Изборни-
ят кодекс в последния момент, 
нашите умници си запушиха 
ушите. Борисов явно чува само 
това, което не може да отсвири 
без да получи шамар от брюк-
сел или Страсбург.

Последният епизод от игра-
та на справедливост и „съобра-
зяване с народната воля“ се раз-
игра в НС по миналата седми-
ца, когато след две гласувания 
на текстове в закона за бюдже-
та, касаещи размера на партий-
ната субсидия, гЕРб подкрепи 
на третото гласуване предло-
жения от бСп размер на суб-
сидията от 8 лв. на получен 
действителен глас. Лично Бо-
рисов обясни това „изгърбва-
не“ с ултиматума на Валери Си-
меонов, че ако този текст не 
бъде приет  трябва да си тър-
си ново мнозинство за бю-
джета. Ако бюджетът не бъде 

одобрен, правителството тряб-
вало да подаде оставка, а пред-
видените увеличения на мини-
малната пенсия и заплатите на 

заетите в обществения сектор 
нямало да ги има. Остава всеки 
сам да прецени кое от двете е 
било водещото съображение 

за промяната в позицията на 
гЕРб. ДПС изтълкува тази от-
стъпка като „тайна договорка 
между Нинова и Борисов“, по-
средник на която бил Валери 
Симеонов. Интересна ситуа-
ция: Оп са съгласни на 8 лв. 
субсидия, а от ДпС настоя-
ват за такъв размер, който 
да осигури политическото 
функциониране на малките 
партии? Но не казват на каква 
сума възлиза този достатъчен 
размер? И дали изобщо ДпС 
има нужда от субсидиране, 
след като разполага с тЕЦ 
„Варна“ и цял обръч от при-
ятелски фирми? И, дали като 
говорят за неограничени да-
рения при нулева субсиди-
яь депесарите имат предвид 
и такива от турция? Така или 
иначе, субсидията от 8 лв. на 
действително получен глас е 
разумно, но дали ще остане 
поне през 2020 г., знае само 
Делфийският оракул. 

СедмИЦА ВъПРОС НА деНЯ

От стр. 3

Преди всичко трябва да се 
прави 

разлика между климат и 
време.

Времето е състоянието на 
атмосферата в определен мо-
мент описващо се с показатели 
като температура, влажност, на-
лягане.

Климат (от гръцки наклон) 
се получава след многогодиш-
на  (поне няколко десетиле-
тия) статистическа обработка 
на данните от времето. В зави-
симост от наклона на земната 
ос съществуват сезоните в се-
верното и южното полукъл-
бо и различните климати на 
земята: умерен, тропически, 
пустинен, полярен… Всеки 
климат има климатична нор-
ма, но временно отклонение 
от нея не означава непремен-
но изменение на климата. В 
Сахара падна сняг, но това не 
е доказателство, че климатът 
ще стане умерен вместо пу-
стинен.

Климатът на земята се е 
променял винаги. преди 1000 
години викингите са завари-
ли гренландия с необятни зе-
лени пасища. Останки от дино-
заври и мамонти палеонтолози-

те намират в Аляска и Сибир. 
значи на мястото на топъл 
климат е настъпило продъл-
жително заледяване. Колко 
пъти се е случило това в исто-
рията на земята?

Учените твърдят, че се на-
блюдава цикличност в про-
мените на климата. Всъщност 
това са колебанията в слънче-
вата енергия, идваща на Земя-
та. Има големи цикли, трае-
щи десетки хилядолетия (това 
са големите ледникови пери-
оди), има и малки продължа-
ващи по 11 и 17  години. го-
лемите  ледникови периоди 
(глп) в историята на земята 
са четири. След 90 000 годи-
ни заледяване идват 15 000 го-
дини на относително затоп-
ляне. В около 80% от времето 
земята е била покрита с лед-
ници. Само в останалите 20% 
е имало затопляне и живот. 
последният глп е приключил 
преди 12 000 години. Ние, чо-
веците, живеем в един сравни-
телно хладен междуледников 
период, който от своя страна 
има цикли с минимуми и мак-
симуми на температурата на 
земната повърхност, наподо-
бяващи „зъбчатка“. по-силно 
е захлаждането, когато фази-
те на слънчевите цикли съв-
падат. тези температурни ми-

нимуми носят имената на из-
вестни учени, например на 
Далтон, на маундер и др. През 
1812 г. армията на Наполеон е 
замръзнала в люта зима в Ру-
сия по време на „минимума на 
Далтон“. През 21 век обаче се 
очаква нов минимум на маун-
дер, т.е. нов малък ледников 

период, подобен на този, кой-
то е принудил викингите да 
се върнат към  Скандинавия 
и спасителния гълфстрийм. 
Този път за „новия Маундер“ ще 
трябва да се готвим ние.

по време на ледникови-
те периоди земята не е била 
населена, но ако теорията на 

сръбския физик миланкович 
се окаже вярна, то предстои 
земята да  премине през пети 
дълъг ледников период, по 
време на който хората ще спо-
делят участта на динозаврите, 
независимо от съдържанието 
на въглеродния диоксид в ат-
мосферата и независимо от 

техните умения.  
И така, от 2020 г. ще бъдем 

свидетели на  
нов 25-ти слънчев цикъл. 

И той ще бъде свързан със 
захлаждане, защото слънче-
вата активност пада, тъмните 
петна за термоядрена актив-
ност липсват, а разстоянието 
до Слънцето расте. темпера-
турата на земята, повишена 
с около 1оС (в предела на отно-
сителната грешка), през втора-
та половина на ХХ век, остава 
непроменена до 2019 г. и пред-
виждането на Ал гор и IPCC 
за „климатичен колапс“ не се 
сбъдва. Системата АРГО със сто-
тици датчици по земното кълбо 
показва, че „Световният  оке-
ан бавно се охлажда“ (проф. Вл. 
Полеванов). леденият щит на 
Антарктида нараства и няма 
изгледи да се стопи и да вди-
гне застрашително нивото на 
океана. Излиза че компютърни-
те модели за промените на кли-
мата може би са погрешни. Ста-
на ясно, че земята е отворена 
(неравновесна) система и зем-
ният климат зависи от много 
променливи (вкл. от албедо, 
космическото запрашване и 
др.), а не само от съдържание-
то на въглероден диоксид в ат-
мосферата. А как да се раздели 

приносаът в увеличаване на 
ВК от човешката дейност от 
този, изхвърлян от вулканич-
ната дейност?

Аз съм спектроскопист и 
отдавна съм се убедил, че ин-
фрачервеното излъчване (IR) 
от земната повърхност  се по-
глъща както от въглеродния 
диоксид, така и от водните 
пари. Затова в облачно и влаж-
но време температурата на ат-
мосферата е по-висока. Но во-
дните пари са много повече от 
ВД и ефектът от тяхното пог-
лъщане би трябвало да се от-
чита в компютърните модели, 
а това алармистите, съдейст-
ващи на Ал гор не го правят. 
Съгласно данните не на друг из-
точник, а на IPCC емисиите на 
ВД от човешка дейност са 27 
млрд тона годишно. В също-
то време фотосинтезата гъл-
та 440 млрд тона ВК, а океан-
ът разтваря или изпуска  330 
млрд тона. Или 27 срещу 770 
млрд тона. Как ви се стру-
ва? Има ли шанс човекът да 
промени климата? Но, стран-
но! Слънчевата активност и 
външните фактори преста-
наха да влияят на климата на 
земята от момента на учредя-
ване на IPCC към ООН! Алар-
мистите нямат сериозни научни 
доказателства, но не се отказват.  

парите са огромни, а и Ал гор 
е жив и здрав. „Старата тео-
рия отмира само със смъртта 
на нейния последен яростен за-
щитник“ – е казвал Айнщайн.

Дали е толкова вредно уве-
личаването на въглеродния 
диоксид, след като той е „хра-
на“ за растенията, участвайки 
във фотосинтезата, при която 
се отделя кислород? Учените 
са категорични, че ВД е поле-
зен. При по-високи концентра-
ции на ВД растенията трупат 
повече биомаса. при двойно 
увеличаване на концентраци-
ята на ВД, добивите от зърне-
ни култури ще нараснат с 22%, 
а на горите – с 40%. това вече 
е доказано: в края на миналия 
век увеличаване само с 9% за 
периода от 1970 до 1990 г. уве-
личава биомасата на горите в 
Европа с 25%. Излиза, че „гло-
балното затопляне“ е по-скоро 
от полза за  милиарди гладни 
земни жители.

теориите за глобално за-
топляне доведоха до глобал-
на бюрокрация, която е на 
път да създаде тоталитарна 
институция в „отворено“, де-
мократично общество. Какво 
означава „зелена“ банка, която 
ще има капитал от 100 млрд. 
долара,  събрани от страните 
подписали парижкото спора-

зумение, и ще отпуска изби-
рателно кредити с ниска лих-
ва на тези, които ще закрият 
своите каменовъглени мини и 
ще започнат да строят „вятър-
ни мелници“ и фотоволтаици? 
Някой да е видял производство 
на стомана с ток от ветрогенера-
тори. Лично аз съм свидетел на 
обратното – преустановяване 
на производството на стома-
на в Кремиковци, съпроводе-
но със спиране на двата бло-
ка на АЕЦ „Козлодуй“, дава-
щи евтината електроенергия.  
глобалното затопляне се пре-
връща във власт, влияние и 
пари. тези, които „регулират“ 
въглеродния диоксид в атмос-
ферата, искат да командват и 
световната икономика без да 
са спечелили война.

По този повод палеонтологът 
проф. Кирил Есков (РФ) каза, че 
„глобалното затопляне“ преми-
на от списъка на естествени-
те науки към идеологическите 
като диалектическия матери-
ализъм“.

причините за промените в 
Климата са  другаде и не зави-
сят от човека. С неразумни ре-
шения хората могат да влияят 
само на локалния климат. Коа-
гулантите на Бритиш Петролеум 
в Мексиканския залив разкъсаха 
Гълфстрийм на няколко пото-

ка. Ако студеното лабрадорско 
течение се изравни по плът-
ност с гълфстрийм, англича-
ните ще започнат да гледат 
футболни мачове с ушанки на 
главите. Черният дим бълващ 
от комините, с който плашат де-
цата, не е въглероден диоксид. 
той съдържа други наистина 
вредни  газове и наночастици, 
които трябва да се улавят за да 
може нашия жизнен стандарт 
да бъде приличен и да не хо-
дим по улиците с маски като 
китайците. Пред Човечеството 
има по-важни проблеми от въг-
леродния диоксид: безопасни 
храни, екология, енергетика... 
Настъпва времето на водород-
ните технологии, които ще от-
делят вода, а не ВД, но пък 
крият други опасности. пред-
стои малък ледников период. 
ООН трябва да смени целите си 
и да финансира стратегически, 
а не печелбарски проекти.

А до настъпване на това вре-
ме българските политици не 
трябва да забравят иронич-
ното припомняне на геолога 
проф. Владимир полеванов: 
„В цял свят борбата за човеш-
ки права и демокрация, както и 
борбата за спасяване на клима-
та, нямат никакво отношение 
към реалните права, демокра-
цията и климата на Земята.“ 

КЛИМАТИЧНИ ВЕЩЕРИ И  ВЕЩИЦИ ОТ КЛАНА НА АЛ ГОР

От стр. 3

Но Херо мустафа формули-
ра съвсем друга задача на цен-
търа: противодействие на мор-
ски и кибер-хибридни заплахи. 

@Откъде ще дойдат те? Ес-
тествено от Русия. 

„Гълъбът“ борисов поис-
ка повече учения, а ще по-
лучи един плацдарм за агре-
сия. москва, която не си пра-
ви никакви илюзии относно 
суверенността на българска-
та външна и военна полити-
ка, натири реципрочно един 
български дипломат и чрез 
Владимир путин предупре-
ди София, че може да потър-
си алтернативен маршрут за 
„Турски поток“, ако правител-
ството на бойко борисов про-
дължава да симулира стро-
ителство на газопровода. На 
срещата на Владимир путин 
със сръбския президент Алек-
сандър Вучич в Сочи този въ-
прос е бил дискутиран отново, 
щом Вучич се е похвалил с го-
товността на сръбския участък 
от газопровода. Добавете към 
това изявлението на сръбския 
министър на отбраната Алек-
сандър Вулин, че за разлика 
от българия, Сърбия сама взе-
ма решения, и ще разберете, че 
българия не извлече никаква 
полза от своето европредседа-

телство. Сърбия очевидно не 
гори от нетърпение да влезе в 
ЕС чрез трамплина НАтО; Се-
верна македония не желае да 
признае общата си история с 
българия и да се откаже от ан-
тибългарската риторика и по-
литика;  гърция заяви готов-
ност да охранява небето над 
своята северна съседка, но за 
разлика от българия, има с 
какво да го охранява! На всич-
ко отгоре, в гърция и Румъния 
свалиха властниците упра-
влявали по време на българ-

ското европредседателство, 
а в Северна македония може 
да направят същото на извън-
редните парламентарни избо-
ри през април 2020 г. Албания 
беше ударена от земетресение 
и също ще отложи евроинтегра-
цията си за по-добри времена. 
Впрочем, и френският прези-
дент макрон е на мнение, че 
е рано страните от западните 
балкани да се канят за прего-
вори за членство в ЕС. Тогава 
излиза, че България не само не е 
никакъв локомотив на Западни-

те Балкани по пътя към ЕС, ами 
и Северна Македония не може 
да повлече натам. Каква полза 
от повишения кредитен рей-
тинг на страната, щом никой 
голям инвеститор не желае да 
дойде у нас, заради корупция-
та, липсата на квалифицира-
на работна ръка и ограниче-
ния ни вътрешен пазар? 

би би Си излъчи един кри-
тичен документален филм за 
ужасяващите условия, в ко-
ито живеят деца в неравнос-
тойно положение, доказвай-

ки, че нищо в тази област на 
социалната политика не е по-
мръднало от филма за моги-
ляне. Тогава премиерът намери 
жертвения агнец в лицето на 
министъра на труда и социал-
ната политика бисер петков, 
обвини го в несправяне със за-
дълженията и липса на комуни-
кация с колегите и обществото, 
и го призова да подаде остав-
ка. Получи тази оставка и вед-
нага подготви следващия скан-
дал, предлагайки Деница Саче-
ва да седне в стола на Петков. И 
тази „калинка“ с „експертност“ 
по журналистика и социална 
педагогика, едва ли е най-под-
ходящия кандидат за министър 
на труда и социалната политика. 
А в трудовата й биография като 
заместник-министър на образо-
ванието има и една скандална 
наредба за анкета сред децата, 
в която ги питат какви се чувст-
ват: момченца, момиченца, или 
от някакъв трети пол? Малко по-
рано с поста заместник предсе-
дател на НС бе уреден провале-
ният тотално като вицепреми-
ер „обединен патриот“ Валери 
Симеонов. А за главен проку-
рор ВСС избра Иван гешев, до-
като неговият предшественик 
Сотир Цацаров бе предложен 

САМО ПОЦЕЛУЙКОВЩИНА НЕ СТИГА!

П
о ирония на съдбата, точно иници-
аторите на референдума за про-
мените в изборния кодекс от „Шо-
уто на Слави“, ще изпият горчи-

вата чаша на безпаричието. Веднъж, защо-
то СЕМ глоби тяхната телевизия „7/8 ТВ“ с 30 
000 лв.; втори път, защото никой не се на-
тиска да рекламира в чалга телевизия; тре-
ти път, защото съдът отказа да регистрира 
партия „Няма такава държава“, заради из-
ползваните в логото й национални симво-

ли. Което човек сам си направи, никой друг 
не може да му го направи! А пък и сценари-
стите на Слави не могат да се мерят с Борисов 
в рукопоцелованието. Както казва Бай Ганьо: 
„Ти ще целунеш ръка, аз по-надолу. Ти по-надо-
лу, аз още по-надолу. Че ти с мене ли ще се ме-
риш, бе, кьорпе?!“

Една реклама казваше, че не става само 
с ядене, трябва и акъл. Ние пък ще кажем, 
че не става само с поцелуйковщина. На раз-
брания и толкова му стига!

Горкият Ал Гор. 
Опитва се да спаси 

репутацията си 
като сам разтопява 

полярните  
ледове.
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Н
а 7.12.2019 г. в София 
се състоя междуна-
роден и национален 
протест „Спаси семей-

ството, защити децата!” ор-
ганизиран от Сдружение РОД 
и Национална група Родители 
обединени за децата (НГ-РОД), 
наброяваща вече 209 083 члено-
ве от цялата страна. Протестът 
бе  срещу ранното детско сек-
суално обучение в училищата и 
детските градини, социалното и 
медицинско отвличане, детско-
то правосъдие, разрушаване на 
българското семейство, на хрис-
тиянските ценности, срещу ан-
тисемейните политики, непра-
вомерното отнемане на деца по 
несъстоятелни причини, срещу 
GREVIO - орган за изпълнение 
на Истанбулската конвенция, 
срещу Вarnevernet - норвежки-
ят модела за социални услуги, 
срещу задължителна и прину-
дителна социална услуга за от-
немане на деца от родители и 
продажбата им на наши и чуж-
дестранни осиновители, срещу 
Закона за социалните услуги и 
антидетските и антисемейни-
те промени в законодателство-
то, приети от правителството на 
България, както  и за категорич-
ната им отмяна. 

На протеста присъства-
ха хора от всички локал-
ни групи на РОД: София, 
пловдив, Асеновград, па-
зарджик, Кърджали, бур-
гас, благоевград, Дупница, 
ямбол, гоце Делчев, Русе, 
Велико търново, Хасково 
Стара загора... и мн. дру-
ги, а на протеста във Варна 
взеха участие предимно 
хора от региона и Добрич.

Да защитят децата и се-
мействата си от ръцете на со-
циалните служби, от антисе-
мейните политики, налагани 
от правителствата по света, 
се включиха и протестиращи 
от Норвегия, Испания, герма-
ния, Австрия, Армения, Швей-
цария, литва, Дания, Нова зе-
ландия, Хавай.

В София призивът събра 
хиляди родители, деца, баби 

и дядовци, организации, не-
доволни граждани, на пло-
щада пред Националния 
дворец на културата. Водещ 
и организатор на събитието 
бе Иван Вълков от сдружение 
РОД, юрист, баща на 4 деца, 
който откри протеста с думи-
те: “Ние сме като опълченци-
те на Шипка. На върха. Зао-
биколени отвсякъде. И нагоре 
няма накъде. И назад няма на-
къде. Зад нас са само нашите 
деца. За тях ние ще стоим до-
край! До последно! (...) Братя и 
сестри, българи, като христи-
яни нека да отворим Свещено-

то писание и да се помолим с 
молитвата Отче наш, защо-
то ако търсим съюзници на 
Запад, на Изток, на Север и на 
Юг, не знам кой ще ни помог-
не. И да търсим видни лично-
сти, които да се застъпят за 
децата ни – не ги видяхме до-
сега. Тези, които са загрижени, 
са тук, сред нас. (...) За да пове-
дем успешна война срещу дж-
ендър-идеологията, срещу дж-
ендър-религията, днес тряб-
ва да направим съюз и завет с 
Бога. Тогава Той ще ни защити 
и ще ни помогне...“ 

Цялото множество на 

площада, изречение по изре-
чение, повтори божията мо-
литва, а след това пя  наци-
оналния химн на българия 
„Мила Родино“. Думата взе ад-
вокат Шейтанов, съпредседа-
тел на сдружение РОД. (Част 
от словото му поместваме 
отделно). 

След вълнуващото слово 
на адвокат Шейтанов, под зву-
ците на химна на национална 
група РОД, шествието потегли 
по бул. „Витоша“ към църк-
вата „Св. Неделя“, Министер-
ски съвет и се спря пред Пар-
ламента. Когато многохиляд-
ният народ преминаваше край 
църквата „Света Неделя“, за-
биха камбаните на православ-
ния храм като израз на пъл-
на съпричастност и подкрепа 
на Българската православна 
църква към родолюбивата съ-
протива на българите за за-
пазване на християнските 

ценности и българските се-
мейни традиции. 

пред парламента, един 
след друг говориха родители, 
представители на РОД от дру-
ги градове на страната, как-
то и редови участници в про-
тестите. главните мотиви на 
ораторите се обединяваха 
около пълната решимост да 
продължат протестите дори 
ако  представители на влас-
тта все пак рашат да вземат 
участие в един действен ди-
алог по въпросите, които ги 
вълнуват.

протестиращите деклари-
раха категоричната си реши-
мост да се борят за отмяна на 
антидетските и антисемейни 
закони, приети безразсъдно 
или под натиск от народни-
те представители на 22 март 
т.г. в угода на чужди интере-
си. „България няма деца за про-
дан“ и „Долу ръцете от наши-
те деца“  скандираха участни-
ците в митинга и този възглас 
побираше голямата тревога и 
могъщата сила на един народ, 
който за децата си винаги е 
бил решен на всичко.

Протестът приключи към 
15,30 ч. с химна на България и 
„На многая лета“ в изпълне-
ние на Борис Христов.

От стр. 1

Жива е и доктрината на 
Христовата църква.

Трябва да забрави тя раз-
делящите термини като абор-
тите, гей браковете и др., а да 
се посвети на проблема с бед-
ността. Целта е по-нататъшно-
то размиване на православна-
та християнска етика и догма-
тика чрез постулатите на една 
нова, единна световна рели-
гия, която поставя въпроса за 
друго евангелие, в което под 
красива формула трябва да се 
скрие старото съдържание. 

Само преди две години Ев-
ропейският парламент също 
видя в Светото правосла-
вие политическа пропаган-
да и реши вместо православна 
църква да се казва по-завоали-
рано – трансгранични религи-
озни групи. С една дума –

 Православието на 
Тримата най-велики 

светители е тръв в очите 
на съвременните либерали.

защо? защото като бого-
слови, вие всички много до-
бре знаете, че твърде много 
неща в светото православие 
изобличават днешния начин 
на живот и на падналата чо-
вешка природа изобщо. Зна-
ете че тридесет и седем години 
вече съм на служение в бъл-
гарската източноправослав-
на епархия, в плуралистично 
общество, но ако сравним по-
внимателно двете парадигми 
на тукашния и тамошния све-
тоглед и начин на живот, ще 
забележим, че те се различават 
почти във всичко. Понеже пра-
вилото е: When you are at Rome, 
do as the Romans do т.е. моят па-
рафраз е: когато си в Америка, 
прави каквото правят амери-
канците. Изглежда само аз съм 
единственият, който туря спи-
ци в колелата на нашата тали-
га и не включвам електриче-
ския котлон на врящата плота 
за претопяване.

Не е новина, че св. право-
славна църква и православи-
ето на тримата Светители, е 
консервативно. 

то защитава традицион-
ния морал, семейството, роля-
та на мъжа и жената, традици-
онните норми на ценностите 
във всички сфери на човеш-
кия живот. Смята ги за дадени 
от бога, а не от преходни и со-
циални конвенции. Излишно е 
да отбелязваме колко разруши-
телни са и техните идеи и как 
те са се настанали във всички 
тези неща. Не се чудете на това. 
В Америка, Канада и Австра-
лия българското правосла-
вие, вярно на Св. трима Све-
тители е архаично, варварско, 
противна, примитивна вяра и 
отживяла религиозна секта. 

Светото православие на три-
мата Светители обаче е кате-
горично:

Хомосексуализмът е 
грях, срам, позор! Такава 

е волята Божия! Такъв е и 
библейският закон!

По завета на тримата Све-
тители ние призоваваме чове-
ка към един аскетичен идеал, 
който изисква самоубоздаване и 
самоотречение във всичко – су-
рова дисциплина, добровол-
ни жертви в името на Св. Дух. 
Съвремието обаче призовава 
към друго. знаете лука: 12:9 
– „Имаш много блага“. Яж, пий, 
весели се, наслаждавай се на 

живота, граби с пълни шепи от 
всички удоволствия, развлече-
ния и наслади. Това е смисълът 
на твоето съществуване. Ако си 
беден, бори се със зъби и но-
кти, прави кариера, повдигай 
се и печели, печели, печели! 

тази алчност, ненаситна 
обсебеност от плътското, от 
тленното, тази жажда за пари 
и блага, този агресивен мате-
риализъм, който дойде за съ-
жаление и у нас, са безкрайни 
противоположности на пра-
вославния дух.

Какво е плурализмът? Има 
ли плурализъм в св. правосла-
вие? Особено в православието 
на тримата светители? Струва 
ми се, че по подобие на тях и вие, 
в Богословския факултет мисли-
те, че истината е една. Само из-
мамите са много и плурали-
змът не е нищо друго освен 
многообразие на заблуди и 
лъжи.

Бог е един! Истината е 
една! Църквата Христова 

е една!
Според тримата светите-

ли един е и пътят на спасението, 
но за съжаление и тук нагласата 
на мисленето ни е диаметрално 
противоположна. Ами правата 
на човека? Какво е становище-
то на тримата светители за пра-
вата на човека в двадесет и пър-

вия век? Отговорът е: той е твър-
де далеч от това да се съсредо-
точаваме върху нечии „права“, 
както прави съвременното ни 
общество. Напротив! То набляга 
много повече на задълженията 
върху онова, което се изисква от 
човешкото същество, а не вър-
ху това, което му се полага. Исти-
ната е, че православието, както 
го разкриват тримата светители, 
е сурово и рестриктивно. То под-
хожда строго към човека. Вижда в 
него не някакъв непорочен „пра-
воимащ“, а едно осакатено от гре-
ха и паднало създание. 

Смята че то се нуждае не 
от глезене, не от ширене на 

свобода, а от обуздаване и 
дисциплина, от сурово отси-
чане на волята и борба със 
страстите и иска от него не 
права и свободи, а отговор-
ност в предано служение на 
божия закон. 

Всичко това показва, че 
православието на тримата 
светители е твърде далеч от 
т.нар. ценност на либерал-
ната демокрация.

Работата е там, че демокраци-
ята, която претендира да е еднак-
ва към всички, дава еднакви пра-
ва и на добрите хора, и на злото, 
и на злите, дори и на дявола. 

те уж са равни в рамките 
на плуралистичния модел, но в 
действителност дяволът, който 
е много по-ловък и обигран, из-
тласква бързо конкурентите си 
и завладява цялото общество.

Културата и 
безграничната свобода 

се израждат в култура на 
греха и култура на порока. 

либерализмът е безсилен 
срещу злото в човешката при-
рода. Православието на тримата 
светители зове към тесен път и 
тясна врата, а съвременното об-
щество към широкия път и към 
общото течение. Православието 
на тримата светители е борба със 
страстите, а съвременният начин 
на живот е тяхно пълно разми-

наване. Православието според 
тримата светители, е служение на 
Духа, а днешният life style – слу-
жение на търбуха и на плътското 
удоволствие. православието на 
тримата светители гледа към 
йерусалим, а либерализмът на 
обществото ни към къде? Към 
Содом и гомора!

Православието на тримата 
светители е строго и ето защо, 
като приятел в господа ви уве-
рявам – наивно е да смятаме, 
че либералистите някога ще от-
ворят сърцата си за нашето св. 
православие, което е същото 
като на тримата светители.

Св. Василий вече го е казал: 

„Утре ще бъда пак такъв, какъв-
то съм и днес!“ Идеални думи! 
Нека само за минутка си пред-
ставим реакциите на великия 
св. Василий, на мъдрия богослов 
св. григорий и на смелия злато-
уст св. йоан относно задължи-
телното сексуално възпитание 
в наши дни. мама, татко няма 
вече да съществуват, както и 
понятията мъж и жена, а дори 
и в частните религиозни учили-
ща ще се изучава задължител-
но половата равнопоставеност 
т.е. различието между мъжете 
и жените не е вече дело на бога, 
не се определя биологически, 
а се явява следствие от култур-
ното и социално развитие на 
личността в рамките на обще-
ството и е нещо старомодно, тъй 
като един и същи човек би могъл 
да притежава различни видо-
ве полова принадлежност. На-
пример аз съм Джоузеф, но утре 
мога да бъде Джозефина. Друга 
е с най-хубавите имена в целия 
свят – Ана-мария, но на другия 
ден устата сама може би ще про-
мълви Антон. 

Иска ми се да благодарим на 
Богословския факултет в София 
и във Велико Търново за станови-
щата им по този казус, но нека се 
знае, че не всичко е отминало, 

че идва по-страшното, 
че и за напред ще очакваме 

тяхната смела мисия в духа на 
тримата светители, за да ни раз-
ясняват ползата и вредата на 
теорията на половата равнопо-
ставеност. А на всички вас, при-
ятели в господа в богословския 
факултет искам да благодаря за 
вниманието и хубавата служба 
и на изпроводяк да ви напом-
ня, че богословието е слово, на-
ука и знание за бога и негово-
то академично място е точно 
тук, в богословския факултет. 
А щом е слово, наука и знание, ка-
къв тогава е урокът от днешния 
празник? 

Че тримата светители не са 
разчитали единствено на ду-

ховната опитност, придобита в 
манастирско служение и послу-
шание. Но и на солидна научна, 
богословска, теоретическа под-
готовка, която ги е предпазила 
от съблазни и ги е направила 
смели защитници и учители на 
автентичното богословие, тъй 
желано и от всички вас. 

Заредете се с мъдрост и сила и 
не се бойте, че сме малко стадо, 
защото господ Иисус го е казал: 

„Не бой се, малко стадо. Аз съм 
с вас до свършека на света“.

Като имаме и небесното по-
кровителство на тримата свети-
тели нека се помолим от сърце – 
пламенната вяра и смелото из-
поведничество на св. Василий, 
богословският ум и кротост-
та на св. григорий и проповед-
ническата ревност и свят жи-
вот на св. йоан златоуст, да бъ-
дем като тях православни бого-
слови по слово и живот и като 
тях да прославяме Едната Све-
та Животворяща и Неразделна 
троица. Амин!

 
На САЩ, Канада и Австра-

лия - митрополит Йосиф
Слово произнесено от мит-

рополит Йосиф на празника на 
светите Трима Светители в 
Богословския факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“. 

   30 януари /2019/ е празника 
на светите Трима Светители

АКЦИЯ „ЗОРА“ОТ ПъРВО ЛИЦе 

НЕ БОЙТЕ СЕ, ЧЕ СМЕ МАЛКО СТАДО

И ДЕЦА НЕ ДАВА!
БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА 
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РОСтАД 39% от българите са 
изложени на риск от бедност! 
В гърция, след последните за-
конодателни промени и като 
се вземат предвид различни 
социални помощи, се изчис-
лява, че само 22,8% от семей-
ствата с деца, са изложени на 
риск от бедност.

министерството на фи-
нансите на гърция препоръ-
ча на Държавната комисия 
по трудовата заетост и Сдру-
жението  на работодателите 
да създадат необходимата ор-
ганизация за изплащане ко-
ледните бонуси,  помощите за 
безработни, самонаетите лица  
и бенефициентите на  органи-
зацията за специална закрила 
на майчинството от 9 декем-
ври до 6 януари 2020 г.

Всички служители, наети 
в частния сектор на непълно 
или пълно работно време, при 
всеки работодател, имат пра-
во на коледен бонус!

В частния сектор, изчис-
ляването на размера на бону-
сите отчита възнаграждени-
ето на наетите, на база на ра-
ботната заплата.  периодът, за 
който се изчислява коледният 
бонус, включва периодът от 1 
май до 31 декември на тази го-
дина.

Бонусът  по закон в този 
срок е равен на една месечна за-
плата!

За тези, които не са били на-
ети на пълен работен ден по-
лучават част от заплатата, про-
порционална на продължител-
ността на трудовото им право-
отношение. Дори работниците, 
които са работили не по-малко 
от 19 дни, имат право на част 
от бонуса.  

На второ място бяха обявени 
правителствените намерения за 
промяна на данъчната система, 
която следва да се опира на 10 
стълба: 

Първи стълб: Намаляване на 
данъка върху дохода за всички 
физически лица.

Втори стълб: Намаляване на 
данъка върху дохода за юриди-
ческите лица. Ставката на кор-
поративния данък се намалява 
от 28% на 24% за печалбите през 
2019 г. за всички предприятия.

Трети стълб: Поддръжка 
на служителите. Специално за 
стартиращи фирми се осигуря-
ват ниски данъчни ставки.

Четвърти стълб: Подкрепа 
за семейството. Увеличаване из-
дръжката   с 1000 евро на дете! 

Пети стълб: Привличане на 
преки чуждестранни инвести-
ции.

Шести стълб: Възстановява-
не на икономическите сектори.

Седми стълб: Подобряване 
на устойчивото развитие: Въ-
веждане на  пакет от мерки за 
насърчаване на използването 
на Екопродукти и зелени авто-
мобили.

Осми стълб: Засилване на 
корпоративната социална отго-
ворност.

Девети стълб: Повишаване 
на прозрачността и намаляване 
на укриването на данъци.

Десети стълб: Намаляване на 
бюрократичната тежест върху 
данъчното облагане и бизнеса и 
защита на средната класа.

    Според новата, по-благо-
приятна данъчна ставка, посо-
чена в Закона за данъците, кой-
то на 6-ти декември  беше гласу-
ван от парламента, повече от 2,5 
милиона служители и пенсионе-
ри ще получават увеличения на 
нетните си месечни заплати и 
пенсии.С горните промени, но-
вата скала на данъка върху дохо-
да, която ще се прилага от 2020 г. 
за служители и пенсионери, ще 

бъде следната:
• 9% данъчна ставка (вместо 

22%) за частта от годишния до-
ход до 10 000 евро;

• 22% данъчна ставка (как-
то е днес) за сегмента от 10 000 
евро до 20 000 евро;

• 28% (вместо 29%) ставка за 
сегмента от 20 000 евро до 30 000 
евро;

• ставка от 36% (вместо 37%) 
за сегмента от 30 000 евро до 40 
000 евро;

• 44% (вместо 45%) за частта 
над 40 000 евро.

Данъкът за доходите в ре-
зултат на горната скала ще бъде 
намален годишно със следните 
конкретни суми:

• 777 евро, ако няма деца; 
• 810 евро, ако има едно  

дете;
• 900 евро, ако има 2 деца; 
• 1120 евро, ако има 3 деца;
• 1340 евро, ако има 4 деца; 
• допълнително с по 220 евро 

за всяко дете на възраст над 5 и 
повече години.

приетият на 6 декември 
т.г. закон предвижда също 
ново намаление на ДДС вър-
ху лекарствата и особено на 
тези за лечение на   сериоз-
ните заболявания, които ста-
ват  обект на свръхнамалена-
та ставка на ДДС от 6% до 13%. 
Тази ставка се простира главно 
върху ваксини, имунологични 
и лекарствени продукти, при-
лагани при пациенти със злока-
чествени заболявания като рак, 
диабет, ревматоиден артрит и 
старческа немощ.

Тройна намеса в подкрепа на 
семейството предвижда и нови-
ят  законопроект  на правител-
ството,  внесен от министер-
ството на труда и социалните 
въпроси в парламента на 9 де-
кември т.г. Тази тройна намеса 

се заключава във въвеждане от 
1 януари 2020 г. на: нова скала 
за необлагаеми доходи на по-
бедните млади семейства, на 
следващо место въвеждане на 
надбавка за раждане в размер 
на 2000 евро, и  третата наме-
са, участваща в планирането на 
подкрепа на семействата, е в об-
ластта на косвеното данъчно 
облагане и в частност на ДДС. 

по отношение на млади-
те семейства с  ниски годиш-
ни доходи, без и с до 6 деца и 
необлагаемия минимум, ко-
ледният подарък е достатъчно 
ясен и без преводач от посоче-
ната по-долу диаграма.

Що се отнася до еднократна-
та помощ при раждане прог-
нозите на министерството са, 
че новата помощ  от 2000 евро 
(за близнаци 4000) за всяко но-
вородено ще бъде изплатена за 
петте години от 2020-2024 г. на 
около 400 000 семейства и е от-
делно от известните до сега се-
мейни помощи.  Според измер-

ванията на ELSTAT всяка годи-
на в гърция  се записват около 
85 000-90 000 раждания. зако-
нът определя  критерии за до-
ходи, но те няма да изключат 
голямата маса от граждани, 
тъй като новата концепция не 
дели гръцките граждани глав-
но по размера на доходите, а  
цели преди всичко решава-
нето на проблемите  от демо-
графски характер. Скалата и 
критериите са следните:

За семейства с един родител 
нивото на доходите не трябва да 
надвишава 40 000 евро.

За семейните двойки общи-
ят им доход трябва да бъде до 60 
000 евро.

за всяко дете, което вече е в 
семейството, прагът на доходите 
се увеличава с 1000 евро. Така 

че, ако двойка, която вече има 2 
деца и им се роди още едно, за 
да получат 2000 евро, доходите 
им не трябва да надвишават 
80 000 евро.

Според последния статис-
тически бюлетин на агенция 
AADE, двойките без деца до 60 
000 евро са 1 382 327 и потен-
циално са целевата група на 
закона.  „Нетните” финансо-
ви разходи за новата помощ 
се оценяват на допълнителни 
120 млн.евро.

  Третата намеса на социал-
ното министерство  в подкре-
па на семействата, както спо-
менахме и по-горе е в областта 
на ДДС. По този начин след но-
вогодишната нощ ДДС върху 
всички опаковани бебешки 
храни, дрехи, бебешки пам-
перси и столчета за кола се 
намалява от 24% на 13%. Бю-
джетните разходи се оценяват 
на още 12 милиона евро.

Толкова за коледните пода-
ръци на гърците,

@а сега за най-важното.

Всички споменати по-горе 
права и придобивки гърци-
те ги извоюваха на площади-
те, а не в очакване на някак-
ва спонтанна щедрост от сво-
ето правителство не на чаша 
узо  пред телевизорите или 
по форумите в интернет. те 
не дадоха дори и сто дни на 
новото дясно консервативно 
правителство на НД начело с 
Кириакос мицотакис и изля-
зоха решително по площади-
те, демонстрирайки твърдото 
си намерение да отстояват до-
край и с всички средства сво-
ите социални права и придо-
бивки. И отново успяха.

В цяла Европа краят на 
отиващата си 2019 г. е беляза-
на  с борба за защита основни-
те права и малкото останали 

социални придобивки, които 
неолибералния капитализъм се 
опитва да отнеме на трудещи-
те се хора.

  франция в момента ври и 
кипи. Обявени са безсрочни 
стачки и младежки вълнения 
срещу „реформата” на пен-
сионната система. И тяхната 
интензивност е такава, че за-
плашват да свалят правител-
ството на макрон. Има вече се-
риозни основания да се счита че 
борбеността, твърдостта и не-
отстъпчивостта на протести-
ращите ще доведат до победа.

В германия. На фона на ци-
кличните протести приклю-
чи конгресът на Социалдемо-
кратическата партия, която е 
част от управляващата коали-
ция. Конгресът  избра новото 
ръководство. за съпредседа-
тели  на СДпг бяха избрани 
икономистът Норберт Валтер-
борянс и левият лидер Саскиа 
Ескен. 
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БАЛКАНСКИ хОРИЗОНТИАКЦИЯ „ЗОРА“

пАРАЛЕЛи В СОЦиАЛНАТА пОЛиТиКА 

Слово на адвокат Владимир 
Шейтанов на Втория междуна-
роден протест на родителите в 
България под наслов „Да спасим 
семейството, за да защитим 
децата“, състоял се в София на 
7.12.2019 г.

Скъпи български родители,
Скъпи българи,

Обръщам се към вас като 
един от вас, като един от десет-
ките хиляди разтревожени ро-
дители, които поставят интере-
сите на децата над своето битово 
спокойствие, като част от РОДИ-
ТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА, 
а не от името на някаква инсти-
туция. Ангажирам лично себе си 
и своята съвест. 

В днешния мразовит декем-
врийски ден, броени дни преди 
международния ден на права-
та на човека 10.12.2019г., кога-

то любителите на личния уют и 
тихото еснафско спокойствие 
гледат телевизия в трепетно оч-
акване на приближаващите Ко-
ледни и Новогодишни празни-
ци, ние с вас сме отново заедно, 
тук пред камерите на удивена 
Европа, пред очите на респекти-
раната власт.

Ние с вас избрахме друго - 
не топлината на огнището, не 
спокойствието на дома, не ти-
шината на парите, не мълча-
нието на агнетата.

Днес, на този площад, пред 
лицето на българската култу-
рата, се ражда новият бълга-
рин, възкръсва българският 
дух, за да кажем на света на 
парите:

НЯМАМЕ ДЕЦА ЗА ПРОДАН 
СРЕЩУ ПАРИТЕ ОТ ЧУЖДЕС-
ТРАННИ ФИНАНСОВИ ИЗТОЧ-
НИЦИ.

ПО-ДОБРЕ БЕЗ ПАРИ ОТ 
НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕ-
ХАНИЗЪМ, ОТКОЛКОТО С ПРО-
КЛЯТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА 
МАЙКА.

Ние вече знаем, че сме 
чути! Затова един министър 
беше сменен! Беше сменен, за-
щото беше забравил да чува гла-
са на своя народ.

Какво искаме?
Искаме да бъде чут призи-

вът на Родители Обединени 
за Децата РОД), на българска-
та православна църква (бпЦ), 
на десетките хиляди родители, 
на юристи, лекари, архитекти, 

журналисти, писатели, учени, 
учители, преподаватели, на 85 
% от нашия народ. много ли 
искаме!?

Искаме пълна, категорич-
на и окончателна отмяна на 
зСУ и замяната му с нов закон 
за социалната помощ, съот-
ветстващ на същността на со-
циалната държава;

Искаме бързо приемане на 
законодателство за социално 
уязвимите групи, финансира-
но от държавния и общинските 
бюджети, реализирано от соци-
ално ориентирана, добре плате-
на, професионална държавна и 
общинска администрация.

 Искаме нова законода-
телна уредба на социалната 
помощ без платени услуги от 
частни доставчици на паза-
рен принцип, без търговци в 
храма.

Искаме семейно-центри-
рана социална политика, коя-
то да подпомага семейството, за 
да спаси децата.

 Искаме честен и ефекти-
вен диалог за такава реформа, 
с отчитане интересите на соци-
ално уязвимите групи от граж-
дани.

Очакваме от държавата да 
докаже с дела, а не с красиви 
фрази, че се вслушва в гласа 
на Народ и Църква.

българският народ е дре-
вен, мъдър и решителен. Не 
си играйте с него, защото ще 
загубите…, както в едно друго 

историческо време и при едни 
други исторически условия 
беше казал Александър Стам-
болийски.

До днес ние очаквахме ня-
кой да поеме протегнатата ни 
ръка. До днес обикаляхме ин-
ституциите, регистрирахме в де-
ловодствата молби, становища и 
обръщения. До днес канехме на 
диалог, говорехме, убеждавахме, 
предлагахме, предупреждава-
хме. И бяхме посрещнати с по-
литическо високомерие. Но тази 
страница вече е обърната.

Ние повече нямаме въз-
можност да възпираме роди-
телското недоволство, да ка-
нализираме гнева, да упра-
вляваме емоциите на огро-
мни родителски маси. РОД 
няма право да възпира безкрай-
но българските майки и бащи да 
прилагат на практика чл.47, ал.1 
от Конституцията на България.

Няма повече да възпираме 
българските майки да протес-
тират, по начин който считат 
за добър, в рамките на закона. 
Ние подкрепяме недоволството 
на българските родители, кога-
то някой си позволява, в нару-
шение на българското законо-
дателство и международното 
и европейско право, да развра-
щава и покварява техните деца 
чрез грантови проекти, про-
грами, справочници и указа-
ния, чрез събиране на информа-
ция за личния и семеен живот 
на децата и техните родители. 

От утре, РОД поема граждан-
ски защита на интересите на 
деца в риск и техните родите-
ли.

Трите осъдителни решения 
на Европейския съд по правата 
на човека от 2019 г. са ясно до-
казателство, че политиката, въп-
лътена в законодателни акто-
ве като ЗСУ и ЗЗД, ЗДС и други, 
нарушава европейското право. 
Обявяваме, че ще информираме 
нашите чуждестранни партньо-
ри и ще поискаме подкрепа от 
тяхна страна. Ще сезираме меж-
дународните организации и ще 
искаме тяхната намеса. Ще сези-
раме Европейския съд по права-
та на човека.

Обявяваме, че през пролетта 
на 2020 г. ще проведем Първия 
национален родителски конгрес 
на РОД, на който ще бъдат пока-
нени гости от България и чуж-
бина, за обсъждане на пробле-
мите със създаването, отглежда-
нето, възпитанието и образова-
нието на българските деца.

РОД ще участва във всяка 
форма на диалог за настояще-
то и бъдещето на българското 
семейство и неговите деца, за 
законодателството за социал-
но уязвимите групи. Но няма да 
участваме в параванни прегово-
ри, зад гърба на които да се про-
карва идеологията на социал-
ния бизнес.

Всеки диалог е по-добър от 
всяка война. Особено със собст-
вения си народ.

ДНИ, КОИТО ТВОРЯТ ИСТОРИЯ

Адв. Владимир Шейтанов:

митко ШОпОВ

В
ъпреки оглушително-
то мълчание в най-го-
лемите ни и „свободни” 
медии, някои от кои-

то претендират да бъдат „дом 
на медийната независимост 
и обективност”, а други сло-
воблудстват с „правото да бъ-
деш информиран”, в интернет 
мрежата от една седмица горе-
що се коментира  щедроста  на 
Гръцкото правителството преди 
Коледа. Както стана известно то 
прие решение  да отдели диви-
дент в размер на 175 млн. евро от 
бюджетния излишък и да го раз-
предели между най-уязвимите 
социални групи. Тук трябва вед-
нага да направим много важно 
уточнение, че гръцките крите-
рии за „уязвими социални групи” 
са много по-обективни, че спря-
мо нашите трагични критерии 
на оцеляване, тези групи в Бъл-
гария спокойно щяха да бъдат 
определени като благодентства-
щи. Цифрите по-долу красноре-
чиво говорят за това. И понеже 
информацията в мрежата и от-
части  дори в БСТВ за характера 

и размера на социалните придо-
бивки в Гърция, както и за мо-
тивите и намеренията на гръц-
кото правителство в тази сфера 
е непълна, поради негласната 
омерта от „правилните” медии 
и правителството на ГЕРБ, ние 
сме длъжни да упражним пра-
вото си  да осветлим истината, 
както и да посочим хала, до кой-
то сме докарали нашите управ-
ници. 

Още в началото следва да 
посочим също, че коледна-
та щедрост на новото дясно-
консервативно гръцко прави-
телство не произтича само от 
обявените програмни наме-
рения в предизборната плат-
форма на премиера Кириакос 
мицотакис. Тя бе стимулирана 
и от нарасналото социално на-
прежение – най-ясно изразе-
но в стачните и студентските 
вълнения обхванали страна-
та още в началото на есента. В 
тази връзка се набива на очи 
съществената разлика между 
гърците, които никога не про-
пускат случая чрез организи-

рана съпротива да решат сво-
ите проблеми и българите, ко-
ито отдавна са забравили, че 
господ помага, но в кошара не 
вкарва. 

По-нататък следват конкрет-
ните цифри. Те са показателни 
не само в стойностни измере-
ния, но и за причините, кои-
то обославят, които обославят 
собствения ни хал благода-
рение на десетгодишното „ус-
пешно” управление на клепто-
крацията от гЕРб. 

На първо место беше реше-
но да се отдели социален диви-
дент в размер на 175 милиона 
евро, като спешна  финансова 
подкрепа от по 700 евро на 250 
000 домакинства наброяващи 
953 000 души! Кои са категори-
ите, в които попадат домакин-
ствата, съгласно критериите на 
правителството на Мицотакис?  

На първо място това са се-
мейства с 4 или повече деца 
с облагаем доход за 2019 г. до 
20 хиляди евро! Тази категория 
включва 19 140 домакинства;

Следват семейства, в които 

поне единият родител е дълго-
срочно безработен, с едно дете 
и облагаем доход до 15 000 евро 
- общо 163 778 семейства; 

• Семейства, в които и два-
мата родители са краткосроч-
но безработни, с едно дете и 
доход до 15 000 евро - общо 40 
927 семейства;

• Семейства с увреждания 
и здравословни проблеми - за-
сяга 25 632 семейства. 

Според финансовия минис-
тър Христос Стайкурас, посо-
чените категории бенефици-
енти трябва да отговарят и на 
следните критерии: „Един от 
двамата родители трябва 
да е пребивавал законно и по-
стоянно на гръцката тери-
тория през последните 10 го-
дини, както следва да се до-
каже от данъка върху дохо-
дите плащани в Гърция т.е. 
и двамата родители трябва 
да са си плащали данъците в 
Гърция. Също така сумата 
на депозитите на домакин-
ствата и текущата стой-
ност на акциите не трябва 

да надвишава 20 хиляди евро. 
"

Според посочените от ми-
нистъра критерии от тази при-
добивка ще се възползват поне 
половината от 250 000-те хи-
ляди  българи, които преди 10 
години успяха да се спасят от 
„прекрасния” живот при упра-
влението на гЕРб и да потър-
сят постоянно препитание в 
„банкрутиралата”, по думи-
те на борисов, гърция. Спо-
ред ELSTAT, през 2018 г. прагът 
на бедност за домакинствата с 
2 деца възлиза на 9908 евро го-
дишно. Десет години след „ус-
пешното” управление на ГЕРБ 
правителството на Борисов  оп-
ределя този праг на приблизи-
телно около 2160 евро. Излиш-
но е да обясняваме как щяха да 
реагират гърците и какво щеше 
да се случи с гръцкото правител-
ство, ако беше  определило та-
къв праг на бедност. 

И още един факт за хала 
до който ни докара клепто-
крацията от гЕРб: според по-
следните проучвания на ЕВ-

С какви подаръци гърците и българите посрещат Коледа и Нова година?

МЕжДу ГъРЦиЯ и БъЛГАРиЯ

Необлагаеми доходи 
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броя на децата
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с 3 деца

Семейни  
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Семейни  
с 5 деца

Семейни  
с 6 деца

необлагаема  
граница на дохода
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в евроатлантическото полу-
кълбо, но и в близкия изток.

Срещата на високо равнище 
на НАТО край Лондон премина 
под лозунга за „обновление на 
съюза“. посред кавгите и не-
приязънта този лозунг показ-
ва отчаяния стремеж на орга-
низацията да определи своето 
правдоподобно предназначе-
ние в съвременния свят. Демо-
низирането на Русия с абсурд-
ните твърдения, че москва ис-
кала да нападне европейските 
страни, представлява опит за 
всяване на паника сред запад-
ната общественост.

На срещата си край лондон 
НАтО обяви някои свои нововъ-
ведения. Генералният секретар 
на организацията йенс Стол-

тенберг съобщи пред медиите, 
че освен, че „защищава Европа“ 
от Русия, НАТО за първи път оп-
ределя Китай като свое „предиз-
викателство“. Освен това той 
обяви, че организацията гле-
да на космоса като на поле за 
своите действия. Всичко това 
показва, че сега повече от вина-
ги НАТО е инструмент на аме-
риканския империализъм. Ор-
ганизацията поставя пред гло-
балните цели на Вашингтон фа-
садата, че става дума за целите 
на една общност от държави. 
Именно това господство на 
САЩ над европейските дър-
жави причинява в голяма сте-
пен споровете в организация-
та. Думите на френския прези-
дент макрон от миналия месец, 

че НАтО се намира в състоя-
ние на „мозъчна смърт“, изра-
зяват нарастващото възмуще-
ние сред европейските лидери 
от - както те считат - арогант-
ния американски надзорник.

Така както ръководеният 
от САЩ съюз НАтО се разши-
ри на 29 членове, а се търсят и 
нови държави-членки в лице-
то на Грузия и Украйна, така се 
разшириха и неговите военни 
бюджети. Съвкупните военни 
разходи на пакта възлизат на 
над 1 билион долара годиш-
но, което е 20 пъти повече от 
военния бюджет на Русия и 
5 пъти повече от този на Ки-
тай. В съответствие с експан-
зията на НАтО е и увеличава-
нето на натовските войни и 

на операциите за смяна на ре-
жима – от бивша югославия 
на балканите до Афганистан, 
Ирак, либия, Сирия и др. И в 
тези случаи НАТО служи като 
фасада на американските не-
законни войни, придавайки 
им видимост на международ-
на подкрепа и законност кога-
то всъщност те са открити аг-
ресии в пълно нарушение на 
международното право. Така 
само дни преди да започне на-
товското шоу в Лондон, семей-
ство от 5 души, включително 
и млада майка, беше взриве-
но и разкъсано на парчета от 
американски дрон в Афганис-
тан. продължаващата 18 годи-
ни война на САЩ в тази страна 
бива сякаш оневинена и оправ-
дана посредством участието в 
нея на всички страни-членки 
на НАтО.

блокът НАтО е надхвър-
лил своя срок на годност. Не-

говото продължаващо при-
съствие и действия са една от 
главните причини за това, че 
международните напреже-
ния между САЩ, Европа, Ру-
сия и Китай се засилват, а не 
намаляват. Но неоправдани-
ят милитаризъм на НАТО само 
ускорява неговото излизане от 
употреба. Разточителните во-
енни разходи са непоносими 
и вредни за страните-членки 
на пакта. А вътрешното възму-
щение от господстващия Ва-
шингтон води до все пове-
че кавги в публичното прос-
транство. Като не притежава 
за своя истинска цел поддър-
жането на действителна сигур-
ност, а се ограничава с вяли 
опити да налага империа-
листическите войни, блокът 
НАтО се е отправил към за-
бравата. Ето защо превърна-
лата се в цирк среща на ви-
соко равнище в лондон, пос-
ветена на 70-тата годишнина 
от основаването на пакта, е 
може би знак за вече настъ-
пилата излишност на НАтО.

СВеТъТ В деЙСТВИе ИСТОРИЯТА КАТО СВИдеТеЛ
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В неотдавнашно интервю 
за ZDF Ескен заяви, че подкре-
пя нова концепция за социал-
на държава. Според нея гер-
манската социалдемокрация 
трябва да стане по-разпоз-
наваема, а немското обще-
ство - по-справедливо. Ескен 
е убеден, че коалиционното 
споразумение предвижда въз-
можността за извършване на 
корекции. Това означава, че 
германските социалдемокра-
ти ще търсят допълнителни 
изменения по въпросите за 
увеличаване на пенсиите и 
подобряване на финансира-
нето на децата от бедни се-
мейства. 

У нас робското примире-
ние и тишина са оглушителни. 
Вместо да излязат по площа-
дите, мнозинството от  най-бе-
дните и засегнатите стоят пред 
телевизорите с чаша ракия, 
псуват и кълнат по форуми-
те в мрежата, но  продължават 
да  плащат за  охолния живот 
на клептокрацията. Определе-
нието не е мое, а на г-жа Херо 
Мустафа - посланик на САЩ в 
София. затъналата в коруп-
ция привилегирована поли-
тическа върхушка се полз-
ва от безплатно и качестве-
но здравеопазване, пакет от 
незаконни социални придо-
бивки, жилища вили и „къщи 
за гости”, безнаказано укри-

ване на данъци, без такси, 
без отговорности  към ико-
номическия срив, който те 
причиниха на държавата; 
разточителни, безсмислени 
и скъпо струващи задгра-
нични командировки и учас-
тия в „симпозиуми“. за тези 
10 години управление, бон-
зите от гЕРб усвоиха до съ-
вършенство умението да  из-
точват „правилно” системата.

Над 30 милиарда външен 
дълг, натрупан от две прави-
телства на гЕРб + патриоти; 
близо 2 млрд. лв. прибрани и 

безследно изчезнали  здрав-
ни вноски – след 2009 годи-
на от бившия финансов  ми-
нистър Дянков, 6 милиарда 
изчезнали с фалита на Ктб; 
2,5 милиарда за осем нарису-
вани самолета, които ще бъ-
дат произведени и доставе-
ни през 2023-2024 г.

Не е ясно и къде са тези 3 
милиарда лева, за които гово-
ри  премиерът пред Цветанка 
Ризова, дето уж били „иззети 
от лошите корумпирани”. След 
като по негово предложение 
бяха отпуснати циничните 

40 лв. на най-бедните пенси-
онери, депутатите си гласува-
ха 150 пъти по-висока трина-
десета заплата с всичките и 
безотчетни месечни пари на-
куп за празниците. Оказа се, че 
тази тринадесета заплата е била 

заложена в още в Бюджет 2018 
за разходите на Народното съ-
брание. 

такъв е подходът и сега 
за бюджет 2019, което значи, 
че и тя е включена в приетия 
вече бюджет. Според източни-
ци от Парламента, парите се да-
вали под формата на разпре-
деление на излишък от разхо-
дите, спестени през годината, 
но се залагат умишлено във 
всеки един бюджет години на-
ред и не се коментират в края 
на годината, за да не се драз-
нят хората, които с търпени-
ето си насърчават това веро-
ломство.

Според едно изявление 
на председателката на 44-то 
НС нямало нищо нередно де-
путатите да получат по 6000 
лева допълнително за праз-
ниците, защото те не са точ-
но като обикновените хора и 
имат нужда от почивка в топ-
лите страни, за да се откъснат 
от напрегнатото си ежедневие и 
стрес в Парламента.

бистра СтАйКОВА

Двудневната среща на ви-
соко равнище край Лондон, от-
белязваща 70-тата годишнина 
от основаването на пакта през 
1949 г., трябваше да представля-
ва огромно тържество, но вмес-
то това се получи огромен фарс. 
Въпреки цялата пищност и це-
ремониалност, придавани на 
срещата от официалния прием 
на британската кралица в Бъ-
кингамския дворец, тази среща 
слезе до нивото на кавги, поди-
гравки и удари в гърба. Макар 
че НАТО обявява за своя мисия 
„поддържането на мира и сигур-
ността“, спречкванията между 
натовските лидери демонстри-
раха една организация, която е 
във война със самата себе си.

Кулминацията на комедия-
та настъпи когато американски-
ят президент гневно напусна сре-
щата преди заключителната се-
сия след като откри, че същест-
вува видеоклип, показващ други 
лидери, които му се подиграват 
за неговите объркани прескон-
ференции. В клипа се вижда-
ше как Джъстин трюдо (Кана-

да), борис Джонсън (Велико-
британия) и Еманюел макрон 
(франция) сиразменят шеги за 
тръмп. В отговор Тръмп нарече 
Трюдо „двуличен“. На следващия 
ден пресата отрази случилото се 
със заглавия на първа страница. 
„таймс“: „Тръмп напуска среща-
та на НАТО след като лидери са 
забелязани да се смеят“. „гарди-
ан“: „Тръмп напуска срещата на 
НАТО след подигравки от стра-
на на съюзници“. „файненшъл 
таймс“: „Разединение опетнява 
срещата на високо равнище на 
НАТО“, „Ню йорк таймс“: „Кавги 
и несигурност хвърлят сянка вър-
ху бъдещето на НАТО“.

Проблемите на НАТО не се 
свеждат само до стълкновения 
между отделни личности. Изби-
рането на Тръмп за президент 
на САЩ само накара да изплуват 
на повърхността отдавна тлее-
щи структурни и стратегически 
напрежения в организацията. 
Накратко казано, проблемът 
на НАтО е, че ръководеният от 
САЩ военен съюз продължи да 
се разширява без да притежава 
своя убедителна спояваща цел. 
Когато беше създаден през 1949 

г., четири години след края на 
Втората световна война, тога-
ва беше провъзгласено, че Атлан-
тическият съюз бил средство за 
защита на Европа от съветска 
агресия. Всъщност беше точ-
но обратното. Организацията 
НАТО беше основана, за да тор-
мози Съветския съюз. Ето защо 
през 1955 г., шест години след об-
разуването на НАтО, беше съз-
даден ръководеният от руснаците 
Варшавски договор.

След рухването на Съвет-
ския съюз през 1991 г. се пред-
полагаше, че е дошъл краят на 
Студената война. Но вместо да 
се саморазпусне, НАтО про-
дължи да се разширява. През 
изминалите 30 години органи-
зацията добави към себе си 17 
нови страни-членки, много от 
които са разположени в бли-
зост до границите на Русия. 
Въпреки своите официални 
претенции НАтО въобще не 

поддържа мира и сигурнос-
тта в Европа. Организация-
та раздухва опасно напреже-
ние с Русия, което би могло да 
доведе до гореща война меж-
ду ядрените сили. Тези дни ру-
ският външен министър Сергей 
лавров каза, че безразсъдна-
та експанзия на НАтО поставя 
под заплаха международния 
мир. Според него организация-
та функционира като имперска 
машина за господство не само 

РАЗНОГЛАСИЯТА В НАТО ПОКАЗВАТ, ЧЕ ПАКТЪТ Е ИЗЛИШЕН

пАРАЛЕЛи В СОЦиАЛНАТА пОЛиТиКА 
МЕжДу ГъРЦиЯ и БъЛГАРиЯ

В 
заключение, Европа ни показа как трябва да се борим 
и не е необходимо да ходим далече. Съседите ни са най-
добрият пример как и какво следва да се прави. гърците 
още от древността знаят как се живее свободно и неза-

висимо и как следва да се защитават най-елементарните човеш-
ки права. И ние, българите, трябва да се учим от тях, ако иска-
ме да не изчезнем като народ, защото тази възможност вече 
заплашва да придобие своята зловеща необратимост!

ДЯДО ЙОЦО ЧЕТЕ
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От този рекорд по безпо-
лезност научаваме например, 
че непознатата дума „извор-
че“ означавала на днешен бъл-
гарски език „чешма“. И прочие 
„преводи“. 

Разбира се, това издева-
телство не е нито случайно, 
нито епизодично. продължа-
ва варварството за ликвиди-
ране на високата словесност 
и премахването от учебните 
програми на авторите, сът-
ворили нашата народност-
на, светла, непримирима към 
несправедливостите и зло-
то  отечествена литература. С 
нечистите ръце на овластените 
кириакстефчовци три десети-
летия се изкоренява и затъпк-
ва с административна сол Сло-
вото, що с  благост и яснота 
сочи на парализираното от 
дискурси, среднополови ро-
дове и терминологични ка-
чамаци българско  дете: 

„Нашето А-Бе, Райно!“ 
затова ударът е отправен в 

могъщите темели, положени 
от нашата класика – разрушат 
ли се те, ще се срине градежа, 
който крепи духа на българ-
щината и възпитава младост-
та в родолюбие, доброта и на-
ционално достойнство – все 
неща, отсъстващи в натрапе-
ните списъци с кухи и вредни 
„европейски ценности“. Няма 
невинни посегателства, както 
няма невинни убийства.  

Тоя „превод“ е не само опит 
да се обезличи Вазов и да се 
кастрира остротата и обектив-
ността на авторовия почерк. за-
дачата на отродителите е чрез  
преиначаване смисъла и пос-
ланията на романа същото да 
постигне  трагичната и вели-
чава епоха, в която народът ни 
повежда саможертвена борба 
за свобода. Така по изпитаната 
рецепта „Как се сварява жаба“ 
за  „свобода“ може да се пред-
стави узаконеното неравен-

ство, етническата аморфност, 
колониалната подчиненост  
и  перманентната обществе-
на апатия. Ето защо следвайки 
технологията на подмяната, 
неотстъпно и настървено се за-
личава всичко, което е в състоя-
ние да създаде самостоятелни 
индивиди, независими лично-
сти и мислещи човеци. В обра-
щение се въвежда двуизмерна-
та естетика на комикса и култу-
рата на мола с нейните точки за 
бързо хранене и диктуван жиз-
нен стандарт. Те от своя страна 
с инструменти от рода на дис-
кутирания „превод“ превръ-
щат общността в потребител-
ски планктон – в онова, което 
анатемосания от съвременните 
амбулантни философи Енгелс 
нарича „анонимно гориво на ис-
торията“.

Доколкото се появяват спо-
радични реакции на такива 
коварни   дразнители, те също 
са част от експеримента: по си-
лата и честотата им се отчитат 
потенциалните възможности 
на обществения организъм да 
се съпротивлява срещу агресия-
та. Съответно – да се преодолее 
неговата имунна система и бъде 
моделиран и манипулиран чрез 
външна намеса. 

Арсеналът на тъмната сила 
не е за подценяване – красно-
речив е фактът, че за триде-
сет години въпреки планини-
те от пропагандни клишета 
за тържеството на демокра-
цията у нас, решително беше 
провалян всеки опит за наро-
довластие, за национален ре-
ферендум по жизненоважни 
въпроси и дори мажоритар-
ната изборна система, което 
би внесло известен порядък и 
морален минимум поне на уп-
равленско равнище. Повечето 
публични дискусии по тези про-
блеми умело се свеждат до раз-
миване и обезсилване на начал-
ната енергия, която се разпи-
лява в множество несъществе-
ни конфронтации на мнения и 
идеи. От една страна шумно се 
блъфира със следствията, до-
като истинските причини тихо-
мълком се извеждат извън опас-
ните зони на общественото не-
доволство.  

Стойностната българска 
литература е на прицел, за-
щото е особено явление – 
костна, нервна и мускулна 
система на нашата история. 
Начертаното от Светите сед-
мочисленици книжовно нача-
ло предопределя българската 

вяра и държавност, общест-
вения идеал и нравствен ка-
техизис, етичните и естети-
чески норми на възпитание 
и живот. Нашите книжовни-
ци са национални герои – во-
дачи на народа си през веко-
вете; книжовността е, която 
възкачва духа на най-висо-
кия пиедестал. Тя е и първи-
ят синоним на националната 
ни идентичност. Тя е комай и 
единствената надежда на ис-
тината, единственото упова-
ние на човека в това безкниж-
но настояще – противоотрова 
на  глобализиращата самота и 
разединение. 

Само за трийсет години – 
и вече трайно вегетираме в 
мазето на общия европейски 
дом; в земята ни върлува без-
наказано неолибералният 
башибозук; нацията ни мре 
неудържимо; досегашната 
интелигенция мълчи, а но-
вата реколта е дипломирана 
в стерилизиращия програ-
мен инкубатор на мРНН и е 
отчайващо неграмотна, апо-
литична и евросебична…

На кого оставяш бълга-
рия, господи? 

На вас ли, чието име е ле-
гион?!

Следващ увод:
преди сто години след 

подписването на позорния 
Ньойски диктат тълпи  раз-
плакани българи наколени-
чили пред дома на патри-
арха. Вазов излязъл на бал-
кона, обгърнал с поглед па-
ството, чиито сърца и души 
е вдъхновявал, милвал, уте-
шавал и напътствал – коле-
ничил тежко и заридал с на-
рода си. 

под вашите балкони ни-
кой никога няма да заплаче.
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Иван ЕСЕНСКИ

Вместо увод:
1.
След като свободният пазар 

му отвори очите, пощя му се на 
дядо Йоцо да се научи на четмо 
и писмо, та по-скоро да разбере 
и усвои тоя шарен свят. И като 
си купи диплома, и като похо-
ди отделно три-четири години 
на частни уроци – научи се.  И 
се зачете, и като не проумя ос-
тарелия език на автора си, кой-
то употребяваше много повече 
от хилядата думи, на които го 
бяха научили, възропта честна-
та му душа.

– Бе на къф остарял език е 
написано това, къф е тоя Ру-
сиян? Ми тоя чорбаджия (шеф, 
бизнесмен // олигарх, капо ди 
тути капи – курсивът и прево-
дът тук и нататък мои) Мар-
ко? Ми кво е това въстание (не-
законен бунт срещу законно съ-
жителстващата с местното бълг. 
население  османска власт), дето 
е подлъгало народа, та за резил 
(срам, излагация,  кашмер) е 
станал? Нищо не схващам. 

И дотърчаха услужливи хра-
нени люде, и преведоха, и му да-

доха. И прочете превода дядо 
Йоцо и с насълзени очи про-
шепна:

– Значи имаме си и наши 
преводачи вече?!

2.
На химически език са 

лакмусови хартийки – топят 
ги периодично в обществена-
та нервна система, за да про-
верят докъде е стигнало бъл-
гарското примиренчество, 
макар да е знайно, че сме све-
товни шампиони по преклоне-
на главица.

На ловджийски език са мю-
рета – примамка, която вдъх-
новява програмните джелати в 
министерството на разграмо-
тяването и научното  невеже-
ство (МРНН) да затрият поред-
ния български класик и да кур-
дисат в букварите някоя джен-
дърско-хомосексуална пача. 
При постоянната липса на пари 
за всичко полезно, тия замен-
ки се обезпечават аламинутно 
с помагала, наръчници, курсо-
ве, конференции... И  – разбира 
се – с „едни пари“, които „наши 
хора“ усвояват като четат абра-
кадабри и показват мултиме-
дийни  нелепости пред приви-
каните за целта учителски тела. 
На закътани места – предим-
но в курортни центрове и об-
ластни градове. технологията 
на безумието е отработена до 
съвършенство, резултатите са 
смайващи – лавинно растяща 
неграмотност, безхаберие, от-
съствие на интерес към знани-
ето сред учениците… Същите 
резултати се виждат и в препи-
ските, които хвърчат от кабинет 
в кабинет на това министерство, 

както и в циркулярните писма, 
оборотната документация и ин-
струкциите, които спускат „на-
долу“ по регионалните си под-
разделения и училищата.

Вместо изложение:
Ще изтърпят канонадата 

на омерзението, псувните и 
негодуванието. Ще си прибе-
рат дребните жълти сребър-
ници и ще потънат в небити-
ето, за да отстъпят място на 
следващите. 

Нямат свършване чуде-
сата с българите – по тради-
ция апокрифни, само тук-таме 
лъсне някое, предназначено за 
обществена близалка. 

Насреща ни е такова едно 
чутовно дело, което ни сюр-
призира (изненадва // шашва, 
хвърля в киреча) с уникалната 
възможност да четем превод 
на български от български. 
Досега си имахме „преводи-
препевания“ от български на 
западно българско (скопско-
велешко) наречие, както и фе-
номенът божаница (по-пра-
вилно безбожница) – латини-
зиран бъркоч на все тоя роман 
„Под игото“, добил извест-
ност като „шльокавица“. Ко-
лебая се обаче дали това мало-
умно ръкоделие е „превод“ 
или проста транскрипция. 
Обърквам се вече. 

Гръмкият етикет „превод“ 
е лепнат върху поредната на-
шенска дивотия – някоя си 
там взела, та „превела“ непо-
знатите ней думи (около 6000 
били, казва) в същия много-
страдален национален  епос. 

На стр. 11

Съюзът на българските 
писатели осъжда ос-
тро всички опити за 
изопачаване и подце-

няване на езиковото разно-
образие и огромното общо-
културно значение на романа 
„Под игото“ от Иван Вазов.

Като наследници на безцен-
но книжовно богатство сме 
длъжни да опазваме българ-
ските национални светини 
неприкосновени и неопетне-
ни.

поредните опити да се по-
ругае творчеството на Вазов 
обслужват невежеството, кое-
то се стреми да възпроизвеж-
да лесносмилаеми и „модерни-
зирани“ сурогати, представяни 
като осъвременена родна кла-
сика. 

позорен антибългарски 
и антилитературен акт е из-
даването на романа „Под иго-
то“ на т.нар. шльокавица, и на 

„съвременен български“. по за-
кона за авторското право по-
добни книгоиздателски вол-
ности се наказват. И ако няма 
държавна институция, която 
да санкционира тези самоза-
бравили се издатели, то на-
шето общество няма право 
да приема равнодушно прес-
тъпленията спрямо творчест-
вото на класиците ни.  Всичко 
това е издевателство, подоб-
но на премахването от учеб-
ниците на христоматийни и 
знакови творби от гениални 
наши писатели, които десе-
тилетия подхранваха обичта 
към Отечеството и нравстве-
ния облик на редица поко-
ления. Отричането, деформи-
рането на оригинала и профа-
низирането на образци от 
класическата литература е 
недопустимо в глобалния свят, 
където българските културни 
ценности ни дават самопоз-

нание и самочувствие. Те са и 
нашият принос към европей-
ската култура.

Иван Вазов е единствени-
ят, признат от народа ни за 
Народен поет и за патриарх 
на българската литературна 
духовност. Ето как той е зак-
леймил родоотстъпниците и 
невежите в далечната 1884 г. 
със стихотворението си „бъл-
гАРСКИят ЕзИК“.

Стр. 12 ПИСАТеЛСКА ТРИБуНА

БЪЛГАРСКИЯТ 
ЕЗИК

Език свещен на моите деди
език на мъки, стонове вековни,
език на тая, дето ни роди
за радост не – за ядове отровни.

Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
Вслушал ли се е някой досега
в мелодьята на твойте звуци сладки?

Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива –
от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

Не, ти падна под общия позор,
охулен, опетнен със думи кални:
и чуждите, и нашите, във хор,
отрекоха те, о, език страдални!

Не си можал да въплътиш във теб
създаньята на творческата мисъл!
И не за песен геният ти слеп –
за груб брътвеж те само бил орисал!

Тъй слушам си, откак съм на света!
Се туй ругателство ужасно, модно,
се тоя отзив, низка клевета,
що слетя всичко мило нам и родно.

Ох, аз ще взема черния ти срам
и той ще стане мойто вдъхновенье,
и в светли звукове ще те предам
на бъдещото бодро поколенье;

ох, аз ще те обриша от калта
и в твоя чистий бляск ще те покажа,
и с удара на твойта красота
аз хулниците твои ще накажа.

Иван ВАзОВ

ДЕКЛАРАЦиЯ НА СъЮЗА НА 
БъЛГАРСКиТЕ пиСАТЕЛи

ДЯДО ЙОЦО ЧЕТЕ

Уважаеми читатели, предстоят светлите Христови 
Рождественски празници. приемете пожеланията ни 
за добросърдечие, за благост и любов, които ние, от 
сърце и душа, ви пожелаваме. Нека достигне божи-

ята благодат, до всеки християнски дом, до всяко тревожно 
българско сърце, до всеки радетел на българската народност-
на традиция, в която синовна грижа и отговорност винаги са 
били любовта към Отечеството и неговата защита.

С въздишка изпращаме тази година, но не заради трудно-
стите, с които я преживяхме, а заради благодарността, коя-
то ви дължим, за вярата и подкрепата, че в изпитанията за 
каузата, с божия промисъл, не ни оставихте сами. И че утре, 
дай бог, отново ще бъдем заедно и отново ще бъдем същите. 
Следващият брой трябваше да носи дата 24 декември, но по-
ради понятни причини той не може да бъде отпечатан. Ще 
изпратим 2019 година с брой № 52, който ще излезе с дата 31 
декември. търсете го още същия ден и в дните след 1 януари.

Честито Рождество Христово!
Нека посрещнем с радост и надежда новата 2020 година!


